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1.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2019.
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Desenvolupament de la sessió

1.-Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2019.
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.
A continuació, el Sr. Benet Oliva comença presentant els pressupostos, explica que
s’inscriuen en el pla de viabilitat financera 2016-2019 , que el culminen, el tanquen i
garanteixen la sostenibilitat financera per tercer any de la corporació i del conjunt del
grup municipal.
Segueix amb els quatre indicadors de solvència que resumeixen aquest moment de
tancament, i comenta que són clarament positius i s’adeqüen als objectius que es varen
plantejar en el seu moment. Exposa d’una banda l’estalvi net positiu , superior al milió
d’euros, el romanent de tresoreria dels últims anys ha estat positiu, a 31 de desembre del
2017 ja va ser de 1.100.000 i s’estima que també serà clarament positiu el d’ara.
Segueix amb el deute viu , el tercer indicador clàssic de solvència, amb les previsions
que en aquest moment ja és clarament per sota del 100, i el proper 31 de desembre es
preveu que sigui al 70%, és a dir per sota del 75%, és a dir l’Ajuntament passa a tenir
plena autonomia financera per realitzar qualsevol operació. I remarca la importància
d’això per la propera legislatura i pel conjunt grup municipal.
El Sr. Oliva seguidament planteja els objectius d’enguany d’aquests pressupostos, i
comenta que aquest és un pressupost de transició, i fa que plantegi qüestions de
complementar aquelles subvencions que hi ha concedides, aquelles qüestions de
personal que estan pendents, aquells reforços puntuals i acompanyat tot de realisme en
els números per garantir la sostenibilitat que estem comentant.
El segon objectiu és garantir la cohesió social i posa d’exemple la partida del conveni
amb Habitat 3, i per tant de garantir les possibilitats de lloguer i d’habitatge assequible,
als casos més difícils.
El Tercer objectiu que planteja és reforçar un dèficit estructural que s’ha anat detectant i
ara és el moment de plantejar-los.
I segueix amb el Quart objectiu, la reducció de la càrrega financera que va baixant i que
és un aspecte clau per garantir en el futur un Ajuntament autònom i amb capacitat real
de fer coses.
Continua dient que hi havia una limitació òbvia, els ingressos, que sempre ho són, però
en aquest cas en la mesura en que per segon any no s’han mogut els principals tributs, i
que per tant s’han de moure en el mateix paràmetre de nivell d’ingressos. A part
d’acabar d’implementar les millores que es van introduir en la tarifació social de la llar
d’infants.

2

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

Segueix comentant les grans magnituds del pressupost, que ja ha llegit el secretari i que
s’han repartit i anomena la xifra del pressupost general consolidat de 12,3 milions, que
representa un increment de 1,33% respecte l’any passat, ja que és una estructura
d’ingressos semblant a l’any passat.
El Sr. Oliva diu que no llegirà més dades ja que als pressupostos hi són totes, que s’han
fet tots els tràmits i tots els organismes del consorci i tot està incorporat , com la
societat municipal, que també és a l’expedient, però si que diu que enguany es segueix
amb la política de remunicipalitzar , tant per millorar l’eficiència com per millorar
l’economia, que impliquen dos aspectes, un que es va comentar en l’altre ple , que
consisteix en internalitzar, a través de secretaria, el màxim possible l’assessorament
jurídic i de contenciosos, comenta que ha de representar una notable millora en
l’eficiència i un estalvi, i al mateix temps planteja dotar la plaça d’arxiver i deixar
aquesta plaça d’autònom per també internalitzar aquesta funció bàsica del grup
municipal.
El Sr. Oliva segueix amb el capítol de Recursos Humans i diu que està àmpliament
explicat amb els informes redactats pel corresponent departament i diu que ho sintetitza
dient que l’increment és el que aplica els pressupostos generals de l’Estat, el 2,25 més
aquell variable del 0,25 que s’ha introduït en funció de la inflació. També diu que s’ha
de tenir en compte que s’incrementa el 1,75 de l’any passat que es portava en el fons de
contingència però que enguany com que ja saben quin és, incorporen el de l’any passat i
el d’aquest per això puja més el capítol 1, perquè es formalitza la incorporació d’això.
Exposa que si haguessin tramitat el pressupost molt abans, ara haurien de tramitar la
modificació que varen fer l’any passat per adaptar l’increment que hi hauria a fons de
contingència a cada sou. Diu que tot això ja està incorporat directament a l’annex de
personal, i que es pot veure.
Segueix amb una altre increment incorporat, el corresponent al de les cotitzacions de la
policia, de normativa estatal per garantir les prejubiliacions, només afecta al cos de
policia i es veu en l’expedient.
Continua explicant que es consolida el que l’any passat estava en fons de contingència,
i ara queda regularitzat, el tercer i el quart abonament del 25% de les compensacions de
complements específics resultants de la relació de llocs de treball, amb el que acaben de
complir, i que s’incorpora a cada lloc de treball, el pacte de legislatura que es va arribar
amb la mesa negociadora amb el personal.
El Sr. Oliva explica les variacions dels dèficits estructurals fonamentals a reforçar.
En primer lloc comença amb la millora de la gestió del territori, i anomena la creació
del tècnic d’obres públiques , que alhora és la prejubilació de l’arquitecte municipal que
estava pendent de resoldre i diu que els hi sembla fonamental i ressalta la necessitat de
tenir una figura que controli totes les funcions que els serveis municipals fan sobre
l’espai públic.
En segon lloc, com a segon objectiu estructural, explica reforçar les seguretat ampliant
una plaça de policia que es compensarà amb l’estalvi d’hores extres, ja que permetrà
tenir tots els torns coberts i ho descriu com un objectiu desitjable.
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En tercer lloc, segueix amb el reforç de serveis personals, hi havia una mancança que
s’havia ocupat a través plans d’ocupació, i ara hi haurà la figura d’un auxiliar, ja que en
aquest moment no n’hi havia cap, i precisament diu que és l’àrea amb més serveis
diversos.
Continua dient que ja ha comentat de dotar la plaça de funcionari arxiver per complir els
requisits legals que corresponen a aquest cas.
El Sr. Oliva anomena un últim objectiu d’aquests reforços estructurals: explica que un
dels problemes greus de la casa és la quantitat de personal interí que hi ha. I diu que a
aquesta quantitat s’ha de baixar en 3 anys al 8%. Diu que s’hi ha de posar els recursos
adequats o no es farà , explica que es dota per un any la plaça de tècnic per aplicar el pla
de consolidació i estabilització d’aquest ampli sector de personal. El descriu com un
objectiu cabdal i diu que s’ha pactat àmpliament. Seguidament vol fer notar una cosa
important: i és que aquest any a diferència d’altres anys , els pressupostos han estat
votats unànimement per la mesa negociadora. I això diu que dona una idea de l’esforç
que s’està fent en aquest aspecte.
Segueix amb una altre línea d’augments en tema de recursos humans, amb l’ampliació
de recursos disponibles de la llar d’infants per tal d’atendre la tarifació social. S’ha
passat de 88 a 103 alumnes i això representa un augment en hores de dedicació, de la
mateixa manera que hi va haver reduccions, ara diu que pertoca aquest augment ja que
estem en plena ocupació.
El Sr. Oliva segueix amb el que s’ha fet amb alguns tècnics de serveis socials com són
els tècnics de intervenció sòcio-educativa a temps parcial, la treballadora social i
responsable de l’EBAS, la directora del SAD i del casal de dia i l’informador de
l’EBAS, i explica que el que s’ha fet és posar aquests llocs de treball d’acord amb les
funcions reals que han d’exercir, i que excepte un dels llocs que si implica modificació
de sou , en la resta no implica modificació.
El Sr. Oliva comenta el que ja es va dir al darrer ple sobre la internalització de les
intervencions judicials i de contenciosos per part de secretaria porta crear un
complement específic de 12.000€ que es va comentar.
Amb això acaba el bloc de reforços estructurals.
El Sr. Oliva continua amb el deute: diu que enguany es proposa una amortització dels
préstecs de 1.730.000€.
Comenta que comporta una reducció de la càrrega financera d’un 19% al 16,8%
enguany. El Sr. Oliva remarca la importància que té pel futur anar reduint aquesta
càrrega, diu que així alliberes recursos per poder dedicar a serveis o inversions.
Exposa les inversions i explica que estan orientades en funció de les subvencions que
tenim concedides per tal de poder-les aprofitar, i d’atendre obligacions legals.
Seguidament anomena algunes com les subvencions de la Nau Vella, subvencions pel
pla de suport de desenvolupament local de millor urbana, el mecenatge de 100.000 que
es dedica a les millores de vestidors del poliesportiu, tema que comenta que és un tema
pendent de fa temps, i que ara es podrà executar i preveure, i també que hi ha algunes
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qüestions d’equipaments esportius i algunes altres de protecció del patrimoni, com la de
protecció del necròpolis de les pistes d’atletisme.
Seguidament diu que, tot això, es concreta amb la relació de inversions que es proposen
per enguany, de les que destaca, en funció de les subvencions, acabar la quarta fase de
les obres de la Nau Vella (184.000), atendre les obligacions legals del sector de Can
Silva (160.000) que diu que es ve arrossegant de fa anys i que pel que fa les
indemnitzacions està subvencionada per la Diputació, les obres de reparació de Can
Banús, que sumen 150.000 entre mecenatge i subvenció, les millores de via pública
anualitat 19 (121.000) que diu que és una subvenció específica de la Diputació, que es
dedicarà a complementar l’aspecte públic d’aquelles promocions que s’estan fent i que
afecten a la via pública, una part de les quals ha d’assumir l’Ajuntament i explica que fa
referència al carrer Clapés, al Carrer Sant Antoni i al Carrer del Carme, els tres grans
blocs a part de altres obres menors, destaca que és important ja que el privat fa la part
que li pertoca i l’Ajuntament pot acabar de deixar en condicions aquestes espais, també
anomena el recobriment a les pistes d’atletisme de la necròpolis ( 40.000). Comenta que
aquestes estan previstes en part fins el que dona el mateix pressupost i en part del
mateix mecanisme que ja es va fer servir i es pot tornar a fer servir en el futur
d’aplicació del superàvit que et generi el 2018.
El Sr. Oliva explica que el pressupost és un document complex que té moltes lectures i
diu que el que es proposa és el que és important aplicar i demana l’aprovació inicial i
també comenta que passades les eleccions, el govern que pertoqui farà les
modificacions que cregui oportunes, i segueix dient que aquests aspectes bàsics que ara
correspon es podran portar a la pràctica.
I així finalitza la seva intervenció, seguidament l’Alcalde li agraeix la intervenció i dona
la paraula al Sr. Cusidó que, literalment, diu:
Bon vespre, aquest és el darrer Pressupost d’aquest mandat que acaba el proper més de
maig, i com sempre, tot i la vostra majoria absoluta, el porteu tard i a sobre en un ple
extraordinari,potser perquè els seguidors habituals de la radio no s’assabentin del debat,
o perquè el públic assistent no pugui fer preguntes al respecte. Carai, això és
transparència.
Com bé sabeu el Pressupost ha d’estar operatiu abans que s’iniciï l’any natural, havent
superat els tràmits d’aprovació inicial i aprovació definitiva. Per això, i pel poc marge
de recorregut que es pot preveure, no entrarem al detall partida per partida i debat per
debat, com fem altres anys, perquè aquesta és l’aprovació inicial, que vol dir que hi
haurà una exposició pública i, per tant, disposarem de termini per presentar al·legacions
si cal... Ja que entre que es publiquen, es presenten i s’atenen, probablement serà ja a
finals del mes de març, que tornaran a aquest Ple per a l’aprovació definitiva.
Per això i perquè mai els heu volgut consensuar ni treballar amb la resta de grups de
l’oposició ni amb els òrgans de participació ciutadana, ni amb les entitats i associacions,
ho tornarem a fer per escrit en aquest interval de temps legal que ens adjudica la
tramitació obligatòria, i si cal ho tornarem a lliurar per correu administratiu. És la única
manera que tenim de protestar pels vostres incompliments i la prepotència que feu
servir.
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Per tant, no entrarem aquí a discutir perquè mai heu acceptat cap proposta ni
modificació, no heu tingut mai en aquests quatre anys de majoria absoluta, cap voluntat
política de buscar consens de futur, al contrari heu incomplert sistemàticament fins i tot
el vostre propi Pla d’Actuació Municipal. Per això, no estem d’acord tal com es porta i
com es fa el pressupost, i per això hi votem en contra i presentarem al·legacions... I en
tot cas, ja discutirem passades les eleccions, el que calgui modificar o fer de nou.
Entenem que el pressupost és la peça político-tècnica mes important de cada any,
perquè és la voluntat xifrada de l’evolució de la iniciativa del govern, per això de la
importància de la negociació i el consens, i no pas aprovar-ho només amb els set vots
favorables el govern... Si us calen referències podeu veure el que està passant amb els
pressupostos de l’estat i els de la Generalitat. És el veritable pols de negociació que
permet fer canvis, i aquí no es produeix.
Per tant, com dèiem hi votarem en contra i ja farem el que calgui passades les eleccions.
L’Alcalde dona les gràcies al Sr. Cusidó i dóna la paraula al Sr. Miralles.
El Sr. Miralles dóna la bona nit a tothom i explica que ells seran breus i que en els
propers quinze dies es miraran el pressupost de forma detinguda i detallada i comenta
que faran al·legacions, segur, i que en el següent ple quan es faci l’aprovació definitiva
serà quan faran una intervenció més extensa detallant el que han al·legat i el perquè ho
han fet. Seguidament dóna les gràcies.
L’Alcalde agraeix al Sr. Miralles la intervenció i dona la paraula la Sra. Martín-Moreno.
La Sra. Martín-Moreno comença dient que té el pressupost des de la setmana passada i
que l’han de veure detingudament i que presentarà al·legacions i diu que és per això que
votarà en contra. I així acaba.
Seguidament l’Alcalde li dóna les gràcies i dóna la paraula a la Sra. Bosch.
La Sra. Bosch dóna la bona nit i diu que s’han mirat el pressupost per sobre i comenta
que no han tingut temps de poder-lo estudiar en profunditat. Comenta que veuen el
canvi de la relació de llocs de treball, la creació de places i també veuen que hi ha una
partida d’obres pel tema de l’aparcament de la plaça, i diu que suposa que això es podrà
fer servir per alguna altra cosa. Exposa que no poden dir res, però afegeix que són
continuistes, i manifesta que els estudiaran i que si creuen que han de presentar
al·legacions, ho faran en el termini que hi ha establert, i acaba dient que en principi
s’abstindran.
L’Alcalde agraeix a la Sra. Bosch la seva intervenció i dóna la paraula al Sr. Oliva.
El Sr. Oliva vol fer un aclariment i explica que el s’ha dit no és una partida per obres
d’aparcament de la plaça sinó és mecenatge i diu que no comporta treure’ls de cap més
lloc, és l’aportació per pagar el projecte que es queda per l’Ajuntament, per tant és
l’aportació que fa per pagar exclusivament el que és el projecte, aclareix que no és res
més ni hi ha cap aportació municipal.
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El Sr. Oliva continua valorant el que s’ha dit sobre el fet que van tard, i comenta que
veient com van les altres administracions li sembla que van per endavant i tot. Segueix
dient que transparència tota diu que així es fa cada any. El Sr. Oliva vol fer notar que ha
estat a l’oposició i comenta que mai li havien donat el pressupost amb 15 dies de temps,
i ho vol aclarir, i aclareix que sempre feia la valoració corresponent. Exposa que han
tingut 15 dies per mirar-se’l, perquè diu que es va repartir en la sessió informativa, i
comenta que ningú ha pujat a preguntar. Hi ha algú que fora de micròfon discuteix el fet
que es digui que des de fa 15 dies, que tenen el pressupost, i el Sr. Alcalde comenta que
fora micròfon no s’escolta res, i el Sr. Oliva aclareix que va ser per la sessió informativa
i que amb la convocatòria de la sessió informativa, el mateix dia tothom tenia el
pressupost, i diu que tothom tenia la possibilitat de pujar a consultar, i així diu que es va
dir per aclarir qualsevol dubte.
El Sr. Oliva diu que tenen a la seva disposició els tècnics de la casa per aclarir qualsevol
dubte durant tot el temps que calgui, i comenta que entén que és difícil d’entendre
perquè és un document complex.
El Sr. Oliva continua dient que no veu cap voluntat de buscar consens i explica que la
intervenció el que ha demostrar és que per primer cop el que s’ha demostrar és que per
primer cop s’ha complert un pla de viabilitat financera, i comenta que això si és una
novetat. I diu que no s’ha fet d’amagat sinó que la data d’avui és la única que es podia
fer, i aclareix que el que interessa és deixar clar que s’ha complert, i comenta que ho
poden demostrar en xifres. Segueix dient que li ha semblat que la intervenció que hi ha
hagut i que toca fer per dir que estan en desacord de tot no s’ajusta als fets, i acaba dient
que confia que el dia de l’aprovació definitiva hi hagi un debat seriós dels pressupostos.
Pren la paraula l’Alcalde que diu que vol afegir una nota, ja que seran els seus darrers
pressupostos, i vol insistir en la idea que és un pressupost de transició, comenta que la
discussió ja la tindran en l’aprovació definitiva en que s’haurà pogut treballar millor el
pressupost. Segueix dient que és un pressupost que començarà a caminar a
començaments de març, si tot va bé, i que hi ha eleccions al maig, i per tant hi haurà un
nou govern entre el 15 de juny, i s’haurà de començar plantejar un nou pressupost, i
aquest hauria de cobrir mig any, i diu que en aquest sentit és de continuïtat, d’elements
de correcció i de no perdre subvencions. Comenta que particularment també li hagués
agradat poder-lo presentar abans, però no ha estat possible, diu per problemes
d’estructura dels darrers mesos. Segueix dient que en la mesura que no compromet
elements estratègics, és un document de pressupost, i que espera que pugui fer aquesta
discussió, i que a finals de març es pugui aprovar, i diu que serà el darrer ordinari amb
contingut, perquè a l’abril no hi haurà un ple de contingut.
I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació de la proposta d’acord, i per
majoria absoluta: 7 vots a favor d’Ara Vilassar; 3 abstencions (2 de la CUP i 1 del
PSC); Y 3 vots en contra (2 vots del PDeCAT i 1 vot del PP), s’acorda:
Expedient: APPR2019000001
Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN
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Relació de fets i fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat mitjançant el RDL 2/2004, de
5 de marc, en els seus articles 162 a 171 i el Reial Decret 500/90 de 20 d’abril,
regulen el procediment d’elaboració, aprovació i el contingut del Pressupost
Municipal.
2. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix al seu article 3r el principi d’estabilitat
pressupostària per a cadascun dels agents del sector públic delimitats en el seu
article 2n.
3. L’objectiu d’estabilitat que ha estat provat pel conjunt d’Entitats Locals per a
l’any 2019 és d’equilibri o superàvit computat en termes de capacitat de
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals (SEC).
4. L’Alcalde-President, complint les disposicions esmentades, i amb les
assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost General per
l’any 2019 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, de l’Organisme
autònom del Museu – Arxiu Municipal i el del Consorci del Centre Teatral i
cultural "La Massa", per les Bases d’Execució i per les previsions d’ingressos i
despeses de la societat de capital íntegrament municipal, Viserma Serveis i
Manteniments SLU.
5. Segons l’article 166 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, a l’expedient hi
figuraran com a annex els programes anuals d’actuació, inversions i finançament
de les societats mercantils el capital social de les quals sigui titular únic o
partícip majoritari l’entitat local. En aquest sentit la societat de capital
íntegrament municipal, Viserma Serveis i Manteniments SLU figura com a
annex al Pressupost i s’aproven els esmentats programes.
6. L’article 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment a
través del pressupost, la plantilla, en la que hi haurà de constar tots els llocs de
treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual. Així mateix, cada
Corporació ha de confeccionar la relació de tots els llocs de treball existents a
l’organització.
Al seu torn, l’article 22.2 de la mateixa norma i els articles 26 i concordants del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals estableixen l’aprovació anual de la plantilla i de la
relació de llocs de treball pel Ple de l’Ajuntament.
7. La plantilla de personal de la Corporació, així com la relació de llocs de treball,
s’han elaborat d’acord a les determinacions del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de text únic deis preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, i normativa concordant.
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8. L’optimització dels recursos humans existents i les necessitats de la Corporació
fan convenient, per adaptar la situació actual a la millor configuració dels serveis
municipals, algunes modificacions a la plantilla de l’Ajuntament i de l’empresa
municipal, així com algunes modificacions a la Relació de Llocs de treball.
9. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
10. Vist i conegut el contingut dels informes núm. 003/2019 i 008/2019 relatius al
projecte del pressupost per a 2019 i l’informe complementari núm. 025/2017,
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla
de la despesa i deute públic, emesos per l’Interventor municipal.
11. Vist l’informe del Secretari General.
12. Vist l’informe de la Cap del Servei de Recursos humans sobre la Plantilla,
l’Annex de personal i la Relació de Llocs de treballs, el qual també figura a
l’expedient.
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2019, integrat pels
Pressupostos del propi Ajuntament i la Organisme autònom del Museu Arxiu, per les
Bases d’Execució i per les previsions d'ingressos i despeses de la societat mercantil
Viserma Serveis i Manteniments SLU, segons els següent detall:
Ajuntament de Vilassar de Dalt.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

Imports
5.902.680,00
300.000,00
2.584.215,05
2.612.813,00
78.334,06
0,00
699.177,41
0,00
0,00
12.177.219,52

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

5.025.907,01

Imports

II
III
IV
V
VI
VII

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2.909.483,57
200.000,00
1.275.083,85
90.117,68
933.427,41
13.200,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00
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IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

1.730.000,00
12.177.219,52

Museu Arxiu Municipal.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

Imports
0,00
0,00
1.000,00
28.600,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
32.600,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

Imports
0,00
29.600,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
32.600,00

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

Imports
0,00
0,00
9.002,00
58.079,00
17.001,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
88.282,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

II
III
IV
V

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

Imports
0,00
82.982,00
1.100,00
0,00
0,00
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VI
VII

INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

4.200,00
0,00
0,00
0,00
88.282,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments.
PREVISIONS D’INGRESSOS
Descripció
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL

Imports
138.000,00
838.333,39
25.100,00
1.001.433,39

PREVISIONS DE DESPESES
Descripció

Imports

DESPESES DE PERSONAL

776.130,30

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

171.021,23

DESPESES FINANCERES
TOTAL

250,00
947.401,53

2. Aprovar els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici
2019.
3. Aprovar la Plantilla de personal de l’entitat local per a l’exercici de 2019, que
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal
eventual, d’acord amb l’informe justificatiu del Servei de Recursos humans, que
consta a l’expedient i que comporta les següent modificacions:
a) Creació:
Serveis Personals:


Es crea una plaça de personal funcionari, grup de classificació C2,
de l’escala d’administració general, subescala auxiliars.

Policia Local:


Es crea una plaça de personal funcionari, grup de classificació C2,
de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
policia local.

4. Efectuar com a conseqüència de les modificacions de la plantilla detallades en el
punt anterior, i de les necessitats organitzatives exposades als informes presentats
pels diferents serveis i que consten a l’expedient del pressupost, les següents
modificacions a la Relació de llocs de treball:
a) Creació:


Es crea un lloc de Tècnic d’obra publica quedant de la següent
manera:
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Es creen dos nous llocs de treballs, anomenats un Tècnic en
intervenció socioeducativa i l’altre Tècnic en intervenció
socioeducativa TP, les seves funcions quedaran definides en les
fitxes descriptives dels llocs de treball de l’Ajuntament. Aquestes
modificacions no generen cap increment a l’Annex de personal
respecte l’Any 2018 ja que a aquests llocs s’hi adscriuran els
treballadors actualment adscrits provisionalment al lloc d’educador
social i educador social TP deixant-los vacants.

b) Modificacions:


S’adequa la denominació del lloc de treball de Treballadora social
equiparant-lo a la d’altres treballadors/es de la RLLT de
l’ajuntament, tenint en compte les funcions que actualment realitza i
les que a data 1 de gener de 2019 li han estat atribuïdes, convertint-la
en la de Treballadora social i Responsable de l’EBAS. Aquesta
modificació, fa necessari la modificació de la puntuació del
complement específic i del Complement de destí (CD)



S’adequa la denominació del lloc de treball que fins al moment
estava descrit com a responsable del Sad i del Casal de dia, en el de
Director/a del SAD i del Casal de dia. Aquesta modificació no
genera cap increment a l’Annex de personal respecte l’Any 2018.
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Es modifiquen i es redefineixen les funcions de la relació de llocs de
treball i de la fitxa descriptiva, convertint un dels llocs de
Treballadora Familiar TP, en el d’Informador/a de l’EBAS
/Treballador/a Familiar TP de manera que s’adeqüi a la realitat.
Aquesta modificació no genera cap increment a l’Annex de personal
respecte l’Any 2018.



Es modifica el lloc del secretari de la relació de llocs de treball en el
sentit que en la casella observacions si afegeix el text següent: “Per a
la realització de funcions de l'àmbit jurídic té un CE de 12.000,00€
anuals que deixarà de percebre en el moment que deixi de realitzarles”.

c) Actualitzar les dotacions dels llocs de treball de la RLLT, d’acord amb
l’Annex de personal i les modificacions de la plantilla que figuren a
l’expedient i que es donen íntegrament per reproduïts
5. Destinar els ingressos obtinguts dels aprofitaments urbanístics, a l’execució de les
inversions que és detallen a l’annex d’inversions que consta a l’expedient.
6. Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost general de la Corporació
per a l’any 2019, conjuntament amb les bases d’execució del Pressupost i la plantilla
de personal de l’entitat local i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019
(juntament amb els seus annexos i documentació complementària), als efectes
d’examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà de la publicació en el BOP.
7. Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial, les quals es
convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu
d’exposició pública, per la qual cosa, posteriorment, es procediria a la seva
publicació. En el cas de presentació d’al·legacions, aquestes seran resoltes pel Ple,
tot això d’acord amb allò que determinen els articles 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
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8. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a l’òrgan corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
2.-Ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
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, a continuació, dona la paraula al Sr. Morales que comença donant el bon
vespre a tothom, i explica que el Consorci per la Normalització Lingüística va
actualitzar els seus estatuts per adaptar-los a la normativa vigent i l’Ajuntament és un
ens membre d’aquest Consorci i explica que han de ratificar els estatuts, i un cop tots els
membres ho hagin fet podran ser vigents. Recorda que aquest Ajuntament també és un
dels ens que va contribuir al seu moment, a la fundació del Consorci, i que aquí a
Vilassar el Consorci presta els serveis de l’oficina de català i regularment ofereix cursos
i classes de català de diferents nivells en funció de la demanda, segueix dient que fa el
servei de correcció lingüística del material que edita l’Ajuntament i per tant demana la
seva aprovació.
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Garrigós que comença donant el bon vespre a tothom i
segueix dient que hi estan a favor, que en formen part i que tot sigui per col·laborar en
el tema de la normativa catalana.
L’Alcalde li dóna les gràcies i dona la paraula a la Sra. Alvarez, que diu que és una
moció de tràmit i votaran a favor.
L’Alcalde li agraeix i dona la paraula a la Sra. Martín-Moreno que diu que hi estan en
contra. Exposa que no es tracte de posar en perill el català ni d’atemptar contra la
identitat cultural, sinó de corregir excessos comesos en nom seu. Segueix dient que el
que s’hauria de fer és normalitzar tan el castellà a Catalunya com el català. Exposa que
s’hauria de presentar una espècie d’esmena en la que es pogués facilitar la mobilitat dels
funcionaris, ja que diu que a dia d’avui no pot venir un funcionari de fora de Catalunya
perquè no té el nivell C, o no sancionar a les empreses que no rotulen en català, entre
altres coses, i acaba dient que és per això que votaran en contra.
Seguidament l’Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bosch que diu que si que està d’acord
amb la política del català, i que això és només un tema de tràmit i voten a favor.
L’Alcalde pregunta si hi ha cap altre qüestió i el Sr. Morales diu que vol puntualitzar i
recomana a la regidora del Partit Popular que abans de dir una cosa i començar a parlar
del seu llibre, que llegeixi el que fa el Consorci, quins projectes educatius té i
desenvolupa, i segueix dient que hauria de saber que la diferència entre dos bons metges
en qualsevol país és qui sap parlar totes les llengües d’un país. Acaba dient simplement
que no és cap discriminació per raó de llengua, sinó que és una qüestió purament de
meritatge, i de cohesió social.
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La Sra. Martín-Moreno exposa que quan ella parla català no és millor enginyer que
quan parla en castellà.
El Sr. Morales respon que segur és molt millor parlar-ne dues que una, i pregunta si en
això hi estan d’acord, i acaba dient que no com el President d’Espanya del seu partit que
amb dificultats en parlava una.
I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació de la proposta d’acord, i per
majoria absoluta: 12 vots a favor ( 7 d’Ara Vilassar; 2 vots del PDeCAT; 2 de la CUP
i 1 del PSC); Y, 1 vot en contra ( 1 vot del PP), s’acorda:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2019000005
Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN
Assumpte

Ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
Relació de fets

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya número GOV/133/2015, de 4
d’agost, es van modificar els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
entre d’altres, per adaptar-los a les últimes modificacions legals sobre règim dels
consorcis, que va ser publicat al DOGC núm. 6929, de 6 d’agost de 2015.
L’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
va obligar a introduir modificacions en els Estatuts per ajustar-los al contingut mínim
que exigeix l’article 124 de l’esmentada Llei.
També es van voler introduir canvis en relació a les funcions dels òrgans de govern i a
l’organització per millorar el seu funcionament.
És per això que, el Ple del Consorci, en data 6 de juliol de 2017, va aprovar la proposta
d’un nou text estatutari.
Per Acord de Govern número GOV/43/2018, de 10 de juliol, es van aprovar aquests
nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, els quals es van publicar
al DOGC 7662, de 12 de juliol de 2018.
La resta d’ens consorciats també ha de ratificar l’aprovació d’aquests Estatuts i és per
això que s’han de sotmetre a l’aprovació del Ple.
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Fonaments de dret

 Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del
Consorci per a la Normalització Lingüística.
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 Art.115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Proposta d’acord

Primer. Ratificar els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
quina proposta va ser aprovada pel Ple del Consorci de 6 de juliol de 2017, i que van ser
aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya número GOVE/43/2018,
de 10 de juliol i publicats al DOGC 7662, de 12 de juliol de 2018.
Aquests Estatuts s’adjunten com a annex a aquest expedient, formant-ne part del mateix
a tots els efectes legals.
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’etauler i al Portal de la Transparència, en compliment de la previsió legal continguda en
l’article 9 k) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, i
comunicar-ho al Cap de Serveis d'Atenció a les Persones, a la Tècnica de Cultura i al
Departament de comunicació d’aquest Ajuntament.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta.
L’alcalde,

El secretari,

Xavier Godàs Pérez

Eduard Lluzar López de Briñas

Document signat electrònicament.
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