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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL  

 

REF.: 1/2017 
 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 26 de gener de 2017. 
Hora: de les 20:00h. a les 22:40h. 
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament. 
 

Hi assisteixen 

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

Interventor: 

Sergi Grau Piniella 

 

Secretari: 

Carles Casellas Ayen 
 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1. Realització d'una Bicitrail solidària per animar el seu company Alan i donar suport a la 
lluita contra la leucèmia. Proposta del Consell d'Infants. 
2. Aprovació dels formularis de declaració d'activitats  i béns patrimonials   dels càrrecs 
electes  de la corporació. 
3. Resolució del recurs interposat pel grup municipal de CIU contra l'aprovació inicial de 
l'expedient de modificació de crèdit número 22/2016, aprovat en sessió plenària de 27 
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d'octubre de 2016. 
4. Aprovació inicial del Reglament del servei municipal d'atenció d'animals de companyia 
abandonats i perduts. 
5. Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d'autotaxi corresponents a l'any 
2017. 
6. Adhesió com a  municipi aliat dins del Programa ciutats amigues de la infància 
d'UNICEF 
7. Moció a favor de la reforma horària. 
8. Suport a la campanya ''Casa nostra, casa vostra''. 
9. Moció de CIU en suport a la plataforma ciutadana ''Anem a mil'', la iniciativa ciutadana 
per un salari digne. 
10. Donar compte de l'informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat en 
relació a la modificació puntual del POUM per a la incorporació d'usos compatibles en les 
claus de zona industrial de Vilassar de Dalt. 
11. Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió 
per Grup Municipal de Partit Demòcrata ''PDeCAT''. 
12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 
13. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 

1.- Realització d'una Bicitrail solidària per animar el seu company Alan i donar 
suport a la lluita contra la leucèmia. Proposta del Consell d'Infants. 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000019 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Realització d'una Bicitrail solidària per animar el seu company Alan i donar suport a la 
lluita contra la leucèmia. Proposta del Consell d'Infants. 

 

Relació de fets 

Alguns dels representants dels infants de Vilassar de Dalt al Consell d'Infància tenim un 
company que està passant per una leucèmia, l'Alan, a qui li agrada molt anar en bicicleta.  
 
Després de portar la proposta de fer una Bicitrail per animar-lo i donar-li forces per curar-
se, els nostres companys i companyes van explicar-ho a les seves classes i tothom s'hi va 
sumar. 
 
Per nosaltres és molt important donar suport i cuidar el nostre amic. Alhora, pensem que 
una bicitrail animarà la gent que hi participi a gaudir del poble i del ciclisme, i contribuirà 
a promoure l'esport. 
 
Després de treballar la proposta amb la tècnica municipal d'Esports, l'Àurea, tenim el 
projecte més definit. Encara falten algunes coses per debatre i tancar, però abans de posar-
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nos-hi, volem demanar el suport i el consell als regidors i les regidores de Vilassar.  
 
Fins ara hem decidit el següent: 
 
• Participants: en primer lloc vam decidir que fos només per a infants, però a l'últim 
consell vam obrir el debat sobre si obrir la participació a les famílies i les entitats del poble. 
La idea és que participin persones des dels 7 anys fins als 64. I comptem un mínim de 20 
persones i un màxim de 150. 
 
• Circuit : proposem iniciar el circuit al pati de Les Escoles, i que passi per davant de 
casa de l'Alan. A part d'aquests dos punts, la resta del circuit l'hem d'acabar de definir, i 
tenim indicacions de la tècnica per fer-ho. 

 
• Data: hem d'acabar de definir la data, però ens agradaria que fos per la Festa Major 
de l'abril. 

 
• Suports: creiem molt positiu per al projecte comptar amb el màxim de suports 
possibles. Entre ells, el de l'Ajuntament, el d’un equip de persones voluntàries que puguin 
estar als punts de sortida, arribada, avituallament i control, entitats del poble, mitjans de 
comunicació del poble, alguna entitat que repari bicicletes i patrocinadors. 

 
• Recursos: per dur a terme la Bicitrail necessitaríem persones als punts d'arribada, 
sortida i control, senyalització, proteccions a les corbes i baixades, assegurança i seguretat, 
una meta, un aparell de música, un premi, pancartes, pintura, avituallament i samarretes. 

 
• Activitats : les activitats que hem de dur a terme per fer possible la Bicitrail són 
crear, provar i senyalitzar el circuit, fer difusió de l'acte, comptar amb la policia per aquell 
dia, dissenyar i fer les samarretes, elaborar les senyals i fer les inscripcions. 

 
• Comunicació: volem comunicar l'acte i el seu motiu, i per fer-ho volem comptar 
amb les xarxes socials, la ràdio, cartells a les escoles, i les webs de l'Ajuntament i les 
escoles. Ens falta acabar de decidir el nom de l'acte. 
 

Proposta d'acord 

1. Donar suport i ajudar al Consell d’Infants en l’elaboració i realització de la Bicitrail 
solidària que proposen. 

 
 
 
 
 
 
L’ alcalde dóna la benvinguda, i especialment al Consells dels Infants i a la feina que fan. 
Afirma que presentaran ells la moció, i que faran com l’any passat perquè ja són veterans i 
veteranes. Que cada grup municipal, en representació democràtica, hi intervindrà, i després 
es votarà. Pregunta qui intervindrà, i en responen que quatre. L’alcalde demana qui hi 
intervindrà, i que digui el nom.  
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La Sra. Assumpta anuncia la realització d’una Bicitrail solidària per animar el seu company 
Alan i donar suport a la lluita contra la leucèmia. En detalla la realització dels fets: 
 
Alguns dels representants dels infants de Vilassar de Dalt al Consell d’Infància tenen un 
company que està passant per una leucèmia, l’Alan, a qui li agrada molt anar en bicicleta, i 
que després de portar la proposta de fer una Bicitrail per animar-lo i donar-li forces per 
curar-se, els seus companys i companyes van explicar-ho a les seves classes i tothom s’hi 
va sumar. 
 
 
 
L’ alcalde dóna les gràcies i demana qui continua, i que diguin el nom en començar. La 
Laia continua amb l’exposició. 
 
 
La Sra. Laia manifesta que després de treballar la proposta amb la tècnica municipal 
d’Esports, tenen el projecte definit, tot i que encara falten algunes coses per debatre i 
tancar, però que abans de posar-s’hi volen demanar el suport del consell i regidors i 
regidores de Vilassar. Fins ara, han decidit el següent: 
 

- Quant als participants, en primer lloc van decidir que fos només per a infants, però 
a l’últim consell es va obrir el debat sobre si obrir la participació a les famílies i les 
entitats del poble. Que la idea va ser que hi participin persones des de 7 anys fins a 
64, comptant amb un mínim de 20 persones i un màxim de 150. 

- Que es proposa iniciar el circuit al pati de les escoles i que passi per davant de casa 
de l’Alan. 

- Apart d’aquests dos punts, la resta del circuit l’han d’acabar de definir, tenint 
indicacions de la tècnica per fer-ho. 

 
 
L’alcalde dóna les gràcies a la Laia, i demana el nom a la següent participant.  
 
 
La Sra. Júlia manifesta que han d’acabar de definir la data, però que els agradaria que fos 
per a la festa major d’abril. En detalla els suports. Creuen molt positiu per al projecte 
comptar amb el màxim de suports possibles, entre ells, a l’ajuntament, un equip de 
persones voluntàries que puguin estar als punts de sortida, arribada, avituallament i control 
a entitats del poble, mitjans de comunicació del poble, alguna entitat que repari bicicletes i 
patrocinadors. 
 
Quant als recursos, manifesta que per dur a terme la Bicitrail es necessitarien persones als 
punts d’arribada, sortida i control, senyalització, proteccions a les corbes i baixades, 
assegurança i seguretat, així com una meta, un aparell de música, un premi, pancartes, 
pintura, avituallament i samarretes.  
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L’alcalde dóna les gràcies a la Júlia, i dóna la paraula a en Pau. 
 
 
El Sr. Pau en detalla les activitats, i diu que les activitats que han de dur a terme per fer 
possible la Bicitrail és crear proves i senyalitzar el circuit, fer difusió de l’acta, comptar 
amb la Policia per a aquell dia, dissenyar i fer les samarretes, elaborar els senyals i fer les 
incorporacions. 
 
Quant a la comunicació, volen comunicar l’acte i el seu motiu, i per fer-ho volen comptar 
amb les xarxes socials, la ràdio, cartes a les escoles i a les webs de l’ajuntament i les 
escoles. Els falta acabar de decidir el nom de l’acte. 
 
Quant a la proposta d’acord, diu que els membres del ple municipal i l’ajuntament de 
Vilassar donaran suport i ajuda al Consell d’Infants en l’elaboració i realització de la 
Bicitrail solidària. Dóna les gràcies. 
 
 
L’alcalde els dóna les gràcies i dóna la paraula als portaveus municipals, i que començant 
per ARA VILASSAR parlarà la Sra. Lloret. 
 
 
La Sra. Lloret dóna la benvinguda als consellers i membres del Consell d’Infants i les 
famílies que acompanyen i donen suport als nens i nenes. Que com a representant política 
del consell els torna a donar les gràcies per la feina que fan, i sobretot pel simbolisme 
d’aquesta moció. Que a la primera sessió, quan van venir a conèixer-los, presentar-se i 
animar-los per tota la feina que fan durant el curs, ja van recollir propostes aquell dia, que 
aquesta era una d’elles, i que ja van sortir convençuts que volien fer aquesta. Que ha estat 
molt ràpid, però que és per les ganes d’ajudar i animar el seu company i que és realment 
molt emotiu i molt emocionant que hagin pensat, abans que en qualsevol benefici per a 
ells, perquè estan en aquest espai de decisió, que hagin fet, valorat i tingut en compte abans 
de res el seu company, i dedicar aquesta acció a animar-lo, fer-li costat i lluitar amb ell, i 
que, per tant, no hi ha paraules per agrair-los prou el que fan. 
 
Que en aquest sentit, ells també es volen sumar a aquesta lluita, i que reben amb els braços 
ben oberts la seva proposta, que continuaran treballant amb ells des de les diferents àrees 
implicades per poder acabar de donar forma a aquesta activitat, però que la realitzaran 
segur, i que endavant. 
 
 
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent: 
 
 
“Des del nostre grup municipal, així que vam rebre la proposta, ens vam afegir a la mateixa 
per moltes raons. 

 
• Pel suport que representa per l’Alan. 
• Per la proposta solidària del projecte vers la malaltia. 
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• Perquè ens implica a totes i a tots en un projecte comú de poble. 
• I també pel futur, el que representeu vosaltres...  
 
Com a polític local, és emocionant veure aquesta proposta sorgida del Consell d’infants, 
com s’ha portat a terme i com s’ha exposat en el Ple d’avui.  
 
Us haig de dir sincerament que ho feu millor que nosaltres... 
 
Com a vilassarenc em sento plenament representat amb iniciatives com la vostra, i espero 
que el dia de demà,... que no es tant lluny,... treballeu amb aquesta convicció i amb aquests 
valors per fer una societat més justa, una Catalunya més solidària i un Vilassar millor... 
 
Us felicito a totes i a tots per aquest senzill i alhora gran projecte, i us encoratgem a 
continuar portant a aquesta sala de plens iniciatives de gran valor humà com aquesta que 
ens heu portat avui. 
 
Gràcies per la feina feta... i quedem a la vostra disposició per col·laborar amb tot el que 
creieu oportú.” 
 
 
 
 
La Sra. Álvarez dóna la benvinguda a tots al ple. Manifesta que, com deia la Sra. LLoret, fa 
molt de goig veure aquesta sala tan plena, amb tants infants i família. Els diu que el 
Consell d’Infants els està donant una lliçó a totes les persones adultes del municipi, 
principalment perquè és l’únic consell que realment està funcionant, que vénen al ple i 
aporten propostes. Que sap que no és fàcil, que s’han de quedar, reunir-se, posar-se 
d’acord, que és una feinada, que és un aprenentatge també, però que realment els estan 
donant una lliçó molt important a totes les persones adultes que els estan escoltant i que 
formen part de diferents organismes. 
 
Comenta que els vol felicitar per la proposta, que és una molt bona iniciativa, que és molt 
solidària, i que la CUP votarà a favor, i s’ofereix a donar-los ajuda el dia de la Bicitrail per 
fer controls o així, i els dóna les gràcies per participar i fer la proposta al ple. 
 
 
La Sra. Martín Moreno diu que recolzen la moció des del Partit Popular, ja que la proposta 
és recolzar el seu company, demostrant la seva solidaritat amb ell i l’estima que li tenen 
tots. Que tot el que sigui ajudar els nens i tornar-los el somriure comptarà amb el seu 
recolzament, i ofereix el seu ajut pel que sigui. 
 
Manifesta que és una malaltia molt dura i que tots ens sentim un més quan sentim parlar 
d’ella, i molt més quan afecta els nens, perquè ells estan en una edat en què deuen gaudir, 
córrer, saltar i no patir. Desitja molt ànims a l’Alan, i anima tots els veïns de Vilassar i els 
que vulguin a recolzar l’Alan en aquest dia, que comptin amb ells, els felicita per la moció, 
que demostra que són molt grans, que tenen un gran cor, que estimen molt el seu company 
i que tenen una gran companyonia entre ells. 
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La Sra. Bosch desitja bon vespre a totes i tots. Dóna les gràcies per la seva capacitat de 
solidaritat, que són molt petits però això els fa molt grans. Els felicita per la proposta, que 
considera molt ben feta, i manifesta que el seu grup se sumarà a donar recolzament a 
l’Alan. 
 
 
L’alcalde manifesta que en nom del consistori farà unes darreres paraules, i sense voler 
repetir-se, els dóna les gràcies per ser avui aquí, per fer una proposta en aquest sentit. Que 
allà es coneixen, la majoria es veuen pel carrer, fan l’escola plegats, al treball, al veïnatge, 
etcètera, i quan hi ha un problema de magnitud, gran, clar, queden colpits.  
 
Manifesta que quan hi ha una malaltia, que és una malaltia que cada vegada més es pot 
curar, es pot lluitar i hi ha molts èxits, s’ha de confiar en això, però això tensiona molt la 
família perquè és el que viu cada dia. Que és una situació que realment ningú desitjaria 
viure, com és d’imaginar. Que té nenes a casa que van a l’escola Francesc Macià, i es 
pregunten sovint per què li ha tocat a ell. Que hi haurà altres nens i nenes que estan en 
aquesta mateixa situació o similar.  
 
Que quan no es tenen problemes d’aquesta mena van fent i sembla que això quedi molt 
lluny. Ara ha quedat a prop, i això serveix per créixer com a persones, perquè la primera 
característica fonamental de les persones és saber posar-se a les botes de l’altre. Que quan 
s’ha tingut un company al costat, quan s’ha jugat amb aquest company, quan el coneixen i 
quan li mostren la seva amistat, quan es passa per un problema com ara és el cas, el que 
s’ha de fer és el que fan. 
 
Manifesta que el que ells faran és donar-los suport, que donaran suport al Consell 
d’Infants, que donaran suport a la família i que donaran suport a l’Alan, i que a banda 
d’anar en bicicleta i d’aconseguir que l’organització sigui fantàstica i funcioni 
perfectament i hi hagi molta gent, que ell mateix els acompanyarà en bicicleta, s’ha 
d’aconseguir que l’Alan vegi moltes bicicletes i que pugui ser una marxa ben acolorida, 
que s’animi i plegats es faci força perquè se’n surti, i se’n surti aviat perquè torni al cole, i 
que es veu que es una cosa que l’Alan diu sovint: “Mai hagués dit que desitjaria tant tornar 
al col·legi”. Demana si és veritat que ho diu, en responen que sí, i desitja que torni aviat. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
2.- Aprovació dels formularis de declaració d'activitats i béns patrimonials dels 
càrrecs electes de la corporació. 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000012 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Aprovació dels formularis de declaració d'activitats i béns patrimonials dels càrrecs electes 
de la corporació. 

 

Relació de fets  

L’article 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC) estableix l’obligació dels 
membres de les corporacions locals de formular, abans de prendre possessió del càrrec i 
quan es produeixin variacions en el curs del mandat i amb ocasió del cessament, una 
declaració dels béns i de les activitats privades que els proporcionen o els poden 
proporcionar ingressos econòmics o que afecten l'àmbit de les competències de les 
corporacions. Les declaracions s'han d'inscriure en un registre d'interessos que ha de 
constituir cada corporació local. 
En sessió ordinària de data 31 de març de 2011, el Ple Municipal va adoptar, entre d’altres 
acords, l’aprovació dels models de documents de declaració d’incompatibilitats i de 
declaració de béns dels regidors de la corporació.  
En sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, el Ple Municipal va aprovar definitivament 
el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) d’aquest ajuntament, el text del qual es 
publicà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 de setembre 
de 2016.  
 
L’article 68.1 del ROM està dedicat a les declaracions d’activitats i béns dels regidors i 
determina que ambdues declaracions es faran en els models aprovats pel Ple municipal 
segons la normativa vigent, i segons les disposicions sobre transparència i bon govern.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, i tenint en compte l’entrada en vigor de la Llei 
estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, 
ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldria adequar 
els formularis existents a aquests nous requisits a fi i efecte de garantir el compliment dels 
preceptes legals relacionats. Als efectes, en l’expedient administratiu consten les propostes 
de formularis. 
Destacar que, respecte el formulari de declaració de béns patrimonials destinat a la 
publicació en el Portal de la Transparència i/o en la seu electrònica d’aquest ajuntament, 
s’ha tingut en compte la protecció d’alguna de les dades, en concret al respecte de la 
localització concreta dels seus béns immobles i de qualsevol altra dada que, segons preveu 
l’article 8.1.h) de la Llei de 9 de desembre, pogués afectar la privacitat i seguretat dels 
titulars.  
És per tot això que, en concret, els formularis que es proposa aprovar són tres. Un 
formulari únic sobre activitats anomenat “Registre d’interessos secció 1a Activitats 
(incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos econòmics)”, i dos formularis 
sobre béns patrimonials dels regidors.  
D’aquesta manera, es proposa aprovar el formulari de béns íntegre anomenat “Registre 
d’interessos secció 2a Béns patrimonials” on consten totes les dades, sense restriccions, i 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

9 
 

un segon formulari anomenat “Registre d’interessos secció 2a Béns patrimonials resumit” 
en el que es suprimeixen dades d’especial protecció. 
El formulari “Registre d’interessos secció 1a Activitats (incompatibilitats i activitats que 
proporcionen ingressos econòmics)” i el formulari “Registre d’interessos secció 2a Béns 
patrimonials resumit” seran els que apareixeran publicats en Portal de la Transparència 
d’aquest ajuntament. 
La redacció d’aquests formularis, que consten en l’expedient i es donen per reproduïts, 
s’ha fet en base als models emesos per la Diputació de Barcelona, segons els preceptes de 
la normativa legal i reglamentària que desenvolupa aquest marc normatiu i amb les 
adaptacions corresponents per a aquest ajuntament d’acord les dades que han de figurar 
segons determina l’article 68 del ROM. 

 

Fonaments de dret 

- Article 163 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
- Article 75.7 i la disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
- Article 8.1 h) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
- Article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
- Articles 66 a 69 del Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament en sessió 
ordinària del Ple Municipal de data 30 de juny de 2016 el text del qual es publicà 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 de setembre de 2016 
 
- Articles 30 a 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals. 
 

Proposta d’acord 

Primer. Aprovar el nou formulari “Registre d’interessos secció 1a Activitats 
(incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos econòmics)”, el formulari 
“Registre d’interessos secció 2a Béns patrimonials” i el formulari “Registre d’interessos 
secció 2a Béns patrimonials resumit”, d’acord amb els models que consten en l’expedient. 
 

Segon. Emplaçar als regidors d’aquest ajuntament per tal que, en el termini no superior a 
un mes a comptar de l’endemà de l’aprovació del present acord, presentin davant del 
secretari de la corporació les seves declaracions segons els nous models aprovats en 
l’apartat anterior d’aquest acord. 
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Recordar, així mateix, l’obligació legal dels regidors d’actualitzar el contingut d’aquestes 
declaracions quan es produeixin variacions en el curs del mandat, i amb ocasió del 
cessament del càrrec. 
 

Tercer. Incorporar les declaracions que presentin els càrrecs electes al Registres 
d’Activitats i de Béns Patrimonials del càrrecs electes, i publicar en el Portal de la 
Transparència d’aquest ajuntament les declaracions del “Registre d’interessos secció 1a 
Activitats (incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos econòmics)” i 
“Registre d’interessos secció 2a Béns patrimonials resumit”. 
 
 
 
El Sr. Morales manifesta que aquest punt de l’ordre del dia és una continuació després de 
l’obertura del portal de transparència i de l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, 
que com tots saben, els càrrecs electes han de fer una declaració de les seves activitats i 
béns patrimonials, i que els formularis actuals de l’ajuntament fan que facin una declaració 
prou exhaustiva, però en el seu format actual no ho podrien publicar perquè estarien 
infringint la Llei de protecció de dades personals, el dret a la intimitat dels càrrecs electes. 
 
Diu que el que han fet per poder-se adaptar a la Llei de transparència, donat que s’han de 
publicar aquestes activitats i béns patrimonials, és proposar el nou formulari que ha 
d’aprovar el ple i que es va explicar a la darrera comissió informativa, tal com es fa en 
altres municipis i en el marc de la Diputació, per poder-ho publicar al web de transparència 
de l’ajuntament.  
 
 
El Sr. Garrigós diu que bona nit. Manifesta que el que s’està fent ara és concretar el ROM, 
que han de ser uns formularis que els han de permetre traslladar una transparència al 
ciutadà dels càrrecs electes, i una mesura d’aproximació de la gestió política als ciutadans, 
per tant, s’hi mostra a favor.  
 
 
La Sra. Álvarez diu que des de la CUP també hi votaran a favor dels formulari de 
transparència, i que la CUP vol la total transparència en tots els àmbits. 
 
 
La Sra. Martín-Moreno manifesta que des del PP hi votaran a favor, i que a més, fou el PP 
qui va impulsar aquesta Llei de transparència, i que hi estan d’acord amb què dels càrrecs 
públics es posi el que tenen i el que cobren, no hi ha cap problema.  
 
 
La Sra. Bosch diu que ells també hi estan d’acord, que pensen que està molt bé que es faci 
la declaració de béns de qualsevol polític quan entra al govern, i a la sortida, i que per tant, 
estan molt contents que s’hagi arribat a aquest punt de poder-ho penjar ja al web. 
 
 
L’ alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

11 
 

3.- Resolució del recurs interposat pel grup municipal de CIU contra l'aprovació 
inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 22/2016, aprovat en sessió 
plenària de 27 d'octubre de 2016. 
 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000013 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Resolució del recurs interposat pel grup municipal de CIU contra l'aprovació inicial de 
l'expedient de modificació de crèdit número 22/2016, aprovat en sessió plenària de 27 
d'octubre de 2016. 

Relació de fets i fonaments de dret  

1. En data de 2 de gener del corrent, té entrada al Registre General d’aquest ajuntament 
amb referència E2017000005 l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor del grup 
municipal CiU senyor Joan Alfons Cusidó i Macià contra l’aprovació inicial de la 
modificació pressupostària adoptada en acord del ple de 27 d’octubre de 2016. 

2. En data 16 de gener de 2017, l’interventor municipal emet informe al respecte de 
l’escrit d’al·legacions de referència. L’informe consta en l’expedient i es dóna per 
reproduït.  

Als efectes de la motivació dels actes, es procedeix a la transcripció íntegra del mateix:  

<< 1. El dia 12 de desembre de 2016, el Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i 
representació del Grup municipal de Convergència i Unió (CIU), presenta a les 17:22, a 
l’estafeta de correus de Premià de Mar, un escrit d’al·legacions, rebut a l’Ajuntament el 
dia 15-12-2016 i que ha estat registrat amb el núm. de registre d’entrada E2017000005 
de data 02-01-2017, contra l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 22/2016, 
aprovada en el marc del Pla de Sanejament Financer, sobre les quals s’emet una 
proposta de resolució. 

 Cal analitzar, en primer lloc, els possibles motius, taxats a la normativa, per a presentar 
reclamacions durant el tràmit d’exposició pública dels pressupostos o, en el cas que ens 
ocupa, les seves modificacions. Així l’art. 170.2 del TRLRHL, en congruència amb allò 
previst a l’art. 22 del RD 500/1990, assenyala: 

“Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos 
en esta ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a 
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
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c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 

Analitzades les al·legacions presentades, resulta que no fan referència a cap de les 
causes previstes a la normativa vigent per a presentar reclamacions, durant el tràmit 
d’exposició pública, contra l’aprovació provisional del pressupost o de les seves 
modificacions, per tant procedeix no admetre-les a tràmit. 

Conclusions 

Per el que s’ha exposat en els fonaments anteriors, es proposa: 

1. No admetre les al·legacions presentades pel senyor Joan Alfons Cuisó i Macià, 
en nom i representació del Grup Municipal de Convergència i Unió, per considerar 
que cap de les al·legacions que presenta, s’ajusten a les possibles causes de 
reclamació previstes a l’article 170.2 del TRLRHL. 

2. Donar per aprovada de forma definitiva la modificació 22/2016 del 
pressupost.>> 

 

3. En data de 16 de gener del corrent, el secretari general emet informe jurídic al respecte 
de l’escrit d’al·legacions i al respecte d’altres assumptes connexos.  

Aquest informe consta en l’expedient i és del següent tenor literal: 

<< ANTECEDENTS DE FET 

Primer. En el seu escrit, que es dóna per reproduït, el senyor Joan Alfons Cusidó i 
Macià presenta al·legacions a la modificació pressupostària amb referència 22/2016 
aprovada en sessió plenària del proppassat 27 d’octubre de 2016. 

Segon. L’escrit d’al·legacions fou presentat el 12 de desembre de 2016 en les Oficines 
de Correus de Premià de Mar, dins el termini per a la presentació d’al·legacions de 15 
dies a partir de la data de publicació de l’anunci al BOPB de 17 de novembre de 2016. 

Tercer. En data 3 de gener del corrent, el Cap de la Unitat l’OAC emet informe en el 
que es relacionen una sèrie de fets en relació al tràmit de registre d’entrada de l’escrit de 
CIU.  

En concret, s’exposa que en data 15 de desembre de 2016 es va rebre carta certificada 
en les dependències de l’OAC. La carta no va ser oberta a l’oficina i per tant no es va 
registrar d’entrada fins passat 17 dies, en concret, fins que el 2 de gener del corrent va 
venir retornada pels serveis tècnics municipals.  

Per últim, en l’informe es diu que es desconeix el motiu pel qual no es va obrir la carta 
ni com va arribar al departament dels serveis tècnics municipals i que, el més probable, 
és que s’agafés amb el correu ordinari sense parar esment que era un correu certificat i 
per això no es va registrar.  

Quart. En data 19 de desembre de 2016, atès que en el aquell moment no es tenia 
coneixement de l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Joan Alfons Cusidó, el 
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secretari emet certificat pel que es dóna compte que no s’han presentat al·legacions en 
el tràmit d’informació i exposició pública de l’expedient de modificació de crèdit 
número 22/2017.  

Per tant, de forma automàtica i sense necessitat d’adoptar un nou acord, l’aprovació 
inicial esdevingué definitiva per efecte automàtic “ope leguis” del que determina 
l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals. 

Cinquè. En data 23 de desembre de 2016 es publicà al BOPB l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdit de referència. Amb la publicació, segons l’article 169.1 del 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, entrà en vigor la modificació. 

Sisè. En les dates de 27 i 28 de desembre de 2016, tenint per aprovada definitivament la 
modificació pressupostària, l’alcalde va donar compliment a les actuacions materials a 
les que fou facultat en compliment del que venia establert en acords adoptats en 
sessions plenàries de 27 d’octubre de 2016, i de 22 de desembre de 2016.  

Com diem, fruit d’aquesta atribució de facultats, l’alcalde formalitzà els contractes de 
crèdits amb els representants de les entitats bancàries Bankia SA i Caixabank SA i, 
també, es formalitzà davant de notari l’adquisició de la nau de Can Robinat, així com 
l’adquisició de béns i drets del sector urbanístic anomenat Vallmorena II. 

Setè. Consta en l’expedient l’informe número 011/2017 de l’interventor municipal, pel 
que es proposa inadmetre a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat pel grup municipal 
CIU. L’informe, que es dóna per reproduït, analitza l’escrit d’al·legacions i proposa 
que, segons determina l’article 170.2 del TRLRHL i l’article 22 del RD 500/1990, no 
s’admeti a tràmit les al·legacions presentades perquè resulta que no fan referència a cap 
de les causes taxades que venen previstes a la normativa vigent per a presentar 
reclamacions contra les modificacions pressupostàries.  

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- L’article 168 a 170 del Text refós de la Llei de bases i de règim local aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
- L’article 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre de 1988, que regula les Hisendes Locals 
 
- Les disposicions procedimentals i administratives de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

ANÀLISI JURÍDICA DELS ELEMENTS FORMALS I MATERIALS DE 
L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT  

 

Primer. Pel que fa a als elements formals de l’escrit d’al·legacions presentat, cal dir 
que reuneix el requisit d’acreditació, legitimació i de presentació dins el termini atorgat 
i, per tant, s’ajusta al que preveu la normativa reguladora d’hisendes locals i la 
normativa bàsica del procediment administratiu. 
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Segon. Pel que fa al contingut material de l’escrit d’al·legacions, cal remetre’s a allò 
que informa l’interventor en el seu escrit número 11/2017 i per tant, donat que 
al·legacions formulades no s’ajusta a cap de les causes taxades que desenvolupa 
l’article 170.2 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, procedeix informar 
desfavorablement.  
 
En concret, en tant que les al·legacions no reuneixen els requisits de l’esmentat 
precepte, procedeix la inadmissió a tràmit de les mateixes, sense entrar a valorar el fons 
de l’assumpte. 
 
Tercer. És el ple municipal l’òrgan competent per resoldre l’escrit d’al·legacions 
presentat a l’aprovació inicial d’una modificació pressupostària, tal i com expressament 
atribueix l’article 169.1. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
ANÀLISI JURÍDICA DE LES ACTUACIONS REALITZADES EL 2 7 I 28 DE 

DESEMBRE DE 2016, DELS EFECTES I DE LA CONVALIDACIÓ  
POSTERIOR DELS ACTES ADMINISTRATIUS  

 

Primer. Segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, és 
el ple l’òrgan competent per resoldre l’escrit d’al·legacions presentat en termini. En 
concret, el ple municipal disposa d’un mes per resoldre-les.  
 
A data d’avui, aquest escrit no ha estat resolt pel ple municipal. 
 
Segon. Paral·lelament, i segons les dades que es disposaven en aquell moment, la 
modificació pressupostària va entrar en vigor amb la publicació de l’aprovació 
definitiva en el BOPB i donant compliment al procediment legalment establert. 
 
Un cop vigent aquesta modificació, i per desconeixement de l’existència d’aquest escrit, 
l’alcalde va procedir a l’adopció d’actes d’execució vinculats a l’efectivitat de la 
modificació pressupostària tramitada. 
 
En concret, i arran de les facultats que li foren atribuïdes per acords plenaris de 27 
d’octubre i de 22 de desembre de 2016, l’alcalde procedí a la formalització de crèdits 
bancaris, i també a l’adquisició davant notari de la nau de Can Robinat i de béns i drets 
del sector Vallmorena II. 
 
Tercer. En conseqüència, resulta que l’alcalde va adoptar una sèrie d’actuacions 
materials que, vist ara, no complien tots els requisits procedimentals que preveu la 
norma.  
 
En altres paraules, aquests actes d’execució resulten ara contraris a l’ordenament jurídic 
perquè els mancava, tal i com reiteradament estem insistint, la resolució prèvia del ple 
de les al·legacions i, per tant, la modificació pressupostària adolia d’eficàcia, tot i que es 
presumia el contrari. 
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Per tot això, segons anàlisi dels antecedents i segons criteri del que subscriu aquest vici 
podria fer incórrer en causa d’ anul·labilitat als actes d’execució esmentats, segons 
l’article 48.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
Quart. Per al cas que ens ocupa, resulta d’aplicació l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, que atribueix a les Administracions Públiques la potestat de la convalidació 
dels actes que adoleixin de vici.  
 
En concret, el present supòsit té el seu encaix en la modalitat de convalidació prevista 
en l’apartat 1r de l’esmentat precepte que estableix: << La Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.>> 
 
Així mateix, també trobem un segon encaix en allò que preveu l’apartat 4t de l’article, 
que diu el següent : << Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá 
ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano 
competente. >> 
 
Per tot això, s’informa que és preceptiu elevar proposta al Ple municipal per a la 
convalidació dels actes realitzats per l’alcalde de la corporació els dies 27 i 28 de 
desembre de 2016.>> 

 
Vist l’escrit d’al·legacions presentat, els preceptes esmentats i altres de general i procedent 
aplicació, els informes que consten en l’expedient i, en exercici de la competència 
atribuïda al ple municipal per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, es 
proposa l’adopció de la següent  
 

Proposta d’acord  

Primer. Inadmetre a tràmit, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord, 
l’escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació pressupostària 22/2016 
presentat pel regidor del grup municipal CiU senyor Joan Alfons Cusidó i Macià, amb 
entrada E2017000005 al Registre General el 2 de gener del corrent. 
Segon. Donar per aprovada definitivament la modificació pressupostària 22/2016. 
Tercer. Convalidar els actes d’execució realitzats per l’alcalde de la corporació els dies 27 
i 28 de desembre de 2016 referits a la formalització dels crèdits amb les entitats bancàries 
Bankia SA i Caixabank SA i, convalidar també la formalització davant de notari de 
l’adquisició de la nau de Can Robinat i dels béns i drets del sector urbanístic anomenat 
Vallmorena II. 
 
 
 
 
El Sr. Oliva manifesta que el dia 12 de desembre es va acabar el termini d’informació 
pública d’aquest assumpte, i el Grup de CIU havia enviat per correu des de Premià una 
al·legació en un sobre que va entrar el dia 15 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i ho van 
posar per error, tal com s’explica, a la safata dels Serveis Tècnics, essent el resultat que 
quan es van adonar va tornar a Secretaria, i aquest sobre no es va obrir fins el dia 2 de 
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gener, i que en conseqüència es generava una situació jurídica que ha estat informada pels 
Serveis Tècnics i pels Serveis Jurídics, tal com s’haurà observat a la moció.  
 
I que en concret, a les conclusions es diu que analitzades les al·legacions presentades, 
resulta que no fan referència a cap de les causes previstes a la normativa vigent per 
presentar reclamacions en el tràmit de disposició pública contra l’aprovació provisional del 
pressupost o les seves modificacions, i que per tant, procedeix no admetre-les a tràmit. I 
per tant, els Serveis Jurídics de la casa el que proposen és inadmetre aquestes al·legacions, 
aprovar definitivament la modificació pressupostària, i convalidar les signatures fetes per 
l’alcalde i per Viserma en funció d’aquests acords en aquells dies.  
 
Diu que per a qualsevol detall, els tècnics de la casa poden ampliar els aspectes que es 
considerin, i que amb això quedaria resolta aquesta qüestió. També recorda que les 
al·legacions a pressupostos o modificacions de pressupostos són per temes molt reglats, i 
que per tant, s’han d’ajustar a aquesta normativa, i que si no s’ajusten, segons els tècnics, 
procedeix inadmetre, i d’aquí que es proposi d’aquesta manera. 
 
 
 
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent: 
 
“El nostre grup municipal, vàrem presentar en temps i forma, al·legacions a l’aprovació 
inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 22/2016 aprovat en sessió plenària del 
27/10/2016, avui aquest Ple proposa en la seva proposta primera, acordar NO 
admetre aquestes al·legacions perquè segons diuen no s’ajusta al procediment establert, i 
això NO es veritat, perquè precisament al·leguem i fonamentem que la modificació de 
crèdit, no s’ajusta a la tramitació per incomplir el correcte procediment del crèdit 
extraordinari, extrem que no es contesta ni es fonamenta per cap dels informes aportats. 
 
En el Ple del 27/10/2017, el nostre grup municipal vàrem votar en contra del Pla de 
viabilitat, per la qual cosa estem legitimats d’acord amb l’art.170.1 de RDL 2/2004 de 5 de 
març del TRLRHL, com a part interessada i en defensa dels interessos econòmics i veïnals. 
 
Aquest Modificació del Pressupost General Consolidat i Únic integrat pel pressupost de 
l’Ajuntament, dels organismes autònoms del: Museu Arxiu Municipal i del Consorci del 
Centre Teatral i Cultural La Massa, i de la societat mercantil Viserma, Serveis i 
Manteniments SLU, que ara s’ha sotmès a informació pública, entenem que no ha complert 
en la seva elaboració els tràmits legalment establerts, recollits en l’art.170.2.a.b. i c. de 
l’abans esmentat RDL 2/2004 de 5 de març del TRLRHL, i l’art.22.2.a.b. i c. del Real 
Decret 500/1990 de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
La modificació proposada, es fonamenta en habilitar partides pressupostàries en la 
modalitat de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió per mitjà de dues 
operacions de préstec lligades a un Pla de sanejament, motivat pel desequilibri patrimonial 
sofert per a la venda dels sol públic d’habitatge a Bankia, que fan que els fons de la 
Societat municipal siguin negatius i per tant, l’empresa estigui inclosa en causa de 
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dissolució, des del passat 17 de març de 2016, i també amb anterioritat per altres causes, 
que hem argumentat sobradament en altres ocasions. 
 
En paraules de l’informe emès en el Pla de viabilitat, el propi interventor fonamenta i fa 
constar, entre altres, que:  

 
 
El Pla de viabilitat, preveu en la memòria que se’ns va lliurar, la concertació dels crèdits 
que s’esmenten com a endeutament a llarg termini amb una previsió de carència inicial que 
permeti allargar en el temps la càrrega financera i l’amortització del capital:  
 
Així diu la memòria: 
 

 
 
 
Així doncs, la càrrega financera prevista a un mínim de 10 anys, és un element que 
incompleix l’art.177.5 del RDL 2/2004 del TRLRHL i l’art. 36.3. del Real Decret 
500/1990, i per tant els tràmits legalment establerts:  
 

Com ho es també que aquests crèdits previstos a llarg termini, incompleixen la previsió de 
tancament abans del final de la legislatura maig de 2019 , a banda de la càrrega financera 
(+25% dels recursos corrents) que representa pel soci únic i propietari del ple domini 
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dels terrenys de la Nau de Can Robinat, l’Ajuntament de Vilassar, que li representarà per 
l’exercici de 2017 destinar a aquesta finalitat un increment superior al 5% dels recursos 
corrents, posant en risc el conjunt de les finances municipals. Aquesta càrrega i el seu 
impacte negatiu amb el grup municipal, es pot apreciar en les pròpies previsions del Pla de 
Viabilitat i del Pla de Sanejament que s’ha de complementar amb altres mesures també de 
risc pel conjunt del Grup municipal: 
Continua dient la memòria del Pla: 
 

 
 
 

 
 
En especial, s’ha de posar atenció en la data de previsió del 31/12/2019, 7 mesos posterior 
a la finalització de l’actual mandat del Govern. 
 
A banda que preveu un escenari d’ingressos inferiors per cobrir les despeses, per la qual 
cosa, entenem que és un risc temerari pel conjunt del Grup municipal. 
Continua dient les mesures del Pla: 
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Fins hi tot, es preveu nous préstecs pel 2017 per finançar la Sala Polivalent de Can Rafart. 
 

 
 
A banda, també entenem que aquest pla de viabilitat lesiona l’interès públic del conjunt de 
la ciutadania, ja que obliga a adquirir per part de l’Ajuntament, patrimoni de Viserma SLU, 
del qual ja es propietari dels mateixos béns al ésser el soci únic de l’empresa pública 
municipal, la qual cosa entenem que pot ésser un frau pels veritables propietaris, el poble 
de Vilassar de Dalt, que en quant a administrats, suportaran una duplicitat de despesa, la 
que es va produir en l’adquisició inicial i la que es deriva d’aquesta operació proposada, 
perquè ambdues pertanyen al conjunt de bens públics del grup municipal. 
 

 
 
Per tant, adduïm i entenem que aquesta modificació de crèdit vulnera la normativa 
assenyalada, i per tant incompleix els tràmits legalment establerts per la seva elaboració, 
recollits en la norma inicialment esmentada a l’inici, i que és l’objectiu de l’al·legació, que 
vam presentar en temps i forma, i en aquesta fonamentació, no se’ns contesta ni se’ns 
raona en contra. 
 
L’informe d’intervenció diu simplement que no s’ajusta i no fonamenta cap raó en contra 
per la qual cosa, entenem que és insuficient per inadmetre aquesta al·legació, la qual cosa 
ens estranya molt i pensem que te a veure amb el fet de no contestar l’al·legació quan 
tocava, de publicar una aprovació definitiva el 23/12/2016, que no és certa i realitzar totes 
les operacions econòmiques abans del 31/12/2016, sense disposar de la corresponent 
dotació pressupostària, essent tot el procediment d’aquestes operacions, nul·les de Ple dret, 
com així hem recorregut, també en temps i forma, previ a interposar la corresponent 
demanda.  
 
L’única explicació d’aquest informe sorprenent i decebedor d’intervenció, és que és 
l’excusa per maquillar una fonamentació jurídica que dona peu a secretaria a proposar una 
convalidació per els actes d’execució posteriors, que en aquest cas i per l’entitat de l’error 
de procediment que vulnera les garanties públiques, entenem que no és possible. 
 
Pel que fa a l’equip de Govern, és inadmissible, que un cop mes NO ens contesteu les 
al·legacions quan toca, ja va passar amb el PAM, que per cert, encara espero del Sr. 
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Alcalde la contesta personalitzada que es va comprometre.... No hi ha dret al despreci que 
mostreu a la feina feta pels grups de l’oposició i el mal ús que en feu de la majoria 
absoluta. Des de l’oposició, fem la tasca que toca de supervisió i control dels òrgans de 
govern i tenim el dret i l’obligació de dir el que no està bé, però Alcalde, això no t’agrada. 
Tu tens tot el personal de la casa treballant per tu i cobres un bon sou a l’igual que la resta 
de regidores i regidors de l’equip de govern. A l’oposició no, ens ho fem tot nosaltres sense 
ajuts de personal, i amb recursos materials impropis d’una administració, porta molta feina 
i de fet sap molt de greu el tracte que hi rebem. Per això i per la gravetat de les propostes ja 
no en deixarem passar cap més... 
 
Pel que fa als punts segon i tercer de la proposta d’acord, entenem que no s’ajusten a 
dret en la seva interpretació de la convalidació per diferents motius, entre altres, que la 
publicació de la modificació definitiva del pressupost de data 23/12/2016, és falsa i per tant 
nul·la de ple dret, i els seus efectes només poden tenir eficàcia un cop s’hagi publicat 
definitivament, i aquí, no hi caben efectes retroactius, per la qual cosa tot el que heu fet 
posteriorment és nul de ple dret per l’incompliment del procediment administratiu i per la 
vulneració de les disposicions normatives en matèria econòmica. Per això i abans de la 
seva votació que pot comportar responsabilitat pels càrrecs electes que hi votin a 
favor: 
 
Reiterar que el nostre grup municipal, vàrem presentar en data 12/12/2016 aquest escrit 
d’al·legacions amb temps i forma, contra l’expedient de la modificació de crèdit 22/2016 
del pressupost ordinari del 2016, publicat en el BOP de data 17/11/2016. Aquestes 
al·legacions, a data d’avui, no han estat contestades, ni resoltes pel Ple, únic òrgan 
competent per fer-ho tal i com determina l’art. 169.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals. Vulnerant el procediment establert a l’art 177.2 de la mateixa norma per les 
modificacions de crèdit. 
 
Posteriorment, en data 23/12/2016, l’Ajuntament ha publicat l’anunci en el BOP 
d’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 22/2016, sense resoldre les al·legacions 
presentades amb temps i forma, per la qual cosa la modificació de crèdit no disposa 
d’eficàcia, i per tant les actuacions materials que es derivin d’aquesta modificació de 
pressupost, seran contraries a l’ordenament jurídic i nul·les de Ple dret. 
 
Per aquest motiu, hem interposat en data 23/01/2017 amb caràcter previ i amb temps i 
forma, recurs de reposició. (Art.52 Llei 7/1985 RBRL, i art.172 de l D.L. 2/2003 
TRLLMRLC). 
 
Vist que l’aprovació és nul·la de ple dret i les seves actuacions anul·lables tal i com 
determina els arts. 47 i 48.1 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, perquè es van presentar al·legacions en temps i forma i no 
s’han contestat, fet que fa incórrer en infracció de l’ordenament jurídic ja que el 
procediment vulnera les normes establertes en matèria d’hisendes locals en no contestar les 
al·legacions per causa no imputable a l’ al·legant. I que també incompleix el termini de 
resolució d’al·legacions pel període d’un mes, establert en l’art. 48.3 de l’esmentada, que 
va finalitzar el dia 13/01/2017, ja que es va lliurar l’al·legació per correu administratiu en 
data 12/12/2016 a l’oficina de Correus de Premià de Mar i l’Ajuntament el va rebre el 
15/12/2016, essent plenament conscient de la data del termini, perquè l’Ajuntament va 
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registrar el document d’entrada en data 02/01/2017 núm. E2017000005. I que també 
provoca indefensió dels interessats, art. 48.2 de la mateixa norma, en el sentit que no resol 
els plantejaments que es fonamenten.  
 
Per tant entenem que l’aprovació de l’acord definitiu, de la modificació de crèdit 22/2016, 
publicat en el BOP de data 23/12/2016 és nul de ple dret, tal i com determina l’art. 169 i 
següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, i l’art.38.2 del Real Decret 500/1990 de 20 d’abril desenvolupament de 
la LRHL, 
 
En conseqüència, la validació definitiva de la modificació tindrà efectes l’endemà de la 
publicació d’aquest acord que es pren avui, tal i com disposen les Bases d’execució del 
pressupost General de la Corporació, que determinen en el seu art.10.4 referent a les 
modificacions de crèdit, que “Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran 
executives fins que no s’hagi complert el tràmit de publicitat posterior a l’aprovació 
definitiva”, i per tant tot el que s’ha fet a posteriori és nul de ple dret, amb la despesa que 
això pot comportar a l’erari municipal.  
 
Esteu fent les coses malament i passant sempre la factura a les vilassarenques i vilassarencs 
i ja n’hi ha prou, es intolerable... Això és molt greu, per això us informem que hem 
presentat al·legacions al Pressupost de 2017 referides a aquest tema, impugnació dels punts 
2 i 3 de l’ordre del dia del Ple de 22/12/2016, i recurs de reposició contra l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació de crèdit 22/2016. 
 
Per tant, hi votarem en contra, impugnarem si cal l’acord de Ple, presentarem reclamació 
contenciosa, i estudiarem amb detall les responsabilitats polítiques que se’n derivin si 
comporta lesions patrimonials per la Corporació perquè farem tot el que sigui oportú per 
defensar els drets de la ciutadania.” 
 
Demana disculpes per l’extensió de l’exposició, perquè era en dues parts.  
 
 
L’ alcalde comenta que miri de resumir abans, perquè podrien preguntar què s’ha entès de 
tot el que s’ha dit, a banda que tot es nul de ple dret.  
 
 
El Sr. Miralles intervé per manifestar que des de la CUP no seran tan extensos perquè no 
entraran a valorar el contingut de les al·legacions que ha presentat el Grup de 
Convergència. El que sí volen comentar és que no troben de rebut que unes al·legacions 
que es presenten a l’Oficina de l’OAC amb temps suficient i dintre del període 
d’al·legacions es traspaperin i se’n vagin als Serveis Tècnics, i que per tant, no es puguin 
analitzar ni resoldre ni tenir en compte, i es tirin endavant unes accions des de l’ajuntament 
quan haurien hagut de respondre primerament les al·legacions. 
 
És per això que demanen que en una altra ocasió es vagi més amb cura amb aquests temes, 
i es tinguin les al·legacions dels grups municipals que vénen des de l’oposició en compte, 
com és degut, i és per això que hi votaran en contra. 
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La Sra. Martín-Moreno diu que des del Partit Popular donen recolzament a CIU perquè no 
veuen normal que unes al·legacions es traspaperin, que no hagin arribat en el seu temps, 
que estiguin en un altre lloc i que no s’hagin tingut en compte. No ho entenen. Manifesta 
que el que està passant últimament a l’ajuntament o avui a ells és que no ho entén. Demana 
que es posi una mica d’ordre i es centri tothom, o que això serà un desgavell, i diu que li 
sembla bé tot el que hagi de fer el Sr. Cusidó i hagi de fer el seu company. 
 
 
La Sra. Bosch, diu que no entraran en debat del contingut, però volen remarcar que 
presentar al·legacions tan a últim minut, pot ser legal, però minva el marge en cas de 
produir-se una incidència, creuen que queda ben resolt i que hi votaran a favor. 
 
 
El Sr. Oliva manifesta que com els regidors recordaran, el darrer ple va posar diferents 
exemples de la mala fe amb què s’actuava, i que avui tenen un altre exemple, i explica, per 
als que estan escoltant, fins a quin punt arriba el comportament autèntic de buscar la 
manera de crear dificultats. 
 
Diu que el termini s’acaba el dia 12, i que la gent normal entra el registre, com tots els 
demés grups, i així el dia 12 ja està disponible. Manifesta que s’entra des de l’oficina de 
Premià perquè d’aquesta manera arribi el 15. No troba que això sigui normal. Diu que si es 
fa una vegada sí, però que sistemàticament aquest comportament busqui crear dificultats, li 
sembla un comportament que fa anys s’associaven a grups molt a l’extrema dreta, que era 
el sistema d’actuar d’un senyor d’aquesta casa que havia estat en una època. Manifestar 
que CIU no havia fet mai això.  
 
Argumenta a més que hi havia ple el dia 22 de desembre, i que ningú diu que hagi 
presentat una al·legació, i torna a haver-hi ple el 27, i ni s’estranyen que ningú digui res 
que aquella al·legació no la tinguin. Que allò normal era a precs i preguntes, o simplement 
acostar-s’hi i dir que hi havia una al·legació que no estaven contestant. Diu que van estar 
callats com murris, no fos cas que ho descobrissin. Manifesta que això s’ha de dir, que la 
mala fe és òbvia.  
 
Diu que es pot fer comèdia, com s’ha fet, però que aquest era el fet. Manifesta que parlar 
d’indefensió en aquestes circumstàncies, quan es tracta d’un simple error administratiu de 
la casa quan va anar a parar on no tocava perquè era un sobre tancat i es van confondre de 
safata, li sembla lamentable; aquesta interpretació. Recalca que els sembla lamentable 
aquesta actuació.  
 
Diu que es queixen que no es contesten prou les al·legacions. Diu que si estan mal fetes, 
què han de fer? Diu que la feina mal feta no té futur. Que no és que actuïn malament, és 
que són tan pobres que el tècnic municipal diu que això no són al·legacions d’acord amb la 
normativa vigent i, per tant, no es poden admetre, i que ho disfressen dient que és que no 
es contesten, la majoria absoluta... Argumenta que no són ells, és que són consideracions 
tècniques i jurídiques. 
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Finalment diu que tot el discurs contra el Pla de viabilitat, recorda que el debat ja hi va ser, 
i que el Pla de viabilitat està informat favorablement per la direcció general de 
l’Administració local de la Generalitat, i que per tant, amb tots els respectes, continuen 
creient que allò que precisament han fet, assessorats des de la direcció de l’Administració 
local està correcte, té tots els informes favorables i es fan interpretacions rares per buscar 
els tres peus al gat, que no hi són. Que ja fa molt de temps que senten a parlar de recursos, i 
que el dia que se’n guanyi un informin perquè cada mes acaben afusellats aparentment, i a 
la pràctica res. Que tot és pa sucat amb oli però tot acaba en un no res perquè no té cap 
base jurídica. 
 
Manifesta, per tant, que ells insisteixen en què d’acord amb els Serveis Jurídics i Tècnics 
de la casa és la manera d’aquest tema, i hi proposen el vot a favor.  
 
  
El Sr. Cusidó diu que seran sintètics. Diu que el senyor Benet diu “mala fe, dificultats”. 
Manifesta que el que aquí estan fent és exercir els drets que tenen. Que si ells, per 
disponibilitat, no poden venir a hores en què estan treballant en altres llocs, a l’ajuntament, 
que ho fan com ho pot fer qualsevol ciutadà, enviant-ho per correu, que és el que fan, i que 
això els comporta despesa, però és la manera que tenen perquè hi ha moltes coses, molta 
feina, estan amb molts temes, i evidentment, els marges que tenen són molt pocs. 
 
Diu que sí que hi ha termini, però que arriba un moment en què hi ha tantes coses que 
aquest termini no dóna prou. Que a més a més estan amb el dret de fer-ho, poden fer-ho i, 
per tant, el que han de fer ells és fer les coses com toquen.  
 
Diu que no és la primera vegada que no es contesten les al·legacions seves. Les del PAM, 
diu a l’alcalde, no se li van contestar, i diu que l’alcalde li va dir que li enviaria un escrit 
dient i explicant, i aquest escrit no l’ha vist, i que per tant, no és una cosa que pugui passar 
una vegada, sinó que és repetitiu. I que a més a més, això ho portaran al contenciós, i els 
ho diu perquè en tinguin constància. Remarca que ho portaran al contenciós, i creu que hi 
ha fonamentació jurídica, i ja en tornaran a parlar d’aquestes coses que s’han anat dient 
allà. 
 
Reclama al Sr. Oliva que està molt en el discurs de “l’oposició tal i qual, i fa i mala fe i 
mal procediment”, i diu que no, que estan fent les coses que toquen, que tenen dret a fer i 
que les faran així. Li diu que el seu discurs de “pals a les rodes”, que no. Els diu que tenen 
majoria absoluta, que poden fer el que vulguin, però pregunta si han d’esperar a final d’any 
per fer totes aquestes històries. Diu que no hi ha cap necessitat, i que ho estan fent tard i 
malament, i que hi ha conseqüències per a tot això.  
 
Diu que per això, ells faran el que hagin de fer, i que estan fent les coses que estan 
ajustades a dret i que els pertoca com a regidors de l’oposició, i que cadascú aguanti les 
seves històries. Que ells faran el que hagin de fer, que ho diuen i que estan treballant-ho, i 
que no poden dir que no ho estan treballant perquè els estan dient cada cosa en el seu 
moment, quan toca i de la manera que toca. Manifesta que no estan d’acord amb aquest pla 
de viabilitat pel que suposa per al conjunt de la ciutadania. Que no hi estan d’acord, i que 
faran tot el que calgui perquè això no pugui tirar endavant. 
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L’alcalde diu que sobre el tema del PAM té la resposta a les al·legacions fetes. El PAM va 
ser voluntat del govern poder-ho discutir a nivell de grups, no va ser possible discutir-ho 
amb ell personalment perquè en aquell moment no s’hi trobava, el que passa és que varien, 
perquè hi ha novetats cada dos per tres, no afegia res més. Creuen que el full de ruta és 
clar, es fa la feina que s’ha de fer, el procés de reestructuració i sanejament s’està duent a 
terme i això són accions necessàries perquè tot quadri. 
 
Diu que plantejar que aquí hi haurà un retorn negatiu a la ciutadania no és matèria opinable 
des del seu punt de vista, perquè això no succeirà en cap cas, que en qualsevol cas és la 
seva opinió. Li diu que presenti el contenciós i que ja es veuran en la resolució del 
contenciós. 
 
Manifesta que ell només acaba dient una cosa, com sempre, que és que si en acabat el 
mandat el conjunt de l’organització està millor del que ho estava el 2015, també li agradarà 
veure com reconeixen això. 
  
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR i PSC i 5 vots en contra dels regidors de CIU, CUP i PP. 
 
 
4.- Aprovació inicial del Reglament del servei municipal d'atenció d'animals de 
companyia abandonats i perduts. 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000014 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Aprovació inicial del Reglament del servei municipal d'atenció d'animals de companyia 
abandonats i perduts. 

Relació de fets  

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016 va aprovar l’inici 
de l’expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d’animals abandonats, i constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de 
l’avantprojecte. 

2. Aquesta Comissió d’Estudi s’ha reunit i ha elaborat el text que es presenta a l’aprovació 
inicial per part del Ple, segons consta en l’acta de la sessió de l’esmentada Comissió de 
data 22 de novembre de 2016. En concret la proposta que es presenta és del següent 
tenor literal: 

<< REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS I PERDUTS 

 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
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Article 1. Objecte del servei 
 
1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt crea el servei de recollida, acolliment, alimentació i 
manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts i la gestió del refugi 
municipal. 
 
2. El servei consta de: 
a) Recollir els animals de companyia abandonats o perduts independentment del seu estat 
de salut. 
b) Acollir als animals en el refugi municipal. 
c) Fer-se càrrec pel que fa a l’atenció veterinària i a l’alimentació dels animals 
fins que siguin adoptats, recuperats o morts. 
d) Dur a terme campanyes d’adopció i educació en la tinença d’animals de 
companyia. 
e) Mantenir el refugi municipal i gestionar el tractament veterinari i la identificació dels 
animals que han de ser adoptats. 
f) Gestió i control de les colònies de gats al municipi. 
g) Mantenir el registre dels animals acollits 
 
Article 2. Animals domèstics de companyia 
 
1. Als efectes d’aquest reglament i del servei que regula, tenen la consideració 
d’animals domèstics de companyia els gossos, els gats i les fures. 
 
2. Les altres definicions objecte d'aquest reglament, són les mateixos que les contingudes 
al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, o la norma que el substitueixi. 
 
Article 3. Gestió i organització del Servei 
 
El servei podrà ser prestat directament per l’Ajuntament o amb gestió indirecta mitjançant 
concessió amb entitats externes preferentment, associacions de protecció i defensa dels 
animals legalment constituïdes. 
 
Article 4. Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. Les dades de caràcter personal relacionades amb la prestació d’aquest servei seran 
incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 
2. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt garanteix l’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
CAPÍTOL 2. EL SERVEI PÚBLIC D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS O PERDUTS  
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Article 5. Prestacions 
 
El servei públic consta de: 
a) Captura a la via pública i altres indrets dels animals de companyia abandonats o perduts 
independentment del seu estat de salut. 
b) Recollida d’animals prèviament capturats. 
c) Acollida d’animals amb o sense propietari conegut. 
d) Acollida per disposició administrativa o judicial. 
e) Manteniment dels animals durant la seva estada al refugi. 
f) Assistència sanitària dels animals. 
g) Esterilització dels animals a càrrec de personal facultatiu. 
h) Sacrifici d’animals per prescripció facultativa per motius humanitaris o 
sanitaris. 
i) Manteniment, neteja i sufragació de costos de gestió del refugi. 
j) Disseny i execució de campanyes d’adopció i de tinença d’animals. 
k) Registre dels animals acollits i les seves incidències. 
l)Gestió dels tractaments veterinaris i d’identificació dels animals abans de 
l’adopció. 
m) Gestió i control de les colònies de gats al municipi. 
 
Article 6. Calendari i horari del la prestació del servei. 
 
El servei es presta de manera continuada durant tot l’any. 
 
Article 7. L’àmbit territorial  
 
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme municipal de 
Vilassar de Dalt. 
Si el refugi té disposició, sempre amb autorització expressa per part de l’Ajuntament i 
prèvia consulta al gestor del refugi, podran acollir-se animals d’altres municipis a petició 
de l'ens públic corresponent. 
Aquest acolliment suposarà el pagament d’un preu públic o d’una taxa. 
 
Article 8. Horari d’atenció al públic i horari de recollida 
 
1. L’horari d’atenció al públic serà determinat per l’Ajuntament 
2, L’horari de recollida serà de 24 hores durant els 365 dies de l’any. 
 
Article 9. Servei veterinari 
 
1. Es disposarà d’un servei veterinari que garanteixi les condicions de salut, higiene i 
benestar dels animals, aquest serà el responsable del control mèdic, el sacrifici1, 
l’esterilització dels animals i l’assessorament dels perfils d’adopció. També definirà les 
condicions higièniques i sanitàries de l’establiment. 
 

                                                 
1 D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, o la norma que el substitueixi. 
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Article 10. Comunicació de recollides 
 
Les recollides es fan per avís del personal de l’ajuntament o de qualsevol persona que 
conegui algun cas d’animals abandonats o perduts a través de la policia local o del tècnic 
municipal competent, segons estableixi el protocol. 
 
Article 11. Estada 
 
1. Als animals acollits en el Refugi se’ls dispensarà el tracte previst per la normativa de 
protecció dels animals, garantint en tot moment les condicions higièniques i sanitàries 
compatibles amb el seu benestar i confort. 
2. El gestor, d'acord amb l'article 3 d'aquest reglament, del refugi s’ha de fer càrrec dels 
animals acollits fins que siguin recuperats o adoptats o morts. 
 
Article 12. Personal 
 
1. El personal del Refugi ha de dispensar un tracte digne i correcte als animals que hi 
arribin, seguint les prescripcions establertes en la normativa de protecció  
dels animals. Els usuaris han de ser tractats correctament i se’ls ha d’informar de totes les 
qüestions que es plantegin. 
2. El personal del Refugi ha de seguir les prescripcions higièniques, sanitàries, 
medi ambientals i de seguretat que s’estableixin en relació amb els animals i les 
instal·lacions, i gaudirà d’un Pla d’higiene i salut laboral d’acord amb les funcions que 
desenvolupi. 
 
Article 13. Instal·lacions 
 
1. El Refugi ha de disposar de les condicions higièniques i sanitàries, d'aixopluc i benestar 
adequades a les necessitats dels animals. Han de disposar de les corresponents mesures de 
seguretat, amb la finalitat de garantir la integritat física dels animals, evitar-ne la fugida i 
limitar el nombre d’animals que convisquin en grups per tal d’evitar baralles i la 
propagació de malalties infectocontagioses. 
2. El Refugi ha d’adequar, en tot moment, les seves instal·lacions a la normativa vigent 
sobre les condicions del manteniment dels animals en cada moment. 
 
Article 14. Activitats de foment 
 
a) Promoció de la tinença cívica d’animals de companyia. 

1. El gestor del servei ha de promoure campanyes i activitats de formació, 
informació i  difusió de la tinença cívica d’animals de companyia. 
2. La política divulgativa i educativa s’ha d’encaminar a aconseguir els  objectius 
d’evitar els abandonaments, esterilitzar, censar i identificar els animals i fomentar 
el comportament cívic amb els animals al carrer. 

 
b) Recuperació d’animals extraviats. 
 
 1. El gestor del servei col·laborarà en la localització dels propietaris i la 
 recuperació d’animals perduts. 
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2. El termini per recuperar els animals s’ha d’ajustar a les previsions de la 
normativa vigent, de la mateixa manera que les condicions de lliurament de 
l’animal al seu propietari. 

 
c) Adopció d’animals abandonats. 
 

1. El gestor del servei ha de dur a terme activitats que fomentin l’adopció, mirant de 
trobar en cada cas el perfil adequat. 
 
2. Els animals lliurats en adopció ho seran després d’haver comprovat l’estat 
sanitari, haver estat vacunats, identificats i esterilitzats, sota els criteris de la 
normativa vigent. 
 
3.El gestor del servei prestarà un servei d’orientació en l’adopció, per tal de garantir 
la màxima adaptació possible entre la persona adoptant i l’animal adoptat. 

 
d) Registre públic d’animals acollits. 
 

1. Els animals acollits en el refugi s’inscriuran en un registre informatitzat 
 d’accés públic amb la finalitat de localitzar els seus propietaris i/o 
 promoure’n l’adopció. 
 

 2. El registre ha de recollir de manera actualitzada les dades relatives a  l’entrada i 
la sortida dels animals. 
 
 
Article 15. Limitacions i condicions d’utilització dels serveis 
 
1. Els horaris d’atenció al públic i els de les prestacions del servei han d’estar 
determinats, publicitats i exposats de manera visible. 
2. Les actuacions de maneig dels animals morts s’han d’efectuar en un espai que no en 
permeti la visualització per personal aliè del servei. 
3. No s’admetrà en el refugi la presència de persones alienes al seu funcionament, llevat de 
les degudament autoritzades per l'Ajuntament, fora dels horaris establerts d’obertura al 
públic. 
 
Article 16. Queixes, reclamacions i denúncies 
 
El gestor disposarà del servei de fulls de reclamacions i denúncies on es registren les 
formulades pels ciutadans i informarà als usuaris de la seva existència i disponibilitat. 
El gestor del servei també disposarà d’un llibre de suggeriments. >> 
 

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

4. Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de 
les ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en els articles 49 i 70 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i en els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

 

Fonaments de dret 

1. Arts. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

2. Art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya 

3. Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

4. L’article 69 de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

5. Les disposicions bàsiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 

Proposta d’acord 

1. Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d’atenció d’animals de 
companyia abandonats i perduts que consta transcrita en la part expositiva d’aquest 
acord. 

2. Sotmetre’l a informació pública i audiència, per un termini de trenta dies, mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el Portal de la Transparència i en el taulell d’anuncis 
d’aquest ajuntament, i en un dels mitjans de comunicació escrita diària perquè es pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.  

 El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de 
les publicacions esmentades en el paràgraf anterior.  
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3. Notificar el present acord als representants de les associacions ADEA i APRODEGA, en 
compliment del que preveu l’article 69.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

4. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

 Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre del Reglament es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i mitjançant la 
publicació a la web municipal, i al DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la 
publicació municipal anteriorment esmentada.  

 També es remetrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya l’acord 
d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 

5. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte. 

 
 
 
 
El Sr. Oliva diu que al mes de juliol recordaran que van aprovar crear el grup de treball, 
que s’ha reunit en dues ocasions. El resultat d’aquestes reunions és aquest reglament que es 
proposa posar a informació pública. Manifesta que el punt més polèmic que tots ja saben 
perquè tots els grups hi han participat, ha estat la qüestió de la possibilitat d’admetre, a 
petició d’altres institucions o administracions, gossos d’altres pobles, previ pagament d’un 
preu o una taxa. 
 
Diu que en una primera versió es va aprovar per unanimitat, l’Associació ADEA té algunes 
reserves encara en aquest tema, han quedat i avisa que la seva intenció és que per les 
al·legacions que es presentin tornar a convocar el grup de treball i resoldre-les entre tots, 
per veure si poden presentar algun altre redactat, i recorda que en la segona reunió amb 
aquest redactat tothom hi estava d’acord, però després hi han aparegut reserves per part 
d’aquest actor, i que per tant, la intenció es sotmetre-la a informació pública. 
 
Informa que els ha comentat el representant del PSC que volia afegir un tema puntual que 
els sembla molt bé, aquí o al protocol, perquè també van dir que una vegada tancat aquest 
tema, el tècnic posaria sobre la taula una proposta de protocol que desenvolupi els detalls 
del reglament. 
 
Manifesta que tot això queda així, i ara el que proposen és, tal com van proposar a la 
reunió del 22 de novembre, sotmetre a informació pública aquesta proposta de reglament, 
insistint en la idea que és un reglament genèric, i després un o diversos protocols que 
desenvolupin els diferents aspectes del servei.  
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El Sr. Garrigós diu que potser seria més pràctic, ja que en principi ADEA bàsicament té 
alguns suggeriments o modificacions, procedir a deixar-ho sobre la taula i fer aquesta 
reunió i presentar-ho d’una altra manera.  
 
 
El Sr. Miralles manifesta que des de la CUP van estar també reunint-se amb alguns dels 
actors per separat, abans que es reunís la comissió d’estudi o el grup de treball sobre el 
reglament del servei de recollida d’animals abandonats i perduts, i van començar a veure 
que hi havia alguns elements d’aquest servei que no es prestaven de forma adequada, i 
també, en contacte amb altres actors que formen part de la prestació d’aquest servei, van 
anar veient disfuncions. 
 
Diu que en el moment d’abordar des de la CUP el redactat d’aquest reglament, es van 
preguntar com havien de procedir, i si el reglament havia de ser molt restrictiu i detallat de 
com s’havia de prestar el servei. Manifesta que tots els actors van arribar a un consens, que 
aquest reglament havia de ser genèric, perquè la mare dels ous estaria després en els 
protocols, i on es definiria concretament com es prestava cadascun dels aspectes del servei. 
Que des de la CUP, per poder arribar a un consens, van estar-hi d’acord. Ara el que 
trobaran és un sentit ple en el reglament a l’hora del desenvolupament dels protocols, i que 
el trobaran també si compten sobre la taula, o amb tots ells també, amb els treballadors 
municipals que estiguin directament vinculats amb aquest tema, perquè en definitiva, els 
protocols que regulin i restringeixin com es presta un servei es poden anar definint com es 
vulgui, però si els treballadors municipals no hi són i se’ls encarrega fer una tasca que no 
poden assumir, creu que no serà tampoc de rebut. 
 
Manifesta que amb tot això creuen que també una cosa important serà com definir entre 
tots el model de gestió d’aquest servei, quines mancomunitats futures hi poden haver en 
altres municipis per poder fer que el servei d’animals funcioni millor, i diu que de moment, 
com que el reglament és genèric, hi votaran a favor. 
 
 
La Sra. Martín-Moreno manifesta que per una vegada s’han reunit tots els grups 
municipals per fer aquest reglament, i s’han ajuntat amb les dues associacions. Que han 
intentat arribar a un acord entre tots, però era molt difícil i tots ho saben, els que han estat 
allà hores i hores. Diu que els protocols són els que se segueixen, i com se’ls deia, ells no 
poden posar uns protocols, ja que hi ha uns protocols estipulats.  
 
Diu que ella està a favor del reglament, però que després hauran de polir moltíssimes 
coses, perquè s’ha de polir, perquè en les reunions no es pot afrontar el que demanen uns i 
demanen uns altres. Que el que es pot fer és sobre la marxa, i si veuen que hi ha alguna 
carència o no es porten bé els desenvolupaments, doncs, posar coses i començar a mirar-
ho, però ara mateix el que han fet és posar tothom d’acord, posar totes les coses d’acord, 
tots els tràmits d’acord, totes les definicions en què no es posaven d’acord ningú, si se’n 
recorden, doncs, definir les coses, i ella està a favor, per un cop s’han ajuntat tots. Diu que 
sí, que queden coses per polir, però que més no poden fer.  
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La Sra. Bosch diu que té una esmena, que a l’article 14, apartat c), punt 3. El paràgraf diu 
“El gestor del servei prestarà un servei d’orientació en l’adopció, per tal de garantir la 
màxima adequació possible entre la persona adoptant i l’animal adoptant” i hauria de dir: 
“El gestor del servei prestarà un servei d’orientació en l’adopció, per tal de garantir la 
màxima adaptació possible entre la persona adoptant i l’animal adoptat” 
Diu que com que han estat copartíceps en la redacció del text d’aquest reglament, creuen 
que és un bon reglament que recull tan l’ànim del col·lectiu animalista com el de 
l’administració. 
Puntualitza que és un punt de partida i que a partir dels protocols s’acabarà d’arrodonir tot 
el que falti.  
 
Afegeix que la seva proposta referent als gats que s’escapen i pugen als arbres, en que el 
protocol diu que s’ha de trucar als bombers, és que l’ajuntament ja que disposa d’una 
ploma, es podria fer servir per fer baixar al gat de l’arbre. 
 
Anuncia que votarà a favor de la moció. 
 
 
El Sr. Oliva diu que al secretari, el comentari que feia és el 14.c, l’article 14.c. Diu que cap 
problema amb aquest matís semàntic que fa. Diu que és el 14.c.3, per ser exactes. 
 
 
El  secretari municipal demana si es pot tornar a repetir l’error material que s’ha de 
corregir. 
 
El Sr. Oliva demana a la senyora Bosch que torni a repetir el 14.c.3 al secretari l’esmena 
puntual. Diu que on posa “adoptant”, ha de dir “adoptar”.  
 
La Sra. Bosch diu que el gestor del servei prestarà un servei d’orientació en l’adopció, per 
tal de garantir la màxima adaptació possible entre la persona adoptant i l’animal adoptat. 
 
El Sr. Oliva manifestar que sobra la “ena” de la segona “adoptant”.  
 
La Sra. Bosch diu que és adaptació... Diu que no és només “adequació”, que el que diuen 
és “adequació” en lloc d’”adaptació”, i que pel que s’està lluitant és perquè l’adoptant, la 
família adoptant i l’animal, entrin en bona relació. Vol dir que no entren en si la persona és 
adequada o no. Manifesta que busquen que hi hagi una bona relació entre les dues parts.  
 
El Sr. Oliva diu que la “màxima adequació” és això, que s’entén. Que bé, que si vol posar 
“adaptació” no ve d’aquí, però que “adequació” també s’entén. Que ell només volia 
comentar perquè entén l’esperit, però que precisament ho han estat parlant amb ells, i que 
aquestes coses és un joc d’equilibris, i es tracta de posar-se d’acord tothom, i diu que el 
que han acordat amb ells és que faran un redactat concret, que serà el que tenen a debatre, 
perquè ells també han de buscar un redactat que sense vulnerar el seu tarannà, tampoc 
vulneri la voluntat de tots els grups, que va quedar molt clara. Diu que per tant, els va 
semblar que el millor era aquesta fórmula, aprovar-ho inicialment, sotmetre-ho a 
informació pública, entrar per escrit totes les propostes que hi puguin haver, i tornar a 
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reunir el grup de treball i acabar-ho de consensuar. Que es pot fer un dictàmen com a grup 
de treball. Manifesta que és qüestió de sumar i buscar la manera que encaixin les peces.  
 
 
El Sr. Garrigós diu que ells bàsicament s’hi abstindran, a l’espera de veure com es 
desenvolupa el tema de les al·legacions, i poder trobar el màxim consens, que és el que és 
desitjable.  
 
L’alcalde diu que una cosa és que en un moment determinat faci una mica de gràcia, però 
que des del bon rotllo,  perquè s’ha fet una feina difícil. I que d’altra banda, és un 
equipament que s’ha de polir. Que és cert el que s’ha comentat, quant a procediments, 
feina, etcètera. 
 
El secretari municipal demana, perquè quedi clar, es corregeix per error material l’apartat 
tercer de la lletra c de l’article 14, i on diu “animal adoptant”, passa a dir-se, evidentment, 
“animal adoptat”. Demana si estan d’acord amb què és l’únic canvi que es procedeix a 
transcriure. I on diu “adequació possible”, per “adaptació possible”. Manifesta que pren 
nota de les dues correccions. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots dels regidors d’ARA 
VILASSAR, CUP, PP i PSC i dues abstencions dels regidors de CIU. 
 
 
 
 
5.- Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d'autotaxi corresponents 
a l'any 2017. 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000015 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d'autotaxi corresponents a l'any 
2017. 

 

Relació de Fets 

En data 22 de novembre de 2016 el Sr. Isaac Mohedo Casado, en representació dels 
taxistes de Vilassar, va sol·licitar l’aprovació d’una actualització de tarifes en el servei 
d’autotaxi, tenint en compte l’estudi econòmic d’explotació efectuat pel Sindicat del Taxi 
de Catalunya i la proposta de modificació de suplements que fa aquest sindicat. 
 
Les modificacions que es proposen són les següents: 

- Intercanviar la nomenclatura de les tarifes i que la tarifa 1 passi a ser tarifa 2 i la 
tarifa 2 passi a ser tarifa 1; és a dir, que la tarifa 1 faci referència a la franja horària 
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de les 8 a les 20h i que la tarifa 2 faci referència a la franja horària de les 20 a les 8 
hores i els dissabtes i festius. 
 

- Incrementar les tarifes una mitja d’un 1,25%, que es concreta en passar el preu Km 
recorregut de la tarifa 1, de 1,05 a 1,10€ i el Km recorregut de la tarifa 2 de 1,33 a 
1,35€. 
 

- Modificar el títol del suplement de “Gossos” pel de “Animals domèstics”· 
 

- Modificar el títol del suplement de “Ràdio taxi” pel de “Recollida domicili”. 
 

- Crear un nou suplement titulat “Camí de pista”, amb un import de 2€. 
 
Les tarifes que estan vigents actualment es van aprovar l’any 2011 
 
En data 22 de desembre es va requerir al Sr. Mohedo per tal que concretés amb més detall 
on s’aplicaria la tarifa corresponent a “Camí de pista”, i el mateix dia va presentar un escrit 
on informava que aquest suplement s’aplicaria en aquells camins en mal estat, sense 
asfaltar, fora del nucli urbà i dins el terme municipal de Vilassar de Dalt, que compren part 
de la Serralada, com Camí de la costa, Camí de la carena, etc. 
 

Fonaments de dret 

1. Article 31 i següents de la Llei 19/2003, de 4 de juliol del Taxi. 

2. Article 2, 3 i concordants del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats.  

 

Proposta d’acord 

1. Informar favorablement la modificació de les tarifes i els canvis proposats 
pel Sr. Isaac Mohedo Casado, en representació dels taxistes de Vilassar, i el 
Sindicat del Taxi de Catalunya, i que es detallen a la relació de fets. 

 
2. Trametre l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 
3. Comunicar l’acord als interessats. 

 
 
 
 

El Sr. Carlos manifesta que els taxistes de Vilassar els van fer arribar una actualització de 
les seves tarifes, que han presentat cinc modificacions, tres són canvis de nom de les 
tarifes, i dues que són econòmiques. Diu que per una banda apugen cinc cèntims per 
quilòmetre la tarifa diürna, i dos cèntims per quilòmetre la tarifa nocturna i festiva. Explica 
que a més creen un suplement que es diu “camí de pista”, que és per a totes les parades que 
es facin fora del nucli urbà i en carrers sense asfaltar. 
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Manifesta que per part seva ho troben correcte, i afegeix que aquests preus no es toquen 
des de l’any 2011. Insisteix que ho troben correcte i que per això ho porten a l’aprovació 
del ple. 

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

“Entenem que la darrera aprovació de tarifes va estar el 2011 i que l’increment 
proposat de 1’25% de mitjana, és per aquest període raonable, tot i la davallada de 
preus del combustible, que en els darrers dies està recuperant preu per la recuperació 
dels preus derivats del petroli. 
 
El suplement de camí de pista, també el trobem justificat. 
 
El de Radio taxi per recollida a domicili, pot ser assumible com a similar. 
 
L’únic dubte que no es justifica prou, o almenys no hi consta a l’expedient, és el 
“d’animals domèstics” per “gossos”, perquè entenem que portar un hàmster, tindrà la 
mateixa cost que portar un “gran danès”, i no li veiem la justificació. 
 
Si se’ns pot aclarir millor... 
 
No obstant, hi votarem a favor per la moderació proposada i els anys de manteniment 
de la tarifa.” 
 

 
La Sra. Àlvarez diu que votaran a favor i que a més és una proposta que fa el Col·lectiu de 
taxis i no tenen cap motiu per votar en contra. 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que també votarà a favor i que ha parlat amb els taxistes i li 
han explicat el motiu de l’increment de tarifes i l’intrusisme laboral que pateixen dintre de 
la seva professió. 
 
 
La Sra. Bosch diu que des de 2011 els preus no han sofert cap variació, i entenen que te 
lògica aquesta demanda, al mateix temps creuen que aquesta compleix amb els paràmetres 
legals, i per tant, hi votaran a favor. 
 
Pel que fa a la petició “d’animals de companyia”, creu que posar un nom genèric es el més 
adient per tal de regular tot tipus d’animals. 
 
Per altra banda, a la vegada, demanen crear un grup de treball per la redacció d’Ordenança 
o Reglament Municipal que reguli el Servei de Taxi a Vilassar de Dalt ja que fins el 
present no n’hi ha cap. 
 
 
El Sr. Carlos diu que pel que fa als animals de companyia, és el que han passat els taxistes 
i referent a la creació del reglament diu que s’ho miraran. 
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6.- Adhesió com a municipi aliat dins del Programa ciutats amigues de la infància 
d'UNICEF 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000016 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Adhesió com a municipi aliat dins del Programa ciutats amigues de la infància d'UNICEF. 

 

Relació de fets 

Des de la Regidoria d’infància, Adolescència i Joventut s’està duent a terme una sèrie 
d’accions per contribuir a millorar les condicions dels nens i les nenes, garantint el propi 
desenvolupament integral com a ciutadans de Vilassar de Dalt.  
 
Per aquest motiu, i per donar-li més força a aquestes iniciatives municipals, s’ha cregut 
oportú adherir-se als programes que es desenvolupen des de l’Organisme UNICEF. 
 
El primer pas és l’adhesió com a municipi aliat, per després esdevenir Ciutat Amiga de la 
Infància. 
 

Fonaments de dret 
 
Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI). 
Convenció sobre el dret dels infants. 
 

Proposta d’acord 

Primer.- Adherir-nos com a Municipi Aliat del Programa Ciutats Amigues de la Infància 
d'UNICEF Comitè Espanyol, per poder esdevenir Ciutat Amiga de la Infància. 

 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per a la signatura del document d’adhesió, que literalment 
diu el següent: 

>D'acord amb les converses mantingudes en els últims dies i a través de la 
present, volem agrair l'interès demostrat i la identificació de la seva Corporació 
amb la missió i objectius d'UNICEF Comitè Espanyol. UNICEF Comitè Espanyol 
té com a missió principal la supervivència, la protecció i el desenvolupament de la 
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infància, tot promovent el que disposa la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
Ens complau comptar amb la seva inestimable col·laboració i compromís per 
difondre i fer arribar a la població els principis que difon UNICEF, mitjançant la 
posada en marxa de diferents accions, amb els que estem segurs, ens ajudaran a 
aconseguir els objectius marcats:  

- Col·laborar d’ara en endavant per poder desenvolupar en el municipi 
l'enfocament de treball "ALIA", que consisteix a portar a terme projectes i 
accions que contribueixin a fomentar la participació de la ciutadania, 
inclosos els nens, en les polítiques locals d'infància i adolescència, 
construint així aliances i xarxes de col·laboració amb diferents sectors de 
la societat a favor de la infància, de conformitat amb els principis i 
normes de la Convenció dels Drets de l’Infant.  
 

- Col·laborar per tal que el municipi obtingui per primer cop, o renovi, el 
Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, d’acord amb els 
requisits i procediments establerts per UNICEF Comitè Espanyol a tal 
efecte. 
 

-  La signatura d'aquest document atorga al municipi la condició de "Municipi 
Aliat del Programa Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF Comitè 
Espanyol", si bé aquesta condició no implica el seu Reconeixement com a 
ciutat Amiga de la Infància fins que l'Ajuntament compleixi amb els 
requisits previstos i el Reconeixement es produeixi de conformitat al 
protocol previst.  

 
Per poder portar a terme d'una forma clara i eficient aquesta tasca de difusió i 
sensibilització, UNICEF Comitè Espanyol posarà a la seva disposició tota la informació 
que en cada cas es consideri oportuna sobre les seves accions i projectes.  
Així mateix, UNICEF Comitè Espanyol portarà a terme les accions de difusió d'aquest 
compromís de col·laboració, utilitzant-lo com a clar exemple d'organisme compromès i 
sensibilitzat amb les necessitats de la infància.  
 
El present acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es mantindrà vigent durant tot 
l'any, prorrogant-se automàticament si cap de les parts decideix el contrari.  
 
Volem instar-los a seguir cultivant la col·laboració entre les nostres institucions i quedem a 
la seva disposició, per poder concretar noves accions i posar en marxa iniciatives que 
serveixin per continuar amb el Projecte d'UNICEF Comitè Espanyol i desenvolupar les 
polítiques locals d'infància i adolescència que duen a terme els Governs Locals. > 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a UNICEF. 
 
 
La Sra. Lloret manifesta la importància per a ella d’aquest punt, perquè encara que 
Vilassar disposa d’una regidoria d’infància i adolescència que fins ara no se n’ocupava 
específicament, aquest primer pas de reconèixer el que ja s’ha anat fent fins ara en 
polítiques d’infància, i continuar treballant en la base de poder endreçar i establir un full de 
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ruta per al que serà el treball amb la infància en els anys futurs, considera que aquest punt 
té també molt de valor. 

En aquest sentit el que fan és treballar amb UNICEF perquè són un municipi molt 
conscienciat, i que treballa per a la promoció i la protecció de la infància, per tant, tenen 
com a document marc tota aquesta convenció que reconeix els drets dels infants, i que com 
a municipi volen garantir que es compleixen a Vilassar, i volen treballar perquè així sigui, i 
que es posen a disposició d’UNICEF per poder treballar plegats. 

Que aquest primer pas és ser reconegut com a municipi aliat per durant un any poder fer 
tots els passos que són necessaris per al 2018 ser reconeguts municipi o ciutat amiga de la 
infància. 

Manifesta que ha fet arribar als diferents grups abans del ple un petit catàleg que explica 
una mica tot el que implica ser ciutat amiga de la infància, una edició del 2010 que estan 
treballant per actualitzar-la, però la base ja és la bona per saber una mica què es treballa, i 
els posa en situació de calendari i de requisits perquè ho puguin conèixer i els vilassarencs.  

Diu que s’ha fet aquesta adhesió com a municipi aliat però que el reconeixement no es farà 
fins el 2018, i que durant tot aquest any hi treballaran sobre el que els demanen, que és 
sobretot en poder garantir pressupost en polítiques d’infància, fent memòria i diagnosi del 
que tenen fins avui, i quants recursos hi destinen des de totes les àrees ja que són polítiques 
d’infància transversals, des del propi servei, i creuen que en tots els àmbits la infància està 
representada. Manifesta que UNICEF reconeix infància des dels 0 a 8 anys. 

També algú que es dediqui a coordinar totes aquestes accions transversals que tinguin a 
veure amb la infància al municipi. Quant a participació, donar veu als infants del poble, 
cosa que s’ha vist al primer punt, que ho fan des de ja fa uns quants anys amb el consell 
d’infants, que té molt bona salut i que cada vegada està més implicat, i al qual des del 
govern es fan demandes en coses en què hi poden participar, més enllà de les seves 
propostes, així com l’espai de participació dels adolescents amb el projecte “Efecte Jove”, i 
que per tant, la veu dels infants i dels joves va tenint més força aquí, a Vilassar. 

Destaca que el més important de tot és tenir un pla, un full de ruta que inclogui memòria, 
que inclogui diagnòstic de tot el que passa a Vilassar en polítiques d’infància, així com un 
full de ruta o pla d’acció del que ha d’anar venint. Que per tant, aquest document és una 
oportunitat perquè està a cavall de joventut i per poder actualitzar i dedicar-se al pla 
d’infància, adolescència i joventut, per renovar i actualitzar tot el bloc.  

Diu que al març es farà la petició per poder ser reconeguts com a ciutat amiga de la 
infància, que presentaran tota la documentació entre març i juny, al juliol s’obre terminis 
per a esmenes, i a l’octubre es farà l’avaluació i el reconeixement, esperant que s’hi pugui 
arribar. Manifesta que el reconeixement és per a quatre anys, i que això obliga a anar 
constantment renovant i avaluant objectius, i anar evolucionant com la societat. 

Manifesta que no hi ha cost per poder accedir a aquest programa, no hi ha un cost específic 
per tenir aquest reconeixement, seran les accions a què destinin pressupost per a aquestes 
polítiques, i agrairien molt el suport dels diferents grups per poder continuar treballant per 
als infants de Vilassar.  
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El Sr. Garrigós diu que ells es van adherir a la moció a la comissió informativa, moció que 
permet tenir unes directrius per garantir que els nens i joves puguin exercir el seus drets en 
totes les esferes, incloses les municipals, i que per tant, hi votaran a favor. 
 
 
El Sr. Miralles manifesta que des de la CUP els sobta quan es volen adherir a 
organitzacions bastants grans com UNICEF, perquè són macroorganitzacions que destinen 
moltes vegades més recursos a la pròpia estructura que no pas a les polítiques que ells 
volen desenvolupar o a la matèria en què hi actuen, que els crea una mica de recel, i es 
pregunten si realment cal desenvolupar aquestes associacions amb grans actors, si 
finalment es que s’hi proposa és que Vilassar de Dalt actuï perquè es reconegui que ho has 
fet bé.  

Manifesta que en tot cas, el que és positiu és que es continuïn fent aquestes accions cap a la 
infància i l’adolescència, que perquè es puguin desenvolupar les accions s’haurà de fer una 
modificació del pressupost perquè hi hagi més diners per poder desenvolupar totes 
aquestes accions al llarg de tot l’any 2017, i que a nivell de personal potser farà falta tenir 
més efectius. Afirma que està bé posar-se a treballar, i que per això donaran recolzament.  

 
La Sra. Martín-Moreno manifesta que el tema de les ciutats amigues de la infància ve des 
de 1996, de la Conferència de les Nacions Unides, i que ells veuen bé que es col·labori de 
forma desinteressada, amb esforç i ànim, per treballar a favor de la infància i adolescència, 
que s’hi destinin els recursos necessaris per contribuir-ne a millorar les condicions de vida 
de nens i adolescents mitjançant la promoció i la implantació de polítiques municipals 
eficaces que garanteixin el seu desenvolupament integral, amb un enfocament de dret. 

També demana que aquestes mesures vagin dirigides a promocionar la participació dels 
nens, nenes i adolescents en tots els temes que els afectin, afirma que està acreditada una 
especial sensibilitat amb la infància i l’adolescència, a través de la participació en diferents 
campanyes d’UNICEF, però que també li agradaria que es tingués en compte en 
l’ajuntament, que no sap si s’ha fet, són els 9 elements que promouen la participació dels 
nens i nenes en la presa de decisions, sobretot en una molt important que és un defensor 
independent de la infantesa, algú que defensi i vetlli per aquests nens. Diu que hi ha 9 
punts que s’exigeixen a totes les ciutats, que a Espanya hi ha un munt, i que li sembla que 
això ho haurien de tenir en compte, perquè al final són nens. Afirma que el seu vot serà 
favorable. 

 
 
La Sra. Bosch diu que: “nosaltres creiem que una adhesió d’aquestes característiques, que 
de fet, el que fa és donar més drets i més recolzament a la infància, és positiva, ens hi hem 
adherit. Per tant, va molt en línia del que nosaltres creiem, i estem contents que ens hi 
puguem adherir. Potser sí que té una miqueta de raó el que diu l’Enric, amb el tema que 
Nacions Unides és un estament molt ampli, i a vegades un té, diguem-ne, el pensament 
aquest de si els recursos realment van a destí, complet, al 100 per cent, o un gran 
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percentatge queda en l’estructura. Volem pensar que segueix sent positiu, i evidentment el 
recolzem i ens hi afegim.” 

 
La Sra. Lloret afegeix que a nivell de pressupost ja han dit que aquesta acció no té a veure 
amb el pressupost íntegre del propi servei, encara que li agradaria que les circumstàncies 
poguessin ser unes altres i poder distribuir els recursos d’altres maneres, però la situació és 
la que hi ha, que el pressupost és transversal i que si es fa l’exercici de sumar en totes les 
àrees tot el que es destina a infància es veurà que realment són molts diners, no només els 
propis del servei. 

També manifesta que s’hauran de concentrar esforços a nivell tècnic per poder-ho fer, que 
així s’anirà treballant i demanant suport per aconseguir els objectius amb l’equip que 
tinguin. Opina que el que els altres grups diuen és una opinió, que ells aquesta feina la 
portaven ja establerta en el programa poder-la fer, encara que reconèixer els drets els 
infants és molt important, i que aquest reconeixement creuen que pot ser important per a 
Vilassar. 

 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
7.- Moció a favor de la reforma horària. 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000018 

Moció presentada per: Equip de govern 

 

Assumpte 

Moció a favor de la reforma horària. 

 

Relació de fets 

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el 
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, 
especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al 
treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la 
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les 
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment 
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i 
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infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure 
i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels 
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que 
representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del 
moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un 
màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a 
Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a 
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h 
del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h 
en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a 
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps 
de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el 
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia 
se sopa a les 19-20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i 
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a 
la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat 
mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons 
els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que 
se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de 
vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre 
horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. 
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits 
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes 
generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és 
l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma 
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar 
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova 
societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu 
de les desigualtats. 
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre 
els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, 
els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els 
puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament es pronunciï a favor de la 
reforma horària.  
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En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic 
dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que 
abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les 
organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). 
Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per 
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova 
realitat social, econòmica i cultural.  
 
L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya s’han sumat 
a la Iniciativa per la Reforma horària - Ara és l’Hora amb l’objectiu d’impulsar horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Les dues entitats 
municipalistes faran arribar aquesta iniciativa a tots els seus associats per tal que facin 
possible la transició cap a la reforma horària.  
Fruit de les demandes, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 

Proposta d’acords 

1.  L’Ajuntament aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les 
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un 
moment concret en el temps.  
 

2. Transmetre aquests acords a la Generalitat, a la plataforma Iniciativa per a la 
Reforma horària - Ara és l’hora, a l’ACM i a la FMC. 

 
 
 
El Sr. Oliva manifesta que va arribar la proposta de gent del carrer que va demanar que 
s’activés això, que és un tema que ve de lluny. Diu que la reforma horària és un tema que 
impulsa sobretot Fabián Mohedano, que ja s’ha aprovat una llei al Parlament, que és un 
tema important de cara a racionalitzar per guanyar qualitat de vida, i que no és només un 
acord declaratiu sinó que ha de comportar que l’estructura i l’entorn municipal s’hi adapti.  

Que el govern sap que hi ha una xarxa de ciutats i pobles per a la reforma horària que ja 
inclou més de cent ajuntaments, que es van reunir dimecres passat, i creu que Vilassar de 
Dalt també hi ha de ser, i que per això es proposa adherir-s’hi.  

 
El Sr. Garrigós manifesta el següent: “en la nostra opinió, els ens públics han d’impulsar la 
conciliació de la vida laboral amb la personal. La reforma horària evidentment és un punt 
per tenir una jornada laboral més coherent, i bàsicament veiem bé la proposta i hi votarem 
a favor.” 
 
 
El Sr. Miralles diu que des de la CUP veuen bé que es comenci a treballar per la reforma 
horària i perquè es compacti la jornada laboral i educativa. Creu que els diferents factors 
han de desenvolupar aquesta mesura, perquè si els agents educatius la porten a terme però 
els agents laborals no, no hi haurà conciliació laboral prou coherent. Creuen també que hi 
ha un parell de coses que també s’han de tenir en compte, com la conciliació entre les 
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tasques entre l’home i la dona, ja que si es compacta la vida laboral i l’educativa, els nois i 
noies, un cop tornin de l’escola, també els pares i mares han de fer-se càrrec a la vegada, 
no pot ser escurçar la jornada laboral i l’educativa també vagi a càrrec en contra de la dona.  

També afirma que estar-se més hores a la feina no comporta un augment de la 
productivitat, i que es compacti i es racionalitzi té força sentit, ja que així els treballadors i 
treballadores podran gaudir de més temps lliure i dedicar-lo als altres, i la riquesa que s’hi 
generi continuï redistribuint-se de manera més equitativa. 

  
La Sra. Martín-Moreno pregunta si a Catalunya hi haurà una reforma horària diferent a la 
de la resta de l’Estat, perquè la de treball ja està preparant-se, per conciliar la vida laboral i 
la vida familiar, dient que s’acabarà de treballar a les sis de la tarda. Diu que Catalunya, 
com la resta de les comunitats autònomes, farà la mateixa hora que tothom. Afirma que la 
resta de coses que posa aquí li sembla un absurd, i torna a confirmar que ja s’està treballant 
des del Govern central per la reforma laboral. Pregunta si és que a Catalunya són mes 
“xulos” i tindran un horari diferent als demés. Manifesta que no ho entén, i que per tant, hi 
votarà en contra. 
 
 
La Sra. Bosch manifesta el següent: “de fet, creiem que és una proposta que va molt en la 
línia del que hem estat treballant en el partit durant els últims anys, en el tema de la 
conciliació familiar i personal, per tant... I també estem en aquesta plataforma. Hem de 
votar sí o sí perquè ens ho creiem, i creiem que és molt important. La conciliació forma 
part de la forma de viure, el que no podem fer és desemparar la família per treballar, o 
deixar la nostra vida particular per treballar. Podem tenir un conjunt d’activitats junt amb 
el treball, i es pot desenvolupar tot paral·lelament. En fi, creiem que és molt adient aquesta 
moció, i hi votarem a favor. Bé, ens hi hem adherit.” 
 
 
L’ alcalde manifesta que és una actitud personal davant del control del propi temps, i que és 
possible fer-ho. Que ell mira de marcar-se molt els horaris, i es pot fer, només t’has de 
deshabituar una mica del fet que el temps és elàstic a qualsevol demanda, i que hi ha 
demandes que són supèrflues i que es poden despatxar en cinc o deu minuts, i que no cal 
dedicar-hi dues hores. Creu que és una actitud personal. 

Diu que ha conegut també moltes persones que s’han posat galons d’estar en la criança 
dels seus fills, i això sobretot és una versió molt masculina d’aquest tema, com si s’hagués 
d’agrair. A vegades caldria fer la reflexió de si es computen les hores i intensitat de treball 
que es fan, no surten els números. Manifesta que una cosa és el discurs i una altra cosa és 
la pràctica, que es poden canviar hàbits però si no es canvia personalment, en primera 
persona, no s’arribarà a port. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR, CIU, CUP i PSC i un vot en contra d ela regidora del PP. 
 
 
8.- Suport a la campanya "Casa nostra, casa vostra". 
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El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000020 

Moció presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Suport a la campanya 'Casa nostra, casa vostra'. 

 

Relació de fets 

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la 
guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, 
i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, 
i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.  

 

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de 
la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat 
civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de 
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones 
refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra, Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG 
i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les 
persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania 
i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem 
acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra, Casa 
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu 
ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.  
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt es proposa l'adopció dels següents 
acords: 
 

Proposta d’acord 

1. Declarar Vilassar de Dalt municipi adherit a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. 
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2. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

 
3. Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 
manifestació de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra que es celebrarà a 
Barcelona el proper 18 de febrer. 

 
4. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, i a la 
seu electrònica a la Campanya Casa Nostra, Casa Vostra. 

 
 
 
La Sra. Lloret manifesta que ja des de l’estiu s’està patint aquesta gran crisi humanitària, 
però que no és només aquesta, ja fa temps que hi ha mil conflictes i mil persones que estan 
en trànsit, havent de fugir de les seves cases. Que s’han anat fent diferents accions, 
adherint-se a nivell institucional a les mocions que s’han anat presentant des dels àmbits 
municipals per fer força i fer sentir la veu també que a Catalunya volen acollir, tot i que no 
es té la competència directa en matèria d’asil, i que es volen sumar també a la campanya 
ciutadana “Casa Nostra, Casa Vostra”, per tornar a alçar la veu en el ple sobre aquesta 
situació tan dramàtica, i també poder fer crida a la ciutadania per mobilitzar-los a la 
manifestació del dia 18 de febrer. 

Diu que en aquest sentit, des de l’ajuntament i la ciutadania de Vilassar s’han anat fent i es 
continuaran fent diferents accions, com el programa català de refugi, en el que també estan 
treballant per fer una crida per aconseguir voluntaris, mentors, i acabar de definir què hi 
poden fer des de l’àmbit local, i que en aquest sentit donar veu a aquest drama i sumar-se i 
adherir-se com a Vilassar per dir que es vol acollir. 

 
 
El Sr. Garrigós manifesta el següent: “nosaltres també ens vam adherir, estem d’acord, 
considerem que això és, aquesta proposta té com a objectiu que tots aquests supervivents, 
especialment de les guerres, puguin trobar refugi a les nostres terres. També aprofitar per 
reclamar que Espanya compleixi i aculli, com a mínim, els 10.500 refugiats a què s’havia 
compromès.” 
 
 
La Sra. Àlvarez manifesta que quan els va arribar la moció es van posar en contacte amb 
dues companyes de la comarca que han estat entre sis mesos i un any als camps de 
refugiats de Grècia, i els van mostrar la moció perquè els donessin una resposta a la moció. 
Considera que és important reflectir la seva veu ja que són persones que hi han estat en 
contacte directe, i procedeix a llegir el que elles han respost referent a les mocions que es 
presenten a la majoria de municipis de Catalunya. Diuen que és important no despolititzar 
el conflicte que engloba la mal anomenada crisi humanitària dels refugiats, que s’ha de 
recordar que no és una crisi humanitària sinó una situació d’extrema emergència, 
provocada pels estats membres de la Unió Europea, tancant les vies d’arribada i creant 
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l’estancament de més de 60.000 persones a Grècia. Que segons la Declaració Universal 
dels Drets Humans, tota persona té dret a demanar asil a un altre país, per tant, consideren 
injust basar una campanya en el desig de voler acollir, obviant que desenes de drets 
humans estan sent vulnerats arreu del continent europeu amb persones migrades i en cerca 
de refugi.  

Afirma que la majoria d’ens locals han assegurat ser ciutats refugi, però que malgrat això 
l’arribada de persones en cerca de refugi ha demostrat que no estaven preparades, que no hi 
ha hagut partides pressupostàries que augmentessin els 50 euros al mes que reben per part 
de l’Estat espanyol, que no s’ha generat un teixit real i organitzat per a l’arribada de noves 
veïnes, no hi ha personal format ni professional per a la situació, ni traductors d’àrab o 
kurd localitzats a cada municipi. 

Diuen que la bona intenció del poble català també ha fallat aquesta vegada, i cap dels punts 
que recull la moció són suficients. Que signar manifestos, penjar pancartes, traslladar 
acords, cap dels punts recollits a la moció afecten de cap manera les persones en cerca de 
refugi estancades a Grècia, ni les que són a casa nostra, i que aquesta moció és insultant si 
pretén tenir un mínim de respecte per tantes persones patint a les portes d’Europa. 

Que es plantegen uns punts que no responen a cap compromís per part de l’ajuntament, i 
que elles afegirien considerar necessari valorar els acords i mostrar un mínim de respecte 
per les persones en cerca de refugi, generant espais reals d’ajuda, continuar remarcant la 
necessitat d’un espai de desobediència que pugui acollir actuacions que no criminalitzin 
l’ajuda a qui intenta arribar a Europa, amb mostres de suport a les persones detingudes i 
jutjades per haver desobeït unes fronteres que assassinen, la Bego, el Mikel, la Laura, i les 
que amb més sort van fer el mateix.  

Afegeixen que cal generar un espai presencial i online preparat per a qualsevol persona que 
arribi al municipi, de forma legal i il· legal, i si no pot ser burocràticament, reconegudes 
com a persones refugiades. Diuen que calen advocats i experts en drets humans i dret 
internacional i humanitari per fer enviaments especials de delegacions catalanes com a 
observadors davant la constant vulneració d’aquests drets en territori grec. 

Diuen que cal un compromís real per part de càrrecs electes com del personal tècnic de 
l’ajuntament de cara a la formació necessària per acollir, que cal comprometre’s per 
conèixer tant l’origen i la situació geopolítica d’aquestes persones com també el context al 
que han hagut de sobreviure durant el darrer any, per les seqüeles evidents, i cal que tot el 
personal conegui el procés que s’hi està seguint, per valorar de forma clara què pot aportar 
el nostre municipi. 

Diuen que la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” s’ha construït entorn al discurs d’una 
bona fe des del punt de vista políticament correcte però inoperant, fet que dificulta 
qualsevol crítica pel contraargument que com a mínim s’ha fet això, i que per tant, per 
continuar aportant eines reals d’acollida, encara que insuficient, injusta i corporativista, hi 
votaran a favor, amb la pena per no haver estat capaces com a poble de respondre a 
l’alçada de la situació. 
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La Sra. Martin-Moreno manifesta que tots som sensibles davant les imatges de patiment 
que mostren, i hi ha l’obligació moral de combatre les causes d’aquests desplaçaments de 
població i d’ajudar els refugiats, però que s’ha de fer preservant la seguretat, la cohesió 
social del nostre país, i avançant cap a un repartiment dels costos d’aquestes polítiques que 
sigui proporcional a les possibilitats econòmiques dels diferents membres de la Unió 
Europea. 

Afirma que els sembla un acte de doble llenguatge que els socialistes catalans i els 
companys de Syriza votin coses contràries al que fan els seus correligionaris a la resta 
d’Europa, que no hi ha cap govern socialista ni cap ministre socialista que s’hagi 
desmarcat, i que el Govern grec ha convertit els camps de refugiats en alguns casos en 
autèntics camps de concentració. 

Diu que el PP podria recolzar part d’aquesta moció, però no poden adherir-s’hi a la 
campanya perquè el manifest estableix una distinció entre catalans i persones de la resta de 
l’Estat que viuen a Catalunya, homologant els catalans que han nascut a una altra part 
d’Espanya als estrangers que viuen a Espanya, i que això no ho accepten; que el manifest 
d’aquesta campanya llença acusacions molt greus contra tots els governs europeus, 
incloent-hi els que tenen presidents i ministres socialistes, i específicament contra el 
govern del Partit Popular, de violació de les lleis internacionals i dels drets humans; perquè 
la campanya afirma que l’article 13 de la Declaració Internacional de Drets Humans obliga 
a obrir la frontera sense límit, quan el que s’exigeix és que no s’impedeixi la sortida de cap 
país ni posar limitacions en la mobilitat dintre de qualsevol estat, però no a una entrada 
indiscriminada. 

 
La Sra. Bosch manifesta el següent: “bé, nosaltres també ens hi hem adherit. De fet, 
aquesta és una crisi humanitària de les persones que estan en trànsit, fugint de la guerra. És 
cert que no estem donant la resposta que es mereixen. De totes maneres, ens afegim a 
aquesta declaració, és un gran drama humà, amb això estem tots d’acord. Té difícil solució, 
però és veritat que són persones, i des del punt de vista humà li hem de donar el màxim 
recolzament possible.  

Amb aquesta adhesió només fem una declaració d’intencions, perquè no sabem què hem de 
fer més. Penso que en alguna cosa hem d’avançar. Amb el fet que ja ho posem sobre la 
taula ens conscienciem que ens hem de moure, com a mínim, si hi ha algun tipus de 
resposta per part d’Europa, dels governs del color que sigui, nosaltres estarem aquí per 
donar ajuda a aquesta gent, a què puguin venir i els puguem atendre. Per tant, ens hi hem 
d’adherir sí o sí.” 

 
L’alcalde manifesta que la declaració sí que hauria de ser un punt més, però que és cert que 
des de la Generalitat s’ha de garantir una pista d’aterratge que no és la que desitjaríem que 
fos. Argumenta que tot i que la Generalitat ara sembla que va bellugant passos en aquest 
sentit, i és possible acollir persones, el fet és que Europa ha estat un monumental desastre 
polític, que té en aquest moment la barra de plantejar un altre que és la política nord-
americana actual, com una cosa fora de lloc i forassenyada, quan a Europa els murs 
existeixen amb la mateixa intensitat de la frontera mexicana, i diu que des del punt de vista 
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polític s’han de dir aquestes coses perquè si no, sembla que aquí estem una mica millor i 
s’és encara molt civilitzat quan s’ha estat capaços de la conculcació de drets més 
importants que hi ha hagut a la història de la Humanitat fa 70 anys enrere, i actualment 
s’ha aconseguit tenir murs físics i simbòlics que fan que gent que fuig de conflictes bèl·lics 
estiguin on estan.  

Manifesta que la presa de posició també vingui acompanyada per la crítica que s’ha de fer, 
i que si Europa té algun sentit, hauria de trobar-lo en la capacitat empàtica d’acollir, i no en 
tancar fronteres, aixecar murs, i després lamentar-se que l’extrema dreta és l’alternativa 
europea més evident avui en dia.  

Diu que també és veritat que aquí hi ha alguns mantres, i que un és el tema de refugiats i 
refugiades, que qualsevol pot acollir bonament, i que no, que això requereix activitat 
professional al darrere d’un conjunt de pautes d’inserció social, etcètera. I per no anar 
repetint mantres sistemàticament, res més. Manifesta que no es vol allargar més. 

 
 
La Sra. Martin-Moreno manifesta que hi ha un acord de la Unió Europea amb Turquia que 
conté un munt de declaracions aprovades per tots els grups en el Congrés dels Diputats. 
Diu que és de tots, i que en cap moment estan dient que es podreixen. Que s’estan 
prohibint les devolucions massives, que la fragata navarra està salvant refugiats del 
Mediterrani, i que ho està veient tothom. 

Diu que hi ha un pressupost aprovat a Espanya que ascendeix a 253 milions d’euros, i que 
s’ha incrementat un 2.522 per cent respecte al 2015, i que per tant, hi ha un reglament pel 
qual t’has de regir, aprovat pel Congrés per als refugiats i per tractar a tothom igual.  
 
 
El Sr. Miralles manifesta que li sembla una absoluta vergonya que la regidora del Partit 
Popular estigui defensant que l’Estat espanyol destina diners a l’acollida dels refugiats i 
que la política que s’està fent per a l’acollida no és que sigui nul, és que és d’obstrucció 
absoluta. Diu que aquesta defensa acèrrima si fos tan certa com ella diu, es veurien uns 
resultats i que es veuria que Vilassar de Dalt és un municipi acollidor, i que estarien 
compartint i aprenent experiències amb persones que hi haurien arribat, ajudant-los i 
enriquint-nos amb la seva cultura, cosa que desgraciadament no està passant. Reitera que li 
sap molt greu que es diguin mentides. 
 
 
La Sra. Martin-Moreno diu que per al·lusions dir que no hi ha mentides, que ell això ho 
agafa de les sessions plenàries del Congrés dels Diputats, on es pot veure el pressupost que 
hi ha de la Unió Europea vers els refugiats, del pressupost que té Espanya vers els 
refugiats, i que s’arribi a un acord en el Congrés dels Diputats. Que a més, el president ho 
va exigir i que només després Espanya va recolzar l’acord, i que s’inclogués en l’acord la 
prohibició massiva de les devolucions. Recalca que això és el que va dir el president del 
govern, i no el que el regidor està explicant.  
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Torna a insistir en què diu tot el pressupost, com arriben els refugiats a Espanya, com han 
de col·laborar les comunitats autònomes, i diu que hi ha un reglament pel qual es regeixen, 
no és tot “a lo loco”. I reitera que no és veritat que el Govern s’hagi negat, que li està dient 
el pressupost que hi ha, i no és veritat. Aconsella sortir, mirar la tele, sentir les notícies i 
llegir els diaris, que és el que ella fa cada dia quan es lleva pel matí, veure tots els diaris, 
del color que siguin, i que s’assabenta de tot. Que si ens centrem només, com els burros, en 
una sola cosa, doncs, no s’assabenten de res.  

La Sra. Àlvarez pregunta quan començaran a arriobar els refugiats. 

La Sra. Martín-Moreno respon que ella coneix gent d’una banda com de l’altra, i que ella 
sempre diu que només veu una televisió, tant d’una banda com de l’altra, i que s’ha de 
veure tot.  

La Sra. Àlvarez torna a insistir en quan arribaran les persones refugiades. 

La Sra.  Martín-Moreno contesta que arribaran les que hagin d’arribar, que estan arribant i 
se’ls estan donant pisos, i que si no, que llegeixi les notícies i els diaris. I afirma que són 
pisos molt millors de molts espanyols que estan cotitzant.  

La Sra. Àlvarez diu  que aquesta és la resposta que estan buscant. 

La Sra. Martín-Moreno respon que hi ha molta gent a Vilassar de Dalt que està en el 
llindar de la pobresa de la que probablement ningú s’està ocupant, i que no s’està portant a 
ple com s’està portant això.  

 
L’alcalde manifesta que això és la típica història de sempre, que sempre hi ha qui cau en el 
mateix tema, i que això està absolutament discutit per les dades, però que ells 
sistemàticament fan de l’exercici de la mentida la seva acció política. Els acusa de mentir 
sistemàticament, intervenen amb dades, manipulen dades i fan actes de fe per dir el que diu 
ella en aquest ple a una formació política.  
 
 
La Sra. Martín-Moreno manifesta que no li permetrà el que està dient perquè més 
delinqüència que s’ha fet en aquest ajuntament... 
 
 
L’ alcalde demana que no digui més tonteries.  
 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que no són tonteries, i que una carta del Banco del Partit 
Popular ha estat oberta en aquest ajuntament i que s’ha tret informació, i això és delicte.  
 
 
L’alcalde diu que el que hagi de dir ho digui després a qui sigui, i que això després faci el 
que hagi de fer, però que com a mínim ella i gent com ella haurien de tenir respecte per la 
gent que les passa magres. Reitera que això és el que haurien de fer, i els retreu 
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l’espectacle que estan fent a nivell estatal i a nivell europeu, i diu que els hauria de caure la 
cara de vergonya perquè a nivell nacional són el partit líder en corrupció, primera potència 
europea en corrupció.  
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR, CIU, CUP i PSC i un vot en contra de la regidora del PP. 
 
 
9.- Moció de CIU en suport a la plataforma ciutadana "Anem a mil", la iniciativa 
ciutadana per un salari digne. 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000022 

Moció presentada per: Varis 

Assumpte 

Moció de CIU en suport a la plataforma ciutadana 'Anem a mil', la iniciativa ciutadana per 
un salari digne. 

 

Relació de fets 
 
La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no 
passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de 
pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions oficials). 
 
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions 
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de 
vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 
4.1 de la Carta Social Europea. 
 
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més 
elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per 
reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa. 
 
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne 
per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real a 
Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues. 
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre 
país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de 
l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les 
negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés 
de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una 
nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat. 
Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20€, és 
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per 
poder viure a les ciutats catalanes. 
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Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de 
les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i 
la desigualtat. Caldrà generar incentius per a la formació i per la millora de la productivitat. 
Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i 
s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada. 
 
És per això que es proposa l’adopció dels acords següents:  
 

Proposta d’acords 

1.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”.  
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local no siguin inferiors 
als 1000€. 
3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses de prestació de 
serveis o subministraments del nostre Ajuntament, es comprometin a garantir una 
remuneració estable mínima de 1.000 € als seus treballadors i treballadores. 
4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que condicionin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris inferiors 
a 1000€ al seu personal contractat. 
5.- Realitzar un pla de treball conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i 
sindicats per difondre, treballar i arribar a establir el SM de 1000€ en totes les empreses del 
municipi, així com estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que millorin les 
condicions salarials dels seus treballadors. 
6.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per a la Independència i al Consell 
de la Vila. 
 
 
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent: 
 

“Aquesta iniciativa va presentar-se per part del grup de Junts pel Sí en la Resolució 
17/XI del Parlament de Catalunya, en data del 10 de març, amb l’objectiu d’aconseguir 
equiparar els sous dels catalans a l’estipulat a la Carta Social europea, que indica que, 
el fet millor és que els ingressos mínims siguin del 60% del salari mitjà.  
 
Es tracta d’una competència estatal, que manté el salari mínim a 655 euros, una 
quantitat que es troba per sota el llindar de la pobresa per una persona que viu sola ( 
situat en 691 euros, segons la Taula del Tercer Sector).  
 
L’article 4 de la Carta Social Europea parla del “dret a una remuneració equitativa” i 
obliga als Estats a “reconèixer els treballadors el dret a tenir una remuneració suficient 
que els hi proporcioni, i també a les seves famílies, un nivell de vida decorós”. 
 
La Carta Social Europea també recomana que el salari mínim sigui del 60% del salari 
mitjà del país, que a Espanya es situa en uns 24.000 €/any. La llunyania respecte a 
aquesta recomanació fa que la Unió Europea hagi denunciat l’Estat espanyol per no 
complir el compromís, del qual és signant. 
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Un salari mínim:  
 
Menys pobresa: Reduiria el número de treballadors que estan per sota del nivell de 
pobresa. 
Més ingressos públics: Hi ha estudis que conclouen que els salaris inferiors als 
18.000€/any aporten poc a l’Estat (contribucions, impostos…) i que per tant és l’Estat 
qui els suporta. Un increment del topall del SMI faria que els ingressos públics 
augmentessin. 
Menys despeses socials: Suposaria una reducció de les despeses socials, donat que 
disminuiria la dependència de certes persones de les prestacions de l’Estat (jubilació, 
viudetat… fins prop d’un centenar d’ajuts diferents). Cal pensar que actualment 
Catalunya té 224.000 llars sense cap volum d’ingrés. 
Més consum: Un SM activaria l’economia mitjançant un increment de consum. 
Comportaria un augment de l’ocupació. Podria produir una reducció en el marge 
d’explotació de les empreses, però en canvi un important avantatge social. 

 
Demanem a la resta de grups que hi donin suport i s’adhereixin. Gràcies.” 
 
 

La Sra. Llauró manifesta que ells ja s’han adherit a la moció, per tant, és només fer públic 
la seva adhesió, i remarcar que com que és del 2016, el salari mínim sí que van tenir la 
gran idea de pujar-lo 52 euros, ara està en 707, però vaja, només és per aquesta 
puntualització, i hi votaran a favor. 

 

El Sr. Miralles manifesta que des de la CUP el que veuen és que és un petit bon inici 
perquè no deixa de ser una mesura reformista quant a què encara que es pugi a un salari 
mínim interprofessional de 1.000 euros, el problema és estructural, no és quin salari mínim 
s’estableix sinó que si no hi ha un consens entre patronal i sindicat, no hi ha una reforma 
laboral i el que s’intenta evitar és que aquests contractes indefinits siguin igual o pitjors 
que la situació de contractes temporals que hi havia fins ara, no abastem l’arrel i no 
ataquem l’arrel del problema.  

Manifesta que pensen que és una vergonya que es faci un pacte del govern espanyol entre 
el PP i el PSOE on es passi de 655 euros com a salari mínim a 707, i es pregunta amb 700 
euros qui arriba a final de mes, que creuen que ningú. Diu que també hi ha altres elements 
a tenir en compte i que no es tenen, que seria el tema del desfasament entre els salaris 
d’aquells qui cobren més i aquells qui cobren menys, o sigui, sí que es pot establir un salari 
mínim però no es parla d’un topall entre els directius o alts càrrecs, i si es rebaixés aquesta 
distància entre els sous, es podria redistribuir una mica més i fer més efectiva aquesta 
mesura. 

Manifesta que l’altra que cal atacar d’arrel és un mal endèmic que passa, que és la 
desigualtat que hi ha entre gèneres, i que a Vilassar també passa, perquè caps d’unitat que 
estan desenvolupant una tasca amb una categoria laboral homes, tenen un salari superior a 
caps d’unitat dones, i creuen que són diferents mals endèmics que s’haurien de poder 
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atacar per poder resoldre completament tot aquest tema. Diu que si això s’aconseguís 
ajudaria a fer un petit pas cap endavant, i mostrarien el seu suport. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que ella estaria d’acord amb aquesta moció sempre que en els 
acords d’aquesta moció es digui que tots els habitants de Vilassar de Dalt que cobrin 
menys de 1.000 euros tinguin exempció de taxes e impostos municipals, ja que en aquesta 
moció es considera que és el mínim que es deu cobrar. Diu que també li agradaria saber si 
hi ha algun treballador de l’ajuntament que estigui per sota dels 1.000 euros nets. I en 
aquest cas, se li hauria d’apujar el sou automàticament a tots a 1.000 euros nets. Per tant, hi 
votarà en contra. 

 

La Sra. Bosch manifesta el següent: “nosaltres, que un partit com PDeCAT, el nom que 
substitueix CIU, presenti aquesta moció, ens resulta un tant curiós, tenint en compte que és 
el màxim precursor de les retallades al nostre territori. No relatarem la llarga llista de 
retallades i polítiques que han portat a terme i que han desembocat en situacions com que 
fins i tot persones amb treball no poden arribar a final de mes. En fi, estaríem d’acord amb 
la moció en què cal reclamar uns sous dignes per a persones que tot i tenint treball, estan 
en el llindar de la pobresa, i en què s’ha de reduir la bretxa salarial.  

De tota manera, considerem que és una manca de solidaritat amb la resta del país que es 
reclamin sous dignes per cobrir les despeses bàsiques a les quals s’ha de fer front o ha de 
fer front una persona per poder viure, i que només afecti als ciutadans catalans. Cal 
quelcom més que anar a 1.000 per impulsar el canvi de model laboral que pretén aquesta 
plataforma, per tant, ens hi abstindrem.” 

 

El Sr. Cusidó manifesta que té raó que  s’ha apujat a 700 €, però  el que passa és que la 
moció ja estava elaborada, i el que s’ha fet és adherir-se a aquesta plataforma en el seu 
conjunt en el que en el seu moment es va aprovar. Evidentment, 707 euros no ha estat cap 
solució per a ningú, per tant, està per sota dels 1.000 euros.  

Pel que deia el Sr. Miralles, una altra cosa seria entrar en la redistribució de la renda, el que 
s’està proposant aquí és pura i simplement són les propostes per a un salari mínimament 
digne. Per tant, no entrarem en la redistribució de la renda i tot el que això podria 
comportar, perquè no seria competència nostra en un ple sinó només dels grups en altres 
nivells, i en tot cas, en el seu moment suposo que serà un tema que sortirà. I també 
podríem estar d’acord en molts aspectes. 

Pel que diu la Sra. Martin-Moreno, no sap si hi ha cap treballador d’aquest ajuntament que 
hi estigui per sota, però mirant el pressupost diria que no n’hi ha cap. S’entén que no hi ha 
cap, a jornada sencera. O sigui, els 1.000 euros es proposa per a jornades completes, o 
sigui, és proporcional. Si una persona, és clar, fa 20 hores en lloc de 40, evidentment serà 
en proporció. El que sí demana és que quan es contracti empreses, que realment es tingui 
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en compte que el salari que cobren els treballadors de les empreses que l’ajuntament 
contracta estiguin en concordança amb l’aprovació d’aquesta moció. 

Quant al que deia la Sra. Bosch, del Partit Socialista, diu que potser té mala memòria però 
voldria recordar-li que la primera reforma laboral greu d’aquesta nova era la va fer 
precisament el PSOE, quan hi havia el Zapatero de president del Govern. Per tant, 
Convergència, del PDeCAT serà la moció que ve després, estem a favor de tot el que sigui 
positiu per al conjunt de la ciutadania de Catalunya i, per tant, entenen que això és positiu i 
faran tot el que calgui, i el que estigui en les seves mans, per fer-ho. 

Dir-li i recordar-li,  que això es va presentar per Junts pel Sí a la resolució del Parlament de 
Catalunya, per tant, és donar una continuïtat al que ja es va fer i conjuntament amb altres 
partits, Esquerra Republicana també ho estava fent i ha donat suport en molts ajuntaments, 
fins i tot també algun membre adherit del Partit Socialista d’altres ajuntaments i, per tant, 
no entenen l’abstenció, però vaja, cadascú té clar allò seu. 

En tot cas, diu que ha respost a tothom, i si hi ha alguna cosa més, ja diran. 

 

L’ alcalde manifesta que quant a la qüestió dels treballadors, fa notar que la informació està 
disponible al web municipal, i les tasques, perquè els grups puguin accedir a aquesta 
informació. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR, CIU, CUP, una abstenció del PSC i un vot en contra de la regidora del PP. 
 

 
 
10.- Donar compte de l'informe favorable del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en relació a la modificació puntual del POUM per a la incorporació 
d'usos compatibles en les claus de zona industrial de Vilassar de Dalt. 
 
Es dóna compte de l'informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat en 
relació a la modificació puntual del POUM per a la incorporació d'usos compatibles en les 
claus de zona industrial de Vilassar de Dalt. 
 
 
11.- Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i 
Unió per Grup Municipal de Partit Demòcrata "PDeCAT". 
 
Es dóna compte del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió per 
Grup Municipal de Partit Demòcrata "PDeCAT". 
 
 
12.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 
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A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de desembre que van del número D2016AJUN001124 al D2016AJUN001246 
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 
 
 
 D2016AJUN001124 01/12/2016 Desistiment llicència d'obres OMEN2016000036 al 

c/ Àngel Guimerà, 6 
 D2016AJUN001125 01/12/2016 APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES V-04-2016 
 D2016AJUN001126 01/12/2016 Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

llicència a la finca "Mas Vidal" 
 D2016AJUN001127 01/12/2016 Aprovació del conveni entre BON PIS S.L., i 

l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la cessió temporal  
 d'ús d'un terreny destinat a aparcament públic a can Jaumetó. 
 D2016AJUN001128 01/12/2016 Obres sense llicència al c/ Manuel Moreno, 18 
 D2016AJUN001129 01/12/2016 Expedient de baixes en període de recaptació 

executiu (EXPT.E-05-2016) 
 D2016AJUN001130 01/12/2016 Aprovar la reposició de bestreta de Serveis Socials 
 D2016AJUN001131 01/12/2016 Aprovar la reposició de bestreta C00015 de la gent 

gran. 
 D2016AJUN001132 01/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001133 01/12/2016 AJUTS PER GARANTOR ELS 

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001134 01/12/2016 AJUTS PER GARANTIR ELS 

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001135 01/12/2016 AJUTS PER LLOGUERS 

ENDARRERITS/HABITATGE HABITUAL 
 D2016AJUN001136 02/12/2016 Devolució de fiança de les obres al carrer Salvador 

Espriu,23 exp 262/2001. 
 D2016AJUN001137 02/12/2016 Recurs Contenciós Administratiu , procediment 

abreujat 305/2016-3. 
 D2016AJUN001138 02/12/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
 D2016AJUN001139 02/12/2016 AJUTS PER LLOGUERS ENDARRERITS / 

HABITATGE HABITUAL 
 D2016AJUN001140 02/12/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
 D2016AJUN001141 02/12/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 D2016AJUN001142 02/12/2016 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN001143 02/12/2016 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN001144 02/12/2016 CÀRRECS NOVEMBRE 2016 
 D2016AJUN001145 02/12/2016 Llicència d'obres per obrir rasa per instal.lació 

escomesa gas al c/ Artail, 45. 
 D2016AJUN001146 02/12/2016 Llicència d'obres per l'obertura, reposició de rasa i 

estesa de línia subterrània de Baixa Tensió al camí Pla de Vilassar 
3-5. 

 D2016AJUN001147 02/12/2016 Aprovar la relació de bestreta de Serveis Tècnics 
C00218 i C00219 
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 D2016AJUN001148 02/12/2016 Llicència d'obres menors per l'enderroc de sales de 
pati interior al c/ Llibertat, 7 

 D2016AJUN001149 02/12/2016 Llicència d'obres menors per adequació de local 
per activitat al c/ Ignasi de Bufalà, 29 

 D2016AJUN001150 02/12/2016 Llicència d'obres menors per pavimentar i enrajolar 
part del jardí i forrar l'escala interior de la casa de fusta i arranjament 
de pèrgola del jardí. 

 D2016AJUN001151 02/12/2016 Llicència d'obres majors per l'adequació de nau 
industrial destinada a magatzem frigorífic. 

 D2016AJUN001152 02/12/2016 Sol·licitud del servei de seu electrònica 
 D2016AJUN001153 05/12/2016 DECLARACIÓ COST REAL D'EXECUCIÓ 

MATERIAL D'OBRES OMAJ2013000009 
 D2016AJUN001154 07/12/2016 Reserva d'entrada i sortida de vehicles amb reserva 

a la Riera Salvet núm.77. 
 D2016AJUN001155 13/12/2016 Concessió de reserva en gual existent al carrer 

Esteve Albert i Corp, 10 
 D2016AJUN001156 13/12/2016 CALENDARI FISCAL 2017 
 D2016AJUN001157 13/12/2016 Taxa per Assistència al Casal del dia, novembre de 

2016 
 D2016AJUN001158 13/12/2016 Renovació de la fitxa de subscriptor com a Entitat 

Col·laboradora de Registre de certificats IdCAT 
 D2016AJUN001159 13/12/2016 Permís per la celebració de la fira de Santa Llúcia 

els dies 17 i 18 de desembre al Centre Cívic. 
 D2016AJUN001160 13/12/2016 Autorització per cantada de Nadales a les escales 

de l'església el proper 22 de desembre de 2016 de 17 a 21 h. 
 D2016AJUN001161 13/12/2016 AJUTS LLOGUERS ENDARRERITS / HABITATGE 

HABITUAL 
 D2016AJUN001162 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001163 13/12/2016 AJUTS PER LLOGUERS ENDARRERITS / 

HABITATGE HABITUAL 
 
 D2016AJUN001164 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001165 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001166 13/12/2016 AJUTS DESPESES PÈRDUA TEMPORAL O 

PERMANENT HABITATGE / DESNONAMENT 
 D2016AJUN001167 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001168 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001169 13/12/2016 AJUTS MATERIAL ESCOLAR 
 D2016AJUN001170 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001171 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001172 13/12/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 D2016AJUN001173 13/12/2016 RENDA MÍNIMA SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN001174 13/12/2016 RENDA MÍNIMA SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN001175 13/12/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN001176 13/12/2016 Autorització serveis extraordinaris Novembre 2016 
 D2016AJUN001177 13/12/2016 Serveis especials brigada mes de novembre de 

2016. 
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 D2016AJUN001178 13/12/2016 Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 
novembre de 2016 

 D2016AJUN001179 13/12/2016 Preu public Serveis Esportius Can Banus, 
desembre 2016 

 D2016AJUN001180 13/12/2016 Taxa Servei Atenció Domiciliària, novembre de 
2016 

 D2016AJUN001181 13/12/2016 Retorn fiança gestió runes exp. OMAJ2016000005 
 D2016AJUN001182 13/12/2016 Retorn fiança obres OMAJ2016000005 
 D2016AJUN001183 13/12/2016 Revisió taxa escombreries parada mercat setmanal 
 D2016AJUN001184 13/12/2016 Retirada de la taxa corresponent a vehicles retirats 

al dipòsit municipal. 
 D2016AJUN001185 14/12/2016 Al.legació de la denúncia 160012555, vehicle 

9998-JBC 
 D2016AJUN001186 14/12/2016 Acord incoació expts segons relació 16056278 
 D2016AJUN001187 14/12/2016 Permís per a realitzar cursa solidaria per a la 

Marató de TV3, el dia 17 de desembre de 10 a 13 h. al Parc de Can 
Rafart. 

 D2016AJUN001188 14/12/2016 Proposta sanció segons relació 16056549 
 D2016AJUN001189 14/12/2016 Proposta de sancions segons relació 16057303 
 D2016AJUN001190 14/12/2016 Incoació expt. per manca d'identificació segons 

relació 16056550 
 D2016AJUN001191 14/12/2016 Declaració cost real de les obres 

OMAJ2014000008 
 D2016AJUN001192  14/12/2016 
 D2016AJUN001193 14/12/2016 Cessió material per dia 24/12/2016 
 D2016AJUN001194 14/12/2016 Reclamació responsabilitat patrimonial 
 D2016AJUN001195 14/12/2016 Aprovació xifra oficial de població per a l'exercici 

2016. 
 D2016AJUN001196 15/12/2016 Retorns fiancça d'obres Expt. OMAJ2016000014 
 D2016AJUN001197 15/12/2016 Retorns fianca gestió de runes Expt. 

OMAJ2016000014 
 D2016AJUN001198 15/12/2016 Cessió de l'espai públic de l'era de Can Rafart, per 

a la celebració d'una festa d'aniversari, el dia 23 de desembre de 
20:00 a 00:00 h. 

 D2016AJUN001199 15/12/2016 Pagament urgent de Jaume Puig Cotet 
 D2016AJUN001200 15/12/2016 Aprovar la bestreta de Serveis Tècnics C00220 
 D2016AJUN001201 16/12/2016 Cessió de material per a realitzar cursa solidaria 

per a la Marató de TV3, el dia 17 de desembre de 10 a 13 h. al Parc 
de Can Rafart. 

 D2016AJUN001202 16/12/2016 Cessió material divers per la celebració del dinar de 
Nadal el dia 21/12/2016. 

 D2016AJUN001203 16/12/2016 Taxa Servei de Teleassistencia, 4rt. trimestre 2016 
 D2016AJUN001204 19/12/2016 Aprovació de la nòmina del mes de desembre 

2016. 
 D2016AJUN001205 20/12/2016 AJUTS DESPESES PÈRDUA HABITATGE / 

DESNONAMENT 
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 D2016AJUN001206 20/12/2016 Aprovació de les bases reguladores de la 
convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides i 
colònies escolars de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2016-2017 i obertura del període de 
presentació 

 D2016AJUN001207 20/12/2016 AMPLIACIÓ PER AJUST A LA DESPESA 
REALITZADA DEL ADPJ2016000007 

 D2016AJUN001208 20/12/2016 Sol·licitud de prèstec de consum. 
 D2016AJUN001209 20/12/2016 Modificació de crèdit 25, per transferència de crèdit 

entre partides. 
 
 D2016AJUN001210 20/12/2016 Modificació de crèdit 24 per generació despeses 

diverses medi ambien, alcaldia, gestió de patrimoni i Pacte Industrial. 
 D2016AJUN001211 20/12/2016 Pagament urgent Joieria Aurum 
 D2016AJUN001212 21/12/2016 Expedient de baixa d'habitants per inscripció 

indeguda. 
 D2016AJUN001213 21/12/2016 arreglar vorera de l'entrada a la rampa per poder 

accedit al garatge (modificació gual) 
 D2016AJUN001214 21/12/2016 Modificació de gual al c/ Llibertat 12 
 D2016AJUN001215 23/12/2016 Cessió de material per a la celebració d'una festa 

d'aniversari, el dia 23 de desembre de 20:00 a 00:00 h. 
 D2016AJUN001216 23/12/2016 Llicència d'obres per l'obertura i reposició de rasa i 

estesa de línia subterrània de baixa tensió al carrer Cadí núm.11. 
 D2016AJUN001217 23/12/2016 Llicència d'obres per obrir rasa per a l'instal·lació 

d'escomesa de gas c/.Llibertat, 7 
 D2016AJUN001218 27/12/2016 Llicència de gual al Passatge del Pi, 4 
 D2016AJUN001219 27/12/2016 cessió de material pel Concert de Nadales a la Sala 

d'exposicions de La Massa, el dia 25 de desembre de 2016, de 21:00 
a 23.00 H. 

 D2016AJUN001220 27/12/2016 cessió material per pessebre vivent dia 24/12/16 als 
jardins de Can Bruguera 

 D2016AJUN001221 27/12/2016 Retorn fiança de les obres per reforma d'habitatge 
en testera al c/ Rafael Riera i Prats, 1 

 D2016AJUN001222 27/12/2016 Delegació d'autorització de celebració de matrimoni 
civil a favor del regidor Sr. Joan Alfons Cusidó. 

 D2016AJUN001223 27/12/2016 Pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Escola Sant Jordi SCCL en relació 
amb un Projecte de Servei Comunitari 

 D2016AJUN001224 27/12/2016 Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 
desembre de 2016 

 D2016AJUN001225 27/12/2016 Preu públic per la prestació de serveis de la Gent 
Gran de Can Rafart, 4rt trimestre 2016 

 D2016AJUN001226 27/12/2016 Retorn fiança per la gestió dels residus de les obres 
per reforma d'habitatge en testera al c/ Rafael Riera i Prats, 1 

 D2016AJUN001227 27/12/2016 Formalitzacio operació prèstec 
 D2016AJUN001228 27/12/2016 Renovació operació Tresoreria BBVA 
 D2016AJUN001229 27/12/2016 Substitució de l'alcalde els dies 29 i 30 de 
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desembre de 2016. 
 D2016AJUN001230 27/12/2016 Formalització operació prèstec sol.licitud 

autoritzacio 
 D2016AJUN001231 27/12/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit 160012794 i 

vehicle 0414-GNZ 
 D2016AJUN001232 27/12/2016 Recurs de reposició contra la resolució relativa a la 

denúncia de trànsit amb número d'expedient 160012580. 
 D2016AJUN001233 27/12/2016 Recurs de reposició contra la resolució de 

l'al·legació de l'expedient 160010972. 
 D2016AJUN001234 27/12/2016 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

d'expedient 160010615. 
 D2016AJUN001235 27/12/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
 D2016AJUN001236 27/12/2016 Prèstec de consum. 
 D2016AJUN001237 27/12/2016 Declaració del cost real i efectiu de l'obra de 

reformar de cuina 
 D2016AJUN001238 27/12/2016 Declaració del cost real i efectiu de les obres al c/ 

Joan Maragall, 19 
 D2016AJUN001239 28/12/2016 Pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament 

de Vilassar de Dalt de 2016 per a 2017. 
 D2016AJUN001240 28/12/2016 Responsabilitat patrimonial. 
 D2016AJUN001241 29/12/2016 Extingir per causes objectives de caràcter 

organitzatiu la relació laboral existent entre la Sra. Teresa Herrera 
Moreno, amb DNI 38785958X i aquest Ajuntament. 

 D2016AJUN001242 29/12/2016 Modificació de les condicions de treball de la Sra. 
M. Teresa Ginovart Sañe. 

 D2016AJUN001243 29/12/2016 Modificació de les condicions de treball de la Sra. 
Isabel López García. 

 D2016AJUN001244 29/12/2016 Aprovar les relacions de bestreta de Serveis socials 
C197-198-199-200-201-202 

 D2016AJUN001245 29/12/2016 Aprovar la relació de bestgreta de Serveis Tècnics 
C00221 

 D2016AJUN001246 30/12/2016 Liquidació cinquena quota PP12 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de desembre que van del número D2016MUSE000016 al 
D2016MUSE000018 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 
 D2016MUSE000016 01/12/2016 Aprovar la relació de bestreta C00106. 
 D2016MUSE000017 01/12/2016 Aprovar les operacions del Museu 
 D2016MUSE000018 29/12/2016 Aprovar la relació de bestreta del Museu C00107 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de desembre que van del número D2016TEAT000023 al D2016TEAT000023 
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la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2016TEAT000023 07/12/2016 Aprovar les operacions del teatre. 
 
 
La Sra. Martin Moreno, vol fer constar en acta que s’ha trobat a la safata del grup del PP 
una carta del banc oberta i li falta l’extracte bancari. Diu que és una falta molt greu i un 
delicte i que prendrà les mesures que cregui oportunes. Puntualitza que anul·larà el compte 
i que creu que la correspondència privada és sagrada. 
 
El secretari municipal diu que intentarà esbrinar que és el que ha passat i que si cal canviar 
el sistema es canviarà.  
 
13.- Precs i preguntes. 
 
 
Precs 
 
El Sr. Cusidó en nom de PdeCAT, literalment formula els precs següents: 
 
 
“Ens deveu de fa molt de temps precs i preguntes pendents, així com la documentació de 
Viserma i altres dades que no ens lliureu.... esperem rebre-ho en breu. Gràcies. 
 

 
1- Avui, un cop més, no hem pogut disposar ni aprovar l’acta del Ple anterior, tot i que fa 

mesos que els grups de l’oposició lliurem les intervencions inicials elaborades, així 
com els precs i les preguntes, amb la qual cosa es simplifica i molt el temps 
d’elaboració de la mateixa acta. No obstant l’equip de govern no ho fa i ha de ser els 
serveis administratius municipals qui recullin allò que diu el Regidor, i perquè no sigui 
menys ho fan amb l’extensió complerta. Per això DEMANEM COM A PREC que les 
exposicions inicials de l’equip de govern les feu també per escrit i les lliureu als serveis 
administratius per incorporar a l’acta, tal i com fem nosaltres, per tal d’estalviar temps i 
així potser es podran lliurar i aprovar les actes quan toca, a banda que és injust que els 
regidors de l’equip de govern tinguin un tracte diferenciat i mes favorable que els 
regidors de l’oposició, perquè totes i tots som per igual càrrecs electes. En cas contrari, 
que quedi la part expositiva com a intervenció de l’equip de govern.  

 
2- En referència als decrets que s’ha donat compte en el punt anterior de l’ordre del dia 

d’aquest Ple, manifestar que en data 27/12/2016, s’han signat els decrets 1227, i 1230 
d’operacions de préstec a llarg termini amb les entitats bancàries BBVA i 
CAIXABANC, per imports de 555.550€ i 961.275€ respectivament. Aquestes 
operacions no disposen del crèdit necessari dins del pressupost de 2016, al no haver 
seguit els tràmits legalment reglats. Per això DEMANEM COM A PREC que s’iniciïn 
els tràmits per l’anul·lació dels mateixos que son nuls de ple dret i per regularitzar 
aquesta situació i incorporar les operacions dins del pressupost de 2017. 
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3- També en referència als decrets que s’ha donat compte en el punt anterior de l’ordre 

del dia d’aquest Ple, manifestar que en data 29/12/2016, s’han signat els decrets 1241, 
1242 i 1243 per acomiadar una treballadora i modificar les condicions de treball 
d’altres, per raons econòmiques. Si entrem en el fons de la qüestió laboral, cap dels 
casos decretats, de modificació substancials de les condicions de treball, son legalment 
acceptables, ja que no concorren cap de les causes previstes regulades en l’art. 47 de 
l’ET de suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major. Al ser una 
administració pública, no concorren causes de producció ni tècniques ni organitzatives, 
només hi cabrien les causes econòmiques en situació extrema, i en aquest cas tampoc 
es poden adduir, perquè mentre per una banda es redueix i s’acomiada personal, per 
altre banda s’incrementen sous i categories dins de la mateixa organització que queden 
reflectides en la relació de llocs de treball i plantilla del personal de l’ajuntament de 
Vilassar de Dalt. Per tant no hi ha motiu laboral que justifiqui ni la reducció forçosa 
dels horaris, ni els acomiadaments del personal de la Llar d’infants per causes 
econòmiques, perquè aquestes s’avaluen en el conjunt de l’empresa pública com a 
pressupost únic de l’Ajuntament, i el conjunt de les treballadores i treballadors estan 
adscrits a serveis públics que es continuen prestant independentment de l’avaluació del 
seu dèficit o superàvit. La valoració com a administració pública des d’un punt de vista 
moral i pel conjunt de les treballadores i treballadors, mereix una menció especial, ja 
que per una banda es pretén acomiadar personal i es rebaixa horari de manera forçosa a 
l’escala bàsica, mentre alhora s’apuja el sou al Secretari, la Cap d’Unitat de Recursos 
humans, que a més intervé de forma directa en la seva pròpia negociació, i altres caps 
de l’organització... Per això DEMANEM COM A PREC, que no s’acomiadi ni es 
modifiqui a la baixa les retribucions del personal afectat, treballadors bàsics del servei i 
que es demori els increments retributius dels sous més alts per al proper exercici de 
2018. “ 

 
 
El Sr. Morales manifesta que els regidors de l’equip de govern sovint, ell mateix ho ha fet 
en moltes ocasions, quan ha exposat un punt de l’ordre del dia, la intervenció inicial l’ha 
enviat a Secretaria i l’han afegit igual que es fa amb tota la resta de regidors, els 13 
regidors d’aquest ple municipal. Que si volen tenir les seves intervencions completes 
l’enviïn per correu, i si no, se segueix el criteri de Secretaria. Reitera que no hi ha cap 
greuge comparatiu ni tracte diferenciat en aquest àmbit.  
 
 
El Sr. Cusidó diu que de la mateixa manera que fan ells, les intervencions de les mocions, 
si volen que consti en acta, com que ho fan, doncs, que ho facin ells també, perquè moltes 
vegades potser s’ha fet alguna cosa puntualment però no tothom l’envia, i pregunta per 
quina raó no hi ha l’acta avui i no s’ha aprovat. Afegeix que el tema de les actes que 
queden penjades ja fa temps que dura i es va quedar que no tornaria a passar més, i avui ha 
tornat a passar.  

Diu que si les grans intervencions les enviem i hi consten de manera literal, vol saber per 
què no tenen l’acta avui. Manifesta que si ells hi col·laboren també i faciliten la feina a 
Secretaria, millor que millor. Reitera que és aquesta la reflexió final. 
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El Sr. Morales manifesta que li sorprèn bastant que sigui ell el que demani això. Que ell 
està molt d’acord amb ell en què les actes s’han de posar al dia, però que també han 
d’entendre el volum de treball que hi ha a Secretaria i les urgències que l’ajuntament, que 
tot just està emergint d’una situació molt complicada, té per posar-se al dia, i que tenen tots 
els serveis generals. Que es va millorant, però que en tot cas el suggeriment encobert que si 
això no està al dia és perquè els regidors de l’equip de govern no presenten els seus punts 
creu que no es correspon, no es causa/efecte una cosa amb l’altra perquè, de fet, en la 
majoria de casos sí que ho fan, i són altres intervencions les que allarguen la dificultat de 
passar l’acta a net perquè són intervencions complexes i molt més llargues de la limitació 
horària que van acordar tots en un ROM que era consensuat, i que si es respectés 
segurament s’aprofitaria més el temps en la línia de la moció que es debatia fa una estona. 

 

El Sr. Cusidó manifesta que estan dient les intervencions, les altres són “esqüetes” i ja 
s’ajusten a l’horari, i si alguna s’allarga més, com per exemple avui, que ha sigut una cosa 
que s’ha llegit, el que s’ha llegit es pot enviar, no hi ha problema. Diu que no està dient que 
sigui un suggeriment encobert, diu que per millorar, que ho puguin assumir.  

L’ alcalde demana resposta sobre el punt 2. 
 
 
El Sr. Oliva diu que no cal donar explicacions, perquè ha quedat resolt en el punt 3 de 
l’ordre del dia. 
 
 
L’ alcalde demana resposta per al punt 3. 
 
 
La Sra. Llauró manifesta que li sembla que en van parlar a l’anterior ple, però que ho 
tornarà a explicarà en el proper ple, quan parlin dels pressupostos. Aquests acomiadaments 
i reduccions es poden justificar activament, i així ho han justificat convenientment 
mitjançant els serveis jurídics i serveis de recursos humans. Reitera que sí que estan 
justificades. 

 

L’ alcalde pregunta si ha quedat clar, i diu que en la qüestió dels pressupostos ja 
aprofundiran, i li pregunta si ha parlat de la qüestió de la substitució i tot això. 

 

La Sra. Llauró manifesta que està parlant del servei de llar d’infants, d’un acomiadament 
d’una persona amb ni un terç de jornada, i la reducció de jornada de dues persones del 
servei, justificades convenientment, per reducció de jornada de nens a dinar, que la 
regidora pot dir exactament a quant queda. I diu que això ho han redactat conjuntament 
amb els serveis jurídics i recursos humans. 
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La Sra. Àlvarez en nom de la CUP formula el prec següent: 
 

1. Mesures vers robatoris al municipi. Manifesta que els agradaria saber quines 
mesures va prendre aquest ajuntament degut a tot el que ha passat aquest Nadal 
amb tots els robatoris, perquè realment hi havia molt malestar al municipi. Que ella 
estava de vacances i, quan va tornar, només li deien de gent a qui havien robat, de 
cases on havien entrat i coses que s’havien fet. I que el que es respirava era que 
l’ajuntament no donava resposta de tranquil·litat i de prendre mesures, de si es tenia 
competència o no. Que no es va donar resposta al neguit que la gent de Vilassar 
tenia. Es pregunten quines són les mesures.  

Diu que quan va veure que simplement es va penjar un post de més seguretat, 
pensava que era una innocentada, perquè a més, creu que es va penjar el 27 o 28 de 
desembre a la web de l’ajuntament, i va pensar que era una innocentada. Que amb 
tot el neguit que hi havia, que només pengessin aquell cartel de seguretat perquè la 
gent a casa seva contractés com més seguretat, o no sap com anava ben bé, va 
pensar que era una innocentada, però era la resposta que havien donat.  

 

2. Judici de policia local. Comenta que  saben que hi va haver, perquè ho van penjar 
a les xarxes, un judici a un policia local que va agredir un menor d’edat, si no va 
equivocada. No saben quina sentència ha sortit, però es pregunten quina serà la 
mesura que prendrà l’ajuntament respecte a aquesta persona, depenent del que surti 
a la sentència. Que l’agressió hi és, i com a ajuntament quina mesura prendrà amb 
aquest policia local. 

3. Inspector. Comenta que fa molt temps que es va demanar una reunió perquè 
s’expliqui què va passar amb l’inspector, amb el tema del judici, i que quan 
l’alcalde vulgui es puguin reunir, que només els ha de dir dia i hora. Manifesta que 
volen entendre què va passar, perquè com que ni hi eren quan va passar tota la 
moguda de la denúncia, els agradaria entendre què és el que va passar. 

 

El Sr. Miralles en nom de la CUP formula el prec següent: 
 

1. Publicacions d’acord de Ple. Manifesta que en el ple passat es va demanar un 
informe sobre què succeïa quan hi havia una aprovació al ple i es trigava un període 
de temps molt llarg a publicar aquest acord en el butlletí, i com a resposta se’ls va 
dir que el secretari els faria un informe per explicar-los si hi havia conseqüències 
legals sobre el tema. Reitera que volen demanar aquest informe, i després, que la 
CUP avui ha entrat les al·legacions a la modificació puntual número 3 del POUM, 
que preveia l’enderroc de l’entorn de Can Jaumetó, i pregunten a l’equip de govern 
si encara creuen que en el Jaumetó i tot el seu entorn, tot i estant al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i ambiental de Vilassar de Dalt, no és un element protegit i, 
per tant, es pot enderrocar. 
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El Sr. Oliva manifesta que, efectivament, avui han entrat les al·legacions, els tècnics les 
contestaran, i òbviament, el govern manté la postura simplement perquè és que diu la llei. 
Que mentre no es demostri que està equivocada la normativa vigent, que suposa que és el 
que s’intenta demostrar amb l’al·legació, pel que he vist, la postura és la mateixa. Diu que, 
per tant, esperen els informes tècnics i veuran què es diu. 
 
 
L’alcalde diu que la qüestió sobre l’informe, han de recuperar-ho, ara mateix tampoc era 
conscient que havien quedat, i que és veritat, en una reunió per parlar una mica més a fons 
sobre la policia i sobre els comandaments. Confirma que hauran de buscar forat aviat, 
aquesta setmana que ve o la següent, màxim, i almenys posar fil a l’agulla en aquest tipus 
de qüestions. 
 
 
El Sr. Carlos manifesta que respecte al tema del judici, aquest treballador té un expedient 
obert, està a l’espera que ens arribi la sentència, i depenent del que digui la sentència 
actuaran cap a un costat o cap a un altre. Que no poden dir res més perquè no saben encara 
el resultat de la sentència. 

Manifesta que respecte al tema dels robatoris és cert que va haver-hi una onada de 
robatoris a la part alta del Baix Maresme, a les poblacions de muntanya, que va haver-hi 
una reunió amb Mossos d’Esquadra coordinada amb els ajuntaments, que hi van haver 
patrulles fent controls, patrulles de paisà de la Policia local, Mossos d’Esquadra de paisà 
fent patrulla, inclús un dia van portar l’helicòpter. Afirma que no és fàcil actuar, i hi van 
penjar el post perquè molts dels robatoris eren descuits, com per exemple bicicletes que 
estaven al jardí, i que per això van posar allò de vigilar i no deixar coses a la vista, perquè 
pot passar això. 

Diu que tampoc és fàcil que quan la Policia troba el material, no pot agafar la persona i 
endur-se-la detinguda, segons com. Ara mateix hi ha indicis de certes coses, no es poden 
explicar totes, però sembla ser que els robatoris han baixat, o sigui que creu que estan en la 
bona direcció. Mossos i Policia local estan coordinats parlant del tema cada dia, a ells així 
els arriba la informació, i esperen que se solucioni l’abans possible. Manifesta que s’està 
parlant amb les víctimes dels robatoris, i #. 

 
L’alcalde diu que per complementar el tema de l’expedient disciplinari, que sí o sí s’ha de 
fer, que hi ha un instructor nomenat en aquest sentit que el que pren és una orientació en 
funció de determinar una sentència que és d’un grau superior al fet del mateix expedient, i 
això s’ha de fer sí o sí, com s’ha de fer cada vegada que algú no segueix la pauta 
professional de l’activitat al servei de la policia. 

Diu que pel que fa als robatoris, afegeix que el tema dels actes de delinqüència, si recorda, 
hi ha hagut un increment de 12 més a Vilassar respecte a l’any passat, que coincideixen 
sobretot a partir de juny-juliol fins el desembre, hi ha un increment molt important, que 
coincideix amb determinades presències, perquè s’entengui. Diu que això és un fet 
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estadístic, hi ha un increment de robatoris que són més aviat furts, i comentant-ho amb 
Mossos d’Esquadra, diuen que la tensió o els robatoris són molt més importants en 
poblacions de muntanya del Maresme, algunes tenen un focus molt important, com seria el 
cas de Teià o Alella, molt més que Vilassar, en què són actes contra la propietat, que 
sempre són gravíssims per a qui els pateix, però són menys i es fan en el marc urbà, no de 
la dispersió d’urbanitzacions i, per tant, el fet de parlar-ne també genera més angoixa social 
i una percepció d’inseguretat molt important que es va anar produint sobretot aquest mes 
de Nadal, en què es va anar incrementant tot això, i malgrat el que es va fer, que no es pot 
anar notificant, era difícil de poder escapçar, sobretot perquè hi ha actes que no han estat 
denunciats, i llavors això no facilita l’acumulació de denúncies. 

Manifesta que des de fa uns dies no s’està donant, pel seguiment, perquè suposadament els 
qui anaven provocant aquest tipus de situacions no estan en circulació, i va seguint tot el 
seu procés. Diu que hi va haver una reunió que va ser una iniciativa sortida de 
l’ajuntament, per la via dels contactes que hi ha entre alcaldies amb Mossos i Policia local, 
que es va produir a Argentona, que va ser l’Eudald l’amfitrió, i que aquesta reunió es 
complementarà amb una segona l’1 de febrer amb el conseller d’Interior, perquè sí que hi 
ha una diferència, que és que malgrat que ells es fixen en l’àrea d’influència de l’ABP de 
Premià, que és el Baix Maresme, la realitat és que l’increment de delictes es dóna sobretot 
en zones de muntanya, en un percentatge important d’urbanitzacions i Vilassar està a la 
cua de tot això, però que a muntanya s’incrementen els actes delictius i en canvi a mar es 
manté o disminueix perquè no serveis de plataforma de comunicació via transport públic i 
tota la història. Reitera que es veurà el dia 1 de febrer què passa. 

 
La Sra. Martín-Moreno en nom del PP formula els precs següents: 
 

1. Seguretat ciutadana. Pregunta si estan mirant de posar més seguretat per controlar 
tot això, perquè ella creu que no seran els mateixos que roben a les cases, els que 
estan fent desperfectes en els cotxes, els mateixos que van calar foc als cotxes. Vol 
saber quines mesures es prendran aquí. 
 

2. Places d’aparcament. També vol saber per què ha tret l’ajuntament les places 
d’aparcament que hi havia en la Riera Salvet, entre els carrers Ángela Perera i del 
Carmen. Manifesta que hi ha molts problemes d’aparcament en el centre, i si es 
treuen places estem creant més problemes. No ho entén i demana si se li pot donar 
una explicació. 
 

3. Recollida de residus. Manifesta que també voldria saber, perquè la gent s’està 
queixant molt i és veritat, dels problemes que hi ha amb la recollida de residus, 
d’escombraries, i no és la primera vegada que hi ha queixes. Diu que a més de ser 
deficitària, hi ha plagues de rates, hi ha gent a qui se li ha ficat rates a les cases, i 
demanen si s’eradicarà d’alguna manera. Explica que hi ha hagut altres vegades 
que al poble la mateixa empresa d’escombraries ha fet una desratització. Diu que la 
gent està demanant que es doni una solució a això. Explica que no s’entén per què 
els contenidors es desborden i no es recullen fins que ja tot està pel terra, i amb tot 
això ve la insalubritat, i que és el peix que es mossega la cua. 
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4. Correu d’un ciutadà. Manifesta que tots han rebut un mail d’un senyor que està 
preocupat pels ocupes. Diu que té raó, fins i tot a un polític li han intentat entrar 
mentre dormia, i ens demanava que el nostre poble, respecte als ocupes que hi ha, 
què pensa fer. Vol saber l’ajuntament què pensa fer amb això.  

 
 
El Sr. Carlos manifesta que respecte als actes vandàlics als cotxes, la Policia va fent 
patrulles, és molt complicat enganxar-los, i aquí la col·laboració veïnal anirà molt bé si 
senten soroll i els avisen. 

Quant al cotxe cremat, és una investigació que ve dels Mossos d’Esquadra de Mataró, un 
robatori que va haver-hi a Mataró, i se suposa que van venir aquí i van cremar el cotxe. 
Creu que és una casualitat, que podien haver vingut aquí o a Premià, que això no ho saben.  

 

La Sra. Martín-Moreno manifesta que la gent no ho sap, que sap que s’ha cremat un cotxe 
i té inseguretat. Pensen que poden aparcar el cotxe aquí i li cremen, no sap que és un cotxe 
que l’han portat robat de tal lloc i l’han cremat.  

 
 
El Sr. Morales explica sobre el carrer Francesc Codina, entre Ángela Perera i carrer del 
Carme. Explica que bàsicament hi ha dos motius, que un és el Pla local de seguretat viària, 
que identificava diversos punts. Diu que amb l’amplada que es té s’han de determinar i 
s’han de prioritzar uns usos. Explica que és un carrer de doble direcció, que hi havia un 
cordó d’aparcament. I que els tres usos, circulació ascendent, circulació descendent i 
aparcament alhora, generava problemes de seguretat, i a més, amb la complicació que feia 
un embut en un carrer que és de xarxa bàsica del municipi per fer la circumval·lació al 
voltant del nucli urbà. Diu que, per tant, el propi Pla local de seguretat viària que es va 
aprovar en el ple, creu que per unanimitat, assenyalava diversos punts sobre els quals 
s’havia d’actuar i que s’havia de resoldre, i que un d’ells era aquest. 

Explica que ho han fet ara i no fa un any, quan es va aprovar el pla, perquè s’han esperat a 
poder donar una alternativa d’aparcament relativament a prop, que és la dels antics horts de 
Can Jaumetó, que equilibrin les places que es perden amb les que es guanyen, per evitar 
incrementar la pressió de la falta d’aparcament que hi ha en aquella zona. 

Diu que s’està buscant una segona alternativa que s’està acabant de projectar, per també 
augmentar encara més les places d’aparcament en aquella zona i acabar-ho de compensar, 
però que el motiu és bàsicament aquest. 

 

L’alcalde explica que sobre aquest senyor que envia correus, diu que és un senyor que 
envia correus aquí, a l’Ajuntament de Barcelona, etcètera, i que com a consistori ells no 
estan fomentant ni impulsant ocupacions amb K ni ocupacions amb C. Que les ocupacions 
amb K tenen caràcter polític o polític-alternatiu, i les que són amb C, que tenen a veure bé 
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amb negocis tèrbols, o bé amb una dimensió social, però que hi ha també casos 
d’ocupacions de llars que després acaben sent rellogades. Que es refereix a aquest tipus 
d’ocupacions que no tenen cap mena de significació que no sigui el negoci o en algun cas 
la necessitat social. 

Manifesta que en qualsevol cas, en aquest paquet, pel que fa a la necessitat social o 
l’atenció de sostre, és un tema que els preocupa i els ocupa, i més ara que tenen totes les 
cases del Ravalet, i la possibilitat de tenir una lliure és impossible, perquè una de les 
famílies que es va atendre, que és un cas molt sabut que va ser un cas molt especial el 
seguiment, que va estar al ple i que van estar parlant-ne almenys dos grups en reiterades 
ocasions, tenint un pis disponible de la Generalitat es manté en la casa que està destinada al 
Ravalet, i en aquest moment no hi ha cap altra possibilitat de dedicar a persones que 
tinguin una urgència pel que fa a sostre. Explica que en qualsevol cas, si la urgència 
impliqués no tenir sostre, es buscaria la manera d’ubicar les persones.  

 

La Sra. Martín-Moreno demana resposta sobre els ocupes que hi ha a Vilassar, a Can 
Jaumetó. Pregunta si l’ajuntament és conscient que està ocupat, l’alcalde diu que sí, i ella 
pregunta si no es farà res, i informa que els veïns protesten i no estan contents. 

 

L’alcalde explica que ja es va dir una vegada, que es va produir una ocupació, que es va 
produir abans en un altre indret, d’aquest indret es van anar a Can Jaumetó, confirma que 
hi ha una ocupació, i que l’ajuntament, malgrat que es va comentar aquí que hi havia una 
coincidència en el temps una mica curiosa, no hi ha cap mena de coincidència que no fos 
una negociació, que fa tres anys que es porta amb la propietat d’aquest lloc, té uns drets 
que reclamarà, i d’aquí el pàrquing, i l’ocupació segueix la seva pauta habitual. Explica 
que l’ajuntament no hi ha de fer res en aquest sentit si l’ocupació no pertorba les relacions 
veïnals, i que en qualsevol cas, l’ocupació i els propietaris en el seu moment dirimiran les 
seves diferències.  

Manifesta que li costa que la mateixa propietat no està per muntar cap mena de festival 
amb relació a l’ocupació, i que ha de dialogar, cosa que no vol dir que no reclami els seus 
drets com qualsevol que té una propietat, que reclamarà sense cap mena de dubte. Explica 
que l’ajuntament ha passat, i diu que a ell fins i tot l’han vist menjant castanyes, berenant 
allà, i diu que es curiós que l’hagin vist allà moltes vegades. Que hi ha gent que diu que 
l’hem afavorit i que concretament ell com a alcalde hi ha estat, i no hi ha estat mai, i hi ha 
altres que diuen exactament el contrari. Aclareix que estan fent tot el possible per foragitar-
los, i que forma part de les llegendes urbanes, que de moment no hi han intervingut per a 
res en l’ocupació de Can Jaumetó, en el que és ocupació amb K.  

 

La Sra. Martín-Moreno demana que se li contesti el tema de les escombraries, i li demana 
al Sr. Morales per què riu cada cop que ella parla.  
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L’alcalde explica que ara s’ha rigut d’ell en aquell moment, i que a vegades formar part 
d’unes sigles tampoc implica que un hagi d’estar tan tensionat. 

Quant al tema de la brossa, explica que és cert que hi ha hagut, i que s’ha fet notar aquí, un 
increment, que els containers estan excessivament plens. S’ha demanat que els circuits el 
puguin repensar, que s’incrementin si convé, i que en el futur immediat la unitat de gestió 
de residus urbans contempli que no només hi hagi el servei de recollida pel que fa a 
containers, sinó que hi hagi un treball sistemàtic en l’àrea més immediata, de més 
voluminosos, de manera que l’espai sempre quedi el més net possible i eviti la brutícia i la 
proliferació d’altres bitxos que hi pugui haver. Recorda que al principi de la campanya hi 
havia rates, i creu que tampoc és que s’hagin incrementat.  

 

La Sra. Martín-Moreno afirma que la gent les té a casa seva, i que li portaran per ensenyar-
se-les. 

 

La Sra. Bosch en nom del PSC formula els precs següents: 

 
 

1. Bufadors. Comenta que la neteja dels carrers és responsabilitat de l’ajuntament i a 
Vilassar es presta a través d’una empresa externa la qual fa servir bufadors. Diu que 
ja fa temps que hi ha un descontent generalitzat per la utilització d’aquest estri, que 
crea moltes molèsties com aixecar molta pols que s’escampa a portes i persianes de 
les cases, fa molt soroll i perjudica a les persones amb afectacions d'al·lèrgies, 
d’entre altres. 

 
Manifesta que la polèmica de la inconveniència d’aquest sistema, es va revifar el 
dilluns passat en plena ventada, quan es veien els treballadors fent la neteja contra 
el vent regnant.  

 
Creu que hi hauria d’haver un criteri de treball i fer-se’n seguiment, ja que dona la 
impressió de tot el contrari. 

 
Com sembla aquest model de neteja crea més inconvenients que avantatges, potser 
es podria emprar un sistema de neteja mecànica combinat amb mànega, d’aquesta 
manera, hi hauria la possibilitat, de que al mateix temps es podrien netejar les zones 
brutes que produeixen els animals de companyia, tan a les parets, com al paviment. 

 
 

2. Informació vers la policia. Comenta que voldrien informació sobre la policia i 
comandaments a causa de la sensació d’inestabilitat per l’increment de robatoris 
que han anat succeint des de l’inici d’estiu i la denúncia d’un dels agents. 
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L’alcalde manifesta que tindran també una reunió amb el Partit Socialista, per motius 
diferents, i que no seran les dues a la vegada, ja que són grups diferents i no les farien 
conjuntament.  
 
 
La Sra. Llauró manifesta que sobre la neteja viària, són conscients que hi ha hagut algunes 
queixes sobre el tema dels bufadors, que no les considera generalitzades, que vénen i es 
tracten directament, es pregunta quin és el problema. Reconeix que hi havia un problema 
de soroll en determinats horaris que s’ha corregit en la zona del centre, i a les 8 del matí ja 
no es bufa, es bufa a partir de dos quarts de nou, perquè és l’hora en què comencen, i que 
segons la seva ordenança no et pot fer soroll fins a partir de les 8, això es va corregir, 
perquè començaven a tres quarts, i per les escoles, etcètera, i que bé, que una mica abans 
de les 8 per arribar a l’escola abans. Confirma que s’ha corregit perquè és veritat que tot i 
que volen tenir els carrers nets, també s’ha de respectar el descans dels veïns. I diu que no 
va veure que ho fessin a contravent. Diu que de moment un sistema més eficaç que la 
neteja amb bufadors, i més ràpid, de moment no l’han trobat. Demana que en parlin, que 
no hi ha cap mena d’inconvenient.  

Quant a les caques dels gossos, i afirma que és una opinió personal, el que no es farà és 
que la gent no es vegi obligada a recollir la caca del seu gos, ni potenciar que la gent deixi 
la caca del seu gos perquè ja vindrà qui la reculli.  

 
La Sra. Bosch diu que la idea no era aquesta, que està completament d’acord amb ella, el 
que passa és que les cantonades de molts edificis del mobiliari públic estan plenes de 
miccions del gos, i creu que és molt difícil que l’amo ho netegi, i que per tant, es podria 
estalviar això. Explica que a Anglaterra, els amos deixen anar els gossos allà on volen, que 
els sòlids els recullen tots però la resta no, però que és un país on plou molt i aquí no tenim 
aquesta sort, i que per tat, allò es queda allà fins que torna a ploure, i s’hi acumula. Diu que 
és una proposta.  
 
 
El Sr. Cusidó en nom del PdeCAT formula literalment, les preguntes següents: 
 
“ 

 
1- Aquest dies s’estan portant a terme obres al vial de l’Avinguda de la Cisa, al davant 

dels apartaments, la qual cosa fa que hi hagi un carril tallat i un pas amb semàfor 
d’obra. Fins aquí, normal, el que no és normal és que la resta de pas, estigui impedit en 
gran mesura per les esllavissades que provoca el marge de la propietat rústega. Fa quasi 
dos anys que estem advertint-vos d’aquest tema i està tot igual, ja no hi ha vorera i fa 
mesos que no es treu la sorra del ferm de rodament de vehicles. Al final passarà algun 
incident, i la responsabilitat serà vostra. Teniu la obligació de mantenir els vials amb 
perfecta estat de conservació, i més quan son de la xarxa bàsica i no ho esteu fent, 
posant en perill vianants i trànsit rodat LA PREGUNTA ÉS perquè no es porti a terme 
les obres d’acondicionament i es repercuteixi el cost a la propietat que segons vosaltres 
heu avisat, però que no ho repara.  
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2- Fa setmanes que estem demanant les claus d’accés per accedir a l’espai web del nostre 

grup municipal i no se’n ha lliurat. La pregunta és si em breu en ho fareu arribar. 
Gràcies.” 

 
 
L’alcalde diu que ja se li ha passat al Sr. Cusidó la clau informàtica que el Sr. Cusidó 
reclamava i per tant està resolt. 
 
 
El Sr. Morales li manifesta al senyor Cusidó que creu que té raó i que per tant, preguntaran 
i miraran de respondre amb el màxim detall, però sobretot que l’actuació es faci ja, perquè 
està programada fa poques setmanes. Confirma que hi ha hagut alguns endarreriments, 
però que miraran de resoldre-ho el més aviat possible. Explica que hi ha dos carrers, la 
Cisa, que són les obres per l’avaria de SOREA, que s’estan resolent, estan comunicades al 
web municipal, i l’avinguda Santa María, on hi ha l’esllavissada periòdica de terres del 
talús, que no està ben fixat.  

 
La Sra. Bosch en nom del PSC formula la pregunta següent: 
 
1- Parada d’autobús Can Maians. Comenta que sobre la parada autobús de Can 

Mayans, si cal mantenir la marquesina davant l’espai cívic tenint en compte que la 
parada que substitueix esta a la intempèrie i els usuaris pateixen les inclemències 
d’aquest hivern que aquest any està resultant dels mes freds.  

 
 
El Sr. Morales manifesta que s’ha demanat a la Generalitat que cedeixi dues marquesines i 
estan pendents de resposta. Diu que quan arribin han acordat amb la propietat que podran 
instal·lar-la dins de la seva propietat, perquè la vorera no té l’amplada suficient com per 
instal·lar-hi la marquesina al damunt, però que de moment no ha arribat. Informa que és 
una parada que està registrant molt pocs usos, menys dels que pensaven, i que això fa 
pensar que potser d’aquí a uns mesos ho hauran de plantejar. 
 
 
La Sra. Bosch manifesta que el motiu pel qual la gent no hi va és perquè es pela de fred, ja 
que s’ha d’aguantar allà el fred del matí, de la nit i que ho estan passant fatal. Pregunta si 
tenint una marquesina com la que tenen, no es podria desplaçar allà encara que fos de 
forma temporal.  
 
 
El Sr. Morales diu que la marquesina de Can Salvet té sostre però no té parets, o sigui que 
tampoc els serviria massa per al fred, i que per això volen posar allà la que ens cedeixin, 
perquè sí que serà nova, com les altres de la Generalitat. Diu que a la segona classe de 
història que li van fer li van dir que mai res era per una sola causa, i diu que si no hi va 
gent potser és pel fred, però segur que també hi ha altres motius, que és el que s’està 
analitzant.  
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L’ alcalde manifesta que en el tema de Can Pons ara es farà una bustiada, i que la gent que 
té mobilitat reduïda pel que sigui, l’acord era facilitar una targeta perquè poguessin pujar a 
Can Pons, per tant, el manteniment de la parada allà. Un regidor pregunta per què s’ha de 
renovar aquesta targeta cada any si la de minusvàlid dura deu anys, i l’alcalde respon que 
hi ha una qüestió que depèn de la Generalitat i que espera que s’acabi produint, i és que 
estan treballant amb un sistema que permet pujar i baixar indistintament, és a dir, que un 
bitllet contempla un sistema de gestió pel qual el conductor de l’autobús sap perfectament 
quanta gent té a cada moment, quants han pujat. Explica que es veu que hi ha parades de 
final en què tothom ha de baixar de l’autobús per tornar a pujar, diu que no sap bé com va, 
però que sembla ser que la prova pilot s’havia de produir el 2017, que el 2018 segurament 
s’anirà implementant el nou model i ja no caldrà que ningú vagi a l’OAC ni necessiti cap 
mena de permís, i és per això que temporalment cada any la gent que ho necessiti i ho 
vulgui pot tenir aquesta targeta municipal, i explica que hi haurà un moment en què no 
caldrà, i que esperen que sigui aviat.  
 
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 


