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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL 

 

REF.: 3/2019 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  28 de febrer de 2019. 

Hora:  de les 20:00h. a les 22:30h. 

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

 

Hi assisteixen 

Xavier Godàs Pérez 

Pau Morales Romero 

Benet Oliva Ricós 

Paula Lloret Puig 

Maria Lluisa Ruhí Planas 

Carme Terradas Saborit 

Carola Llauró Sastre 

Joan Alfons Cusidó Macià 

Francesc Xavier Garrigós Roca 

Teia Álvarez Pons de Vall 

Enric Miralles Mestres 

Gemma Maria Martin-Moreno Garcia 

Maria Àngels Bosch Mauri 

 

Secretari 

Eduard Lluzar López de Briñas 

 

Ordre del dia 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2019 i de la sessió 

extraordinària de 7 de febrer de 2019. 

2.- Designació del nom de Guillem Agulló i Salvador per a un carrer del Polígon de 

Vallmorena, PP6. 

3.- Pròrroga del contracte del servei de neteja viària. 

4.- Adhesió a l'Aliança Educació 360. 

5.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d’ajuts 
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individuals de sortides i colònies escolars de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per 

necessitats socioeconòmiques per al curs 2019-2020. 

6.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d'ajuts per a casals 

d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu 2019. 

7.- Moció del Grup Municipal Popular per combatre l'ocupació il·legal de vivendes, 

garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social. 

8.- Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones i adhesió a la vaga 

feminista convocada per al dia 8 de març. 

9.- Moció del Grup Municipal de la CUP per declarar Vilassar de Dalt com a municipi 

antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat. 

10.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

11.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2019 i de la sessió 

extraordinària de 7 de febrer de 2019. 

 

L’Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a les actes que es porten a aprovació i dóna 

la paraula al Sr. Cusidó que  literalment fa les següent consideracions: 

“Bon vespre,...En referència a les actes del Ple que es presenten avui dir que a 

diferencia del que estem acostumats, s’ha variat la composició de la presa d’acords, 

votació i desenvolupament de la sessió. Que hi podem estar d’acord o no, però que varia 

l’esquema en que la gent pot llegir les actes a la web municipal, i també, com ens ha 

passat a nosaltres, crea confusió alhora que el desenvolupament de la sessió, no es per 

un període correlatiu dels fets de la sessió, sinó que primer es dona el resultat i després 

s’explica com... Per posar un exemple es com quan vas a veure una pel·lícula i 

t’expliquen el final,...Crec que això, abans de canviar-ho ho podríem haver parlat, i que 

per dues sessions que queden, i per no confondre mes a la gent que les llegeix, 

demanaríem que es mantingués el format fidedigne al desenvolupament del Ple fins al 

final del mandat i després que el nou Ajuntament que sorgeixi de les eleccions del 26 de 

maig, acordi el que cregui oportú. 

Dit això, a l’acta del Ple extraordinari de 7 de febrer, que hem revisat la que se’ns ha 

lliurat com a versió definitiva en data 26/02/2019 per secretaria. Entenem que la nostra 

intervenció és correcte, i només demanem que s’estructuri com ha estat habitual de 

lectura de la moció, debat i votació. 

De l’acta del Ple ordinari de 29 de gener, que també està variada en la seva composició, 

hem detectat duplicitats de l’acord on es produeix per dues vegades la votació, per 

avançada i posterior: 
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 Moció 1 pag.2 l’avançada, i es repeteix a la pag.6  

 Moció 2 pag.6 l’avançada, i es repeteix a la pag.8 

 Moció 3 pag.8 l’avançada, i es repeteix a la pag.11 

 Moció 4 pag.11 l’aprovació, i s’hauria de traslladar a la pag.14 després del 5è 

paràgraf. 

 Moció 5 pag.14 l’avançada, i es repeteix a la pag.21 

 Moció 6 pag.21 l’avançada, i es repeteix a la pag.26 

 Moció 7 pag.26 l’avançada, i es repeteix a la pag.29 

 Moció 8 pag.29 l’avançada, i es repeteix a la pag.37 

 Possible duplicitat moció 9.1 i 9.2, que és la mateixa, consta en la pàgina 37 amb 

dues descripcions i també a l’ordre del dia de la pag.2, la única diferencia es que 

una la presenta el PSC, i l’altre el Grup Socialista, i em sembla que és evident... 

entenem que és única i poseu el nom que us agradi més. 

 Moció 9 pag.37 l’avançada, i es repeteix a la pag.44 

 

La proposta es que s’aprovin i que es rectifiqui la composició amb els termes que s’ha 

vingut desenvolupant com fins ara, de lectura de la part resolutiva de la moció, debat i 

votació i que s’eliminin les duplicitats detectades.” 

 

L’ Alcalde comenta que es pren nota del que comenta el Sr. Cusidó i seguidament dóna 

la paraula a la Sra. Martin-Moreno. 

 

La Sra. Martin-Moreno exposa que al començar la seva intervenció acostuma a dir bona 

tarda i que això no queda reflectit en les seves intervencions, i que li agradaria que això 

canviés i constés en les actes, i després de donar les gràcies, acaba la seva intervenció. 

 

L’Alcalde demana si algú té cap altre esmena i demana la paraula la Sra. Bosch, que 

explica que en té d’esmena , però que ja l’ha exposada el Sr. Cusidó, i per tant no la 

repetirà. 

 

El Sr. Cusidó intervé dient que suposa que deu ser el Grup Socialista, perquè en la 

moció posa grup Socialista, però després en una posa PSC i l’altra Grup Socialista. 

 

L’Alcalde pregunta si encara hi ha cap altra esmena, en no haver-hi cap altra, comenta 

que prenen nota de tot per donar resposta i modificar, si s’escau, aquests aspectes de les 

actes.  
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I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació de l’esborrany de les actes 

anterior, i per  unanimitat (13 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del 

PSC,  2 vots del PDeCAT i 1 vot del PP, s’acorda aprovar les actes anterior: 

 

- Acta de la sessió ordinària de 29 de gener de 2019.  

- Acta de la sessió extraordinària de 7 de febrer de 2019. 

 

2.-Designació del nom de Guillem Agulló i Salvador per a un carrer del Polígon de 

Vallmorena, PP6. 

 

L’Alcalde exposa que aquest punt no es debat en espera d’un major consens, a petició 

de la CUP, ja que hi ha alternatives a tenir en compte, i a continuació expressa el seu 

desig que aquest tema es pugui enllestir en el proper ple i manifesta  que és el Sr. Oliva 

l’ interlocutor per part del govern pel que fa aquest tema. 

 

I així, sense cap altra intervenció, es deixa sobre la taula aquest tema i es passa el tercer 

punt de l’ordre del dia. 

 

 

3.-Pròrroga del contracte del servei de neteja viària. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

A continuació l’Alcalde dóna la paraula a la Sra. Llauró que comença la seva exposició 

saludant a tothom, i fent referència al mateix text la moció, explica que es tracta de 

prorrogar un contracte que ja hi ha amb l’empresa L’Arca del Maresme EI, S.L.L per la 

neteja viària, i que aquest contracte ja contemplava la possibilitat de prorroga. La Sra. 

Llauró considera que aquest és un servei prou important per parlar amb calma per una 

posterior licitació, i ara el que proposen és per la urgència i la situació.  Reconeix que es 

va una mica tard, tal i com s’explica en la moció, i comenta que a l’octubre i novembre 

es va anar parlant amb l’empresa, i que per temes de secretaria, es considerava que 

aquesta prorroga havia d’anar a Junt de Govern Local i no al Ple, però conclou que es 

proposa la pròrroga per un any per després, i que després, en funció de dels resultats 

d’eleccions i amb el nou consistori es parlarà de la neteja viaria amb qui pertoqui. 

 

L’Alcalde dona les gràcies a la Sra. Llauró i pren la paraula el Sr. Cusidó. El Sr. Cusidó 

literalment pronuncia: 
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“En referència a aquesta pròrroga, dir que ens estranya però no ha passat el tràmit de la 

Comissió informativa del passat 21/02/2019. L’hem trobat de sorpresa en la 

convocatòria del Ple tot i que al final potser si que va fer algun comentari el Regidor 

que potser hi seria.  

Dit això, entenem que hi ha errades importants o manca de documentació en l’expedient 

del ple. La moció diu que es va adjudicar a l’empresa guanyadora el contracte de neteja 

viària per acord de ple de 28/10/2014, per un import màxim de 860.000€ + iva, i que es 

va signar el contracte  el 18/12/2014 amb efectes d’1 de gener de 2015. 

No obstant, en l’expedient del ple, hi consta el contracte signat per ambdues parts en 

data 28/11/2013 fruit d’un procés concursal obert, per un període de 5 mesos i per un 

import de 52.822,73€. 

O ens hem perdut algun capítol, o això no es correcte. Fent memòria, no recordem haver 

vist 2 processos d’adjudicació de neteja viària el 2013 i 2014, per tant si després del 

contracte de 5 mesos es va ampliar a 4 anys mes 2 de pròrroga sense fer cap més altre 

procés públic, és una il·legalitat i esperem que no sigui així. 

De totes maneres falta documentació a l’expedient del ple, ja que tampoc hi consta 

l’informe de l’arquitecte tècnic, només hi ha el contracte descrit amb els plecs, 

l’informe jurídic del Secretari i la petició de pròrroga de l’empresa de data 28/08/2018.  

També volem fer esment que l’empresa ha demanat en temps i forma la pròrroga i que 

no s’ha produït per part de l’Ajuntament, per la qual cosa, la pròrroga ha decaigut en 

data 31/12/2018 i el contracte s’ha de donar per finalitzat. En aquests casos, toca fer de 

manera urgent una nova licitació i mantenir el servei com a pròrroga forçosa, ja que es 

tracta d’un servei bàsic d’obligat compliment per part de l’Ajuntament. 

Demanem a la Regidora que ens expliqui perquè no s’ha fet la pròrroga abans de l’1 de 

gener de 2019 i si sap que una pròrroga a l’administració, no es pot fer amb efectes 

retroactius. 

Per això, i sense entrar en la prestació del servei que ha comportat infinitat de queixes 

durant aquests temps, votarem en contra de la moció per diferents motius:  

 Les maneres en que s’ha presentat la moció sense el pas previ a la Comissió 

informativa 

 Per les errades administratives manifestes i perquè tot i que l’empresa ho ha 

demanat amb temps i forma, l’Ajuntament ho porta a la seva aprovació dos 

mesos mes tard del venciment, essent una moció al·lega’l a la nostra manera 

d’entendre. 

 Perquè vulnera la normativa en matèria de comptabilitat pressupostària de 

pagament de factures sense contracte en el sentit que no hi ha contracte vigent. 

 Perquè vulnera la contractació pública, concretament el Real Decret Legislatiu 

3/2011, en la qual l’art.221 determina que el contracte, si no s’ha produït la 

pròrroga, va finalitzar el 31/12/2018 i per tant es va extingir de forma immediata 

en aquella data.  
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Per això voldríem que ens expliqueu també com s’han pagat els mesos de gener i febrer 

pel fet que si no hi ha la pròrroga vigent, ha decaigut el contracte, i si l’interventor a 

realitzat algun reparament a la facturació i a la continuïtat del servei.” 

 

Seguidament després d’ agrair l’exposició del Sr. Cusidó, l’Alcalde dóna la paraula al 

Sr. Miralles.  

El Sr. Miralles dóna la bona nit i tots i comença dient que més enllà de les 

consideracions fetes, afirma que votaran en contra de la pròrroga d’aquest servei per 

motius polítics, segueix dient  que estan en contra de l’ externalització i privatització 

dels serveis, i creu que el que hagués hagut de fer el govern és preveure la 

internalització d’aquest servei : preveure personal i infraestructura, perquè l’ajuntament 

de forma interna pogués portar aquest servei estalviant-se el cost que suposa l’ IVA que 

se li paga a l’empresa (21%), el marge de benefici industrial, que xifra entre un 8% i un 

13% i creu que si l’Ajuntament hagués previst la internalització d’aquest servei hi 

hauria un gran cost prestant i controlant el servei. 

 

Seguidament, intervé la Sra. Martín-Moreno que, després de desitjar un bon vespre, 

precisa que com que la proposta no es va passar per la Comissió  Informativa li falten 

moltes dades, i posa d’exemple la falta d’explicacions sobre el perquè s’ha fet aquesta 

pròrroga i perquè s’ha arribat a aquesta situació. Continua dient que ella mateix no era 

present ni al 2014 i ni al gener de 2015, i que per tant reitera que li falta informació. 

Comenta l’estat dels carrers i diu que tothom es queixa de la neteja dels carrers i per tant 

considera que aquesta empresa no està actuant en condicions, i és per això que no troba 

un fet normal que es faci aquesta pròrroga, i continuï aquesta mateixa empresa. Proposa 

que es tregui a concurs amb altres empreses per comprovar si hi ha altres empreses amb 

altres condicions que fessin el servei. 

 

Seguidament la Sra.Bosch transmet literalment: 

“Bona nit, a tothom ens agrada poder passejar pels carrers i places del nostre poble 

sense topar-nos amb deposicions d'animals, papers i embolcalls o la brossa fora dels 

contenidors. Sabem que el civisme és el motor fonamental per a la bona convivència 

ciutadana, que un espai públic més net, amb cura i sense excés de soroll incideix que 

ens hi puguem sentir a gust. 

L’Ajuntament hi dedica esforços econòmics per mantenir els carrers nets, és la seva 

obligació, però tot això no serveix per a res si el mètode de neteja mecanitzada que es fa 

servir, les bufadores, no s’utilitzen de manera adequada, donant un resultat poc 

afortunat i ben diferent del perquè se les lloga. Això no representa neteja, sinó un 

trasllat de lloc de la brutícia, aixecant molta polseguera i deixant una capa de pols per 

tot arreu on passen. 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

7 

 

Entenem, que aquest sistema aplicat a les urbanitzacions no te el mateix efecte que en 

nucli urbà. El nostre grup ha rebut varies queixes sobre aquesta situació, que hem fet 

arribar a l’equip de govern en més d’una ocasió. Per altra banda, s’hauria de considerar 

l’afectació que produeix en la salut de persones que pateixen alguna patologia asmàtica 

molt comú en la nostra gent gran, o que son sensibles a la pols i els produeix fortes 

al·lèrgies. 

Hi ha una altre sistema que son les xucladores, sistema contrari, que es podria estudiar i 

que no produiria cap problema i s’aconseguiria una neteja efectiva dels carrers. Però ara 

se’ns presenta una pròrroga del contracte del servei, del qual no creiem ens puguem 

sentir satisfets. Si aquesta ampliació de contracte comprèn la neteja amb bufadores del 

centre del poble, no hi estem d’acord, per tant i votarem en contra.” 

 

L’Alcalde agraeix la seva intervenció i comenta que respondrà la Sra. Llauró però que 

el Sr. Oliva també ha demanat intervenir. 

 

Així el Sr. Oliva explica la qüestió procedimental i demana que el Sr. Secretari el 

rectifiqui si el que va a aclarir no és del tot com ell és a punt d’explicar. Reprèn afirmant 

que el dia de la Comissió Informativa va afirmar que tenien el tema  per portar al ple, 

però faltava que el Secretari se’l mirés. El que va passar és que el Secretari el dia de la 

Comissió era absent,  alhora que la Comissió Informativa es va avançar per no coincidir 

amb la jornada de vaga que hi havia convocada per dijous 21, dia que tornava el 

Secretari. Afegeix que aquest tema no es va votar a la Comissió  Informativa i  per tant, 

pregunta al Secretari si aleshores  s’hauria de votar d’urgència. 

 

El Secretari respon que quan un tema entra al ple i no s’ha pogut informar a la Comissió 

Informativa, passa a la següent Comissió Informativa, i cita el ROF, i diu afegeix mirarà 

l’article i explica que haurà de passar a la Comissió Informativa següent. Segueix 

exposant que ara es vota l’entrada per urgència al ple malgrat que està a l’ordre del dia, 

però que s’haurà d’informar a la propera Comissió Informativa, després del Ple, i ara es 

vota la inclusió per urgència.  

 

I, es procedeix a la votació d’inclusió al ple per urgència d’aquest punt de l’ordre del 

dia, i per  unanimitat  (13 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del PSC,  2 

vots del PDeCAT i 1 vot del PP, s’acorda aprovar la inclusió d’aquest punt com a 

urgent a la sessió. 

 

La Sra. Llauró exposa que el tema de la neteja viària és un tema a debatre, i que al 

consistori hi ha diferents grups polítics amb diferents maneres de pensar i de fet, 

respecte aquest tema, per tant, considera que semblava interessant prorrogar el que ara 

hi ha, tenint present que hi ha eleccions al maig, i que sigui el nou consistori que pugui 
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decidir la millor opció, sense ara treure a licitació o plantejar un sistema amb el que el 

nou consistori no es trobi còmode, així de cara la nova legislatura es pugui discutir el 

millor model adoptar. Descriu la situació, en que cada grup planteja i pensa la situació 

de la neteja de diferent manera, i la prorroga és la millor forma per, de cara al 2019 es 

pugui plantejar la millor manera de fer-ho, i a partir de gener de 2020 es tiri endavant 

amb la formula que es plantegi. 

 

En acabat pren la paraula el Sr. Cusidó que demana si se li pot respondre perquè es 

porta tard aquest tema, és a dir, perquè no s’ha fet abans del 31 de desembre, quan 

l’empresa interessada en data 28 d’agost de 2018 va entrar la documentació. Segueix 

dient que han vist que amb la llei de contractes es dona per finalitzat el contracte amb 

data 31 de desembre de 2018, sinó hi ha la renovació per les parts; Per tant, entén que 

aquest contracte està decaigut i el que ara es porta no és una pròrroga del contracte, 

perquè no es pot prorrogar res amb caràcter retroactius, sinó una prorroga forçosa fins 

que es convoqui el nou plec. 

 

La Sra. Llauró respon que, per part de la regidora, es va fer amb els temps que tocava. 

La resta són temes tècnics que agrairia que parlés directament amb els departaments, 

afectats. 

 

L’Alcalde afegeix que de setembre a gener el consistori ha estat amb una secretaria 

gairebé inexistent, i que això ha tingut repercussions importants, pel que fa l’estructura 

de l’Ajuntament. 

 

Passa a intervenir el Sr. Miralles que afirma que podria agrair que la prorroga sigui per 

no afectar al proper mandat, i però a ell li suggereix que hi han hagut quatre anys per 

internalitzar el servei i que això no s’ha fet. Que hi ha hagut la Comissió d’Avaluació de 

Serveis Bàsics on, potser, haguessin pogut debatre si s’hagués convocat més d’una 

vegada, debatre el model de gestió d’un servei com aquest, però no s’ha convocat i 

s’han trobat la moció i la prorroga sobre la taula del ple. 

 

I, no sortint cap més intervenció , es procedeix a la votació de la proposta d’acord, i per 

majoria absoluta: 7 vots a favor d’Ara Vilassar; I, 6 vots en contra ( 2 del PDeCat, 2 

de la CUP, 1 del PP i 1 del PSC) s’acorda:  

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2018000003 

Moció presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

9 

 

 

Relació de fets 

Per acord de Ple de 28 d’octubre de 2014 es va acordar adjudicar a l’empresa L’Arca 

del Maresme EI, S.L.L. el contracte del servei de neteja viària de part del municipi de 

Vilassar de Dalt, per un període de quatre anys, prorrogable anualment i fins a un 

màxim de dos anys, per un import global de 860.000€ més IVA i segons les condicions 

ofertades. 

L’empresa adjudicatària va signar el contracte en data 18 de desembre de 2014, amb 

efectes a partir del dia 1 de gener de 2015, i, per tant, tenia el seu venciment el dia 31 de 

desembre de 2018. 

D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 

Tècniques, el contracte, de comú acord per les dues parts, es podia prorrogar anualment 

fins un màxim de dues (2) anualitats.  

Aquesta clàusula també determina que les esmentades pròrrogues s’hauran d’acordar 

abans que finalitzi el període de vigència del contracte inicial o de la primera pròrroga 

anual.  

L’empresa adjudicatària mitjançant escrit presentat al Registre d’Entrada amb el número 

E2018007960, de data 11 d’octubre de 2018, va sol·licitar que es fes efectiva la clàusula 

6 i que el prorrogués el contracte fins al 31 de desembre de 2019. 

L’arquitecte tècnic Sr. Josep Fàbregas ha emès un informe favorable en relació a la 

pròrroga del contracte.  

Tenint en compte que aquest contracte que es vol prorrogar es va licitar  i es va 

adjudicar l’any 2014, no li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), sinó el Text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic (TRLCSP),tal i com estableix la Disposició Transitòria Primera, apartat 

2n de la pròpia LCSP. 

 

Fonament de Dret 

- Disposició Transitòria Primera, apartat 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  

- Articles 138 i ss i 301 i ss. del TRLCSP, relatius al contracte de serveis. 

- Clàusules 6a i 25a del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta 

licitació. 

- Art. 40 i ss. del TRLCSP, relatius al recurs especial en matèria de contractació. 

- Disposició addicional segona, apartat 1er, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
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Sector Públic (TRLCSP); i article 53.1.o) 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 

 

Proposta d’acord 

Primer.- APROVAR la pròrroga d’un any del contracte del servei de neteja viària de 

part del municipi de Vilassar de Dalt a l’empresa L’Arca del Maresme EI, S.L.L. per un 

període d’un any, - comptador des del 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019-, i 

d’acord amb les condicions que regula el plec de clàusules del contracte i les condicions 

presentades per contractista.  

Segon.- TRASLLADAR aquest acord al departament d’intervenció per què prengui raó 

en incloure al Pressupost de l’exercici 2019 l’import suficient per fer front als 

pagaments derivats del contracte; Restant aquest acord pendent en la seva executivitat 

fins a tenir la corresponent partida pressupostària  suficient. 

Tercer.- Una vegada aprovat pel ple de l’Ajuntament aquest acord, notificar-ho al 

contractista i publicar-ho al BOPB, a l’e-tauler i al portal de transparència als efectes 

adients.  

 

 

4.-Adhesió a l'Aliança Educació 360. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

Procedeix a explicar la moció la Sra. Terrades que literalment fa la següent exposició: 

 

“Bona nit, aquesta moció respon a la voluntat de seguir i ampliar la línia que el grup 

municipal ARA Vilassar té envers l’educació, no entesa únicament com a mera 

instrucció (adquisició de coneixements) si no com a desenvolupament de sentiments, 

conviccions, voluntat, caràcter  i conscienciació en valors i solidaritat.  

L’educació és un procés tranversal i compartit on intervenen diferents agents de la 

família,  l’escola i l’entorn.  

En aquesta línia, Vilassar a l’any  2012 va realitzar el pla educatiu de poble, on es va 

encetar un procés obert a la concertació i participació dels diferents agents educatius 

que intervenen sota uns objectius criteris compartits. Per tal de seguir en aquesta 

direcció, proposem adherir-nos a l’Aliança Educació 360, educació a temps complet.  

És una iniciativa educativa social i política, proposa un model educatiu que promogui 

aprenentatges en tots els temps i espai de la vida de les persones,  connectant escola 
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família i comunitat. És una estratègia que té com a objectiu generar més i millors 

oportunitats  educatives per tothom, des de les activitats extraescolars d’estiu, culturals, 

esportives, lingüístiques, artístiques,... entre d’altres.  

L’escenari en que es desenvolupa és al municipi, ja que afecta al conjunt de la 

comunitat. La finalitat és incrementar els nivells educatius de tota la població i reduir 

les desigualats que es produeixen, especialment ens el que hi ha més enllà del sistema 

educatiu reglat. 

L’Aliança, fa 9 propostes i 36 mesures concretes, algunes d’aquestes ja s’estan duent a 

terme al nostre poble, (aprenentatge – servei, consell educatiu, activitats intercentres, 

tarifacions socials,  suport escolar, suport a persones amb NEE, suport a associacions de 

famílies, consell d’infants, consell de joves i programa de beques.  

D’aquí la conseqüència de  voler formar-ne part. L’Aliança 360 ens proporciona 

assessorament i formació i alhora, ser partícips d’una xarxa d’intercanvi i coneixement 

on l’Ajuntament assumeix el rol de facilitador i coordinador que vincula sectors i agents 

diversos. És per tot el que he exposat que us demano el vostre vot favorable.” 

 

Reprèn el torn d’intervencions el Sr. Garrigós, desitja bon vespre a tothom i argumenta 

els motius pels quals donaran ( el seu grup) suport al projecte, que dóna eines al tots els 

agents que treballen en l’àmbit educatiu a Vilassar, tant centres, institucions i també 

dona eines a treballadors per poder dur a terme uns projectes interessants. El defineix 

com un projecte enfocat a la participació i que complementa el que s’està fent, i que 

això va enriquint. Afegeix que, no només està enfocat en l’àmbit escolar, sinó també en 

tot l’horari dels infants i afirma que estar-hi adherits ens permet la oportunitat 

d’aconseguir beques, subvencions i formació; Per tant, troba molt bé aquesta adhesió, i 

és per això, -explica-, que hi votaran a favor. 

 

En acabar, l’Alcalde dóna el torn de paraula a la Sra. Álvarez, que dona el  bon vespre a 

tothom i afirma que és una molt bona iniciativa, i avança que,- des de la CUP -, hi 

votaran a favor. Observa que a nivell d’educació s’està arribant aquest consens 

d’educació 360º i troba bé que des de dintre, les comunitats, el que s’anomena 

l’educació no formal, tingui pes i valor, i que es tingui present no només l’educació de 9 

a 4 o de 9 a 5, sinó que es tingui present tot l’entorn d’un infant. Posa en valor el treball 

en xarxa i el descriu com la clau; I, troba que és bàsic que des de l’Ajuntament es 

potencií aquesta eina, que no sigui només una moció de fer-la i adherir-nos, sinó que 

realment aprofitem les eines i els recursos que ofereixen. Acaba desitjant que a Vilassar 

es treballi en xarxa com s’està fent, i per tot això, com ha avançat i votaran a favor. 

 

Seguidament és el torn de la Sra. Martín-Moreno que  també remarca que, tot el que 

sigui pedagògic i de caire educatiu hi votaran a favor; A més, reconeix que aquesta 

aliança està funcionant en altres municipis i molt bé. Valora el fet d’entrellaçar diferents 

àmbits educatius, sense exclusions, com una gran manera d’educar, i que no només es 
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faci dintre dels centres, sinó també fora, ja que tot ha d’anar interelacionat: l ‘educació 

dels mestres, dels pares, de les extraescolars,... Posa en valor com a bona idea, el que es 

farà amb les beques, i així conclou que el seu grup municipal votarà a favor. 

 

L’Alcalde agraeix la seva intervenció i seguint l’ordre corresponent és el torn de la Sra. 

Bosch que literalment manifesta el següent: 

 

“A nosaltres també ens sembla una bona proposta l’adhesió a l’Aliança Educació 360, 

doncs la veiem força vinculada al que nosaltres en diem “Ciutat Educadora”.  És una 

iniciativa on les activitats adquireixen importància més enllà dels horaris i espais 

lectius. Sabem que l’aprenentatge extraescolar ofereix moltes i molt bones oportunitats 

educatives en àrees temàtiques fora del currículum escolar. I és en aquests temps i 

espais no reglats, on les desigualtats són molt agreujades, on es troben importants 

diferències a l’accés a activitats extraescolars en funció de la renda, fet que pot marcar 

el futur educatiu d’infants i joves de les famílies més vulnerables. 

Així doncs, aquesta iniciativa te un doble objectiu: promoure i generar més i millors 

oportunitats educatives per a tothom, brinda l’oportunitat de garantir l’equitat i la 

igualtat en el seu accés, treballant a partir de la connexió dels diferents temps, espais i 

agents educatius existents en l’àmbit local, com la biblioteca, el museu, el poliesportiu, 

espais públics com patis, parcs, zones de joc i esbarjo, entitats i associacions, una 

connexió de multiplicitat d’agents a favor d’un ecosistema educatiu, que avança en la 

construcció d’un model d’educació. Una composició àmplia i diversa que suma els 

esforços entre tota la comunitat educativa, les administracions i la societat en el seu 

conjunt, representa una renovació pedagògica. 

Un model amb lideratge local, que representa una renovació pedagògica, com hem dit, 

amb implicació en projectes d’innovació pedagògica des dels temps de la Mancomunitat 

de Catalunya, de les primeres escoles Montessori i de l’aportació des de l’Associació de 

Mestres Rosa Sensat entre d’altres, per tant, el nostre vot afirmatiu.” 

 

I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord, i per  

unanimitat (13 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del PSC,  2 vots del 

PDeCAT i 1 vot del PP, s’acorda:  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000012 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Adhesió a l'Aliança Educació 360. 
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Relació de fets 

El passat 29 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de 

Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, juntament amb més de 

30 institucions públiques i socials van presentar públicament la iniciativa de l’Aliança 

Educació 360. 

 

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 

oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i 

els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits 

educatius.   D’una manera especial, l’Aliança vol que l’accés a les noves oportunitats 

educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu 

propi itinerari vital. 

L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, 

entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com 

centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 

innovació educativa.  

 

L’Aliança Educació 360 fa una invitació especial als ens locals, ajuntaments, 

diputacions i consells comarcals, centres educatius i entitats de tot Catalunya a 

participar a l’aliança i a incorporar la mirada de l’Educació 360 en els seus àmbits 

territorials i d’actuació específics. L’adhesió a l’Aliança Educació 360 comporta 

assumir el “manifest” i el document de “compromisos dels participants”  i el compromís 

en desenvolupar iniciatives d’Educació 360 al propi territori tot anomenant 

representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 

360. 

 

Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents 

 

Acords 

Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360 assumint el manifest i el 

document de compromisos dels participants proposats per l’Aliança publicats a la web 

www.educacio360.cat. 

Segon.-  Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.  

Tercer.- Traslladar aquest acord a la direcció de l’Aliança Educació 360 i a l’Àrea 

d’educació de la Diputació de Barcelona, juntament amb el nom d’un representant 

polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors amb els responsables de 

l’Aliança Educació 360.  
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5.-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 2019-2020. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

Comença la intervenció la Sra. Ruhi que informa que aquesta és una concessió d’ajuts 

que ja es ve fent fa una quants any, però afegeix, que tal i com es va explicar en la 

Comissió Informativa, els últims dos anys s’ha fet ajustant a normatives i per tant el 

barem es fa en una comissió, en la que es valora cada cas i cada sol·licitud per tal de 

poder arribar a ser més justos. Afirma que l’objecte és ajudar a complementar 

l’escolarització de nens i nenes de Vilassar, perquè puguin accedir a les sortides i 

colònies que l’escola proposa. Així, destaca que hi ha un acord, sempre amb les escoles, 

de manera que mai cap nen i nena es quedi sense anar d’excursió o unes colònies. 

Matisa que les colònies no es paguen senceres però si una part molt important perquè 

els nens hi puguin accedir. 

 

A continuació, el Sr. Garrigós exposa que aquests ajuts permeten la igualtat 

d’oportunitats i ajudar a les famílies amb menys recursos i per tant, hi votaran a favor. 

 

La següent intervenció és de la Sra. Àlvarez que manifesta que des de la CUP votaran a 

favor, i explica que és una moció de tràmit, de com regular la sol·licitud de beques, i 

destaca la importància que aquí, a Vilassar, no es quedi cap nen o nena  sense anar a una 

sortida escolar o unes colònies. 

 

En acabar,  l’Alcalde  dóna la paraula a la Sra. Martín-Moreno  que comença dient que 

el seu grup hi votarà a favor, i qualifica la moció de tràmit, que ja la varen votar l’any 

passat, i procedeix dient que sempre han dit que mai, cap nen, pot quedar privat de cap 

tipus d’educació o de cap extraescolar pel fet que la seva família estigui passant 

dificultats, i acaba dient que en la infantesa no es pot coaccionar a ningú. 

 

Tanca el torn de intervencions la Sra. Bosch que manifesta literalment: 

“ Nosaltres també i votem a favor com cada any. És una moció de tràmit, ajuda a que 

tots els nens tinguin accés a les colònies, igual que els que s’ho poden permetre, per 

tant, ens sembla perfecte.” 
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I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord, i per  

uninimitat (13 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del PSC,  2 vots del 

PDeCAT i 1 vot del PP, s’acorda:  

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000025 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

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 2019-2020. 

 

Relació de fets 

Primer. L’educadora social d’aquest ajuntament ha redactat les bases que han de  regir 

la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2019-

2020.  

 

El contingut d’aquestes bases és el següent:  

 

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

SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2019-2020 

 

1. Objecte: 

L’objecte de la convocatòria és ajudar a l’escolarització dels nens/es en edat escolar de 

Vilassar de Dalt, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària 

obligatòria, que tinguin dificultats socials /econòmiques en el marc de sortides escolars 

durant el curs 2019-20, a través d’una concessió econòmica. Aquesta ajuda no és per les 

colònies d’estiu, sinó les que es programen dins el curs acadèmic.  

 

2. Beneficiaris: 

- Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els nens/es empadronats a Vilassar de 

Dalt que estiguin escolaritzats en centres d’Educació Infantil de segon cicle, 

Primària/Secundària obligatòria. 

 

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

encarregades temporalment de la guarda del menor (cal presentar documentació 

que ho acrediti). 
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3. Requisits: 

3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2,  

per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents 

obligacions: 

a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l’article 6, així 

com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en 

aquestes bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria. 

 

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

s’estableix en el quadre següent: 

 

 1 menor 2 menors 3 menors 4 menors 5 menors 

1 adult 11.232,40 € 12.697,40 € 14.162,40 € 15.627,40 € 17.092,40 € 

2 adults 15.138,40 € 16.603,40 € 18.068,40 € 19.533,40 € 20.998,40 € 

3 adults 17.091,40 € 18.556,40 € 20.021,40 € 21.486,40 € 22.951,40 € 

4 adults 19.044,40 € 20.509,40 € 21.974,40 € 23.439,40 € 24.904,40 € 

 

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

certificat de convivència aportat amb les previsions de l’article 6. 

 

3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de sortides 

i colònies escolars 2019-20 malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència 

en l’apartat anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la 

presentació d’un informe motivat. 

 

4. Import màxim de l’ajut 

L’import dels ajuts de sortides i colònies escolars 2019-20 anirà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària Beques Escolars Municipals amb referència 19-05-32600-4800016 del 

vigent pressupost municipal, d’un import de 5.000 € (CINC MIL EUROS). 

L’import màxim de l’ajut individual és de: 

- 45,00 € (QUARANTA-CINC EUROS) per alumnes de P3, P4 d’Educació 

Infantil, Primer, Tercer i Cinquè de Primària. 

- 65,00 € (SEIXANTA-CINC EUROS) per alumnes de 2n, 3r i 4t de Secundària. 

- 105,00 € (CENT CINC EUROS) per alumnes de P5 d’Educació Infantil, Segon, 

Quart, Sisè de Primària i 1r d’ESO. En aquests cursos l’ajut serà més elevat 

degut a l’activitat de colònies programada per aquests.  
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5. Barem específic de la valoració 

Els ajuts per sortides i colònies escolars s’atorgaran: 

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

 

1.Situació econòmica  

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

documentació que la justifica. 

 

Fins a un màxim de 6 punts.       

 (6 punts,  calculat 

automàticament,  en cas de 

no superar els llindars 

establerts en el quadre de la 

clàusula 3.1.b)  

2. Situació familiar  

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

família nombrosa especial).              

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

família nombrosa general).    

Fins a un màxim de 2 punts.       

b)  Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de família 

monoparental ).                      

c)  Família d’acollida (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la  resolució o 

document fefaent emesa per DGAIA).         

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

certificat CAD fins a 33%  o percentatge superior).    

 

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

seguiment (Total màxim 35 punts). Els 35 punts de Serveis Socials són criteris 

objectius marcats per la DGAIA ( Direcció General d’ Atenció a la Infància i l’ 

Adolescència). 

a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip bàsic 

d’atenció social i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb  un pla de treball 

definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament per la Comissió 

qualificadora)   

 

 

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

automàticament per la Comissió qualificadora) 

 

 

La puntuació màxima és de 49 punts. 
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5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en 

l’apartat “2. Situació familiar”, i si això no fóra suficient, es tindrà en compte el resultat 

obtingut en  l’apartat 3.b) “Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA 

(25,00 punts, calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau 

de discapacitat, i  família nombrosa, per aquest ordre.  

5.3. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària. 

Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 

autoritzada. 

6.  Forma i terminis de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud s’obté i es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic. 

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat  i annexos juntament amb la 

documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona 

beneficiària, que es relaciona a continuació:  

Documentació general: 

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

familiar i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2,3). 

-   Llibre de família/ original i fotocòpia. 

-  Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat 

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

Documentació específica: 

-  Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia. 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, original i 

fotocòpia. 

-  Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia. 

-  Certificat família acollidora, original i fotocòpia. 

- Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat 

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

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

document original,  per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud : 

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu 

l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques (LPACAP). 

6.4. En qualsevol cas, la documentació relacionada  en aquestes bases està disponible en 

el web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ 

tràmits/educació. 
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7. Composició de la Comissió qualificadora 

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

conformada per les següents persones: 

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

b) El cap de l’Àrea de Serveis Personals. 

c) El/la tècnica adscrita a l’equip bàsic d’atenció social i primària. 

d) El secretari de la corporació o el funcionari en qui  delegui, que actuarà com a 

secretari. 

e) L’interventor de la corporació o el funcionari en qui delegui. 

 

8. Supòsits de revisió dels ajuts concedits.  

Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en els supòsits 

previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt.  

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

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

Comissió qualificadora les  revisarà. 

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

seran baremades. 

9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en 

aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els 

requisits fixats. 

En el cas de no presentar-se la documentació esmentada en aquest apartat, la Comissió 

qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 

esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 

comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser 

dictada en els termes previstos en article 21 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). 

9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local la proposta 

d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’estiu formulada per la Comissió 

qualificadora.  

9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no 

s’ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es  publicarà la llista dels ajuts per 

SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS atorgats i denegats en la web municipal i en el 

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

d’aquestes bases, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent dels 

centres educatius la quantitat atorgada destinada sortides i colònies escolars de cada  

menor amb beca atorgada. 

Els centres educatius són responsables de notificar qualsevol canvi de número de 

compte bancari que pugui afectar el pagament d’aquests ajuts als serveis Socials de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

10. Modificacions i Baixes 

Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es  

produeixi  un canvi  de centre educatiu per part menor, caldrà que el sol·licitant  ho 

comuniqui amb la presentació d’un escrit al Registre General de l’ajuntament de 

Vilassar de Dalt, o mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l’article 

16.4 de la LPACAP. 

La Comissió qualificadora, a la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la 

regidora delegada de serveis socials per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi 

la proposta d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern 

aprovarà, si escau,  les baixes i/o modificacions mitjançant acord. 

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

si es comprova que el menor  ha estat empadronat a un altre municipi. 

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

concedeix l’ajut. 

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de 

cada centre educatiu organitzador de les sortides i colònies escolars on constin les dades 

següents: el  nom de l’alumne, quantitat de la beca atorgada, i  el número de compte on 

fer d’ingrés. 

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s’ha de presentar al Registre General 

de  l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça 

de la Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de  qualsevol dels mitjans 

alternatius previstos en la clàusula 6.3 d’aquestes bases.  

El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 3 de setembre 2019. 

La manca de justificació adequada, provocarà el dret a devolució a favor de 

l’Ajuntament de la quantia percebuda, entenent-la com una subvenció i per tant 

regulada per la legislació administrativa i el dret públic. 

 

12. Convocatòria: 

 

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts serà l’establert a la convocatòria 

que es publicarà en el BOP de Barcelona, un cop transcorregut el termini d’informació i 

exposició pública i adoptada, si escau, la resolució de les al·legacions i suggeriments 
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que s’hagin pogut presentar. El termini per la presentació de sol·licituds serà de 15 

hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB de 

Barcelona. 

 

13. Annexos i models escaients 

 

Els annexos i models a presentar són els següents: 

 

Annex 1. Sol·licitud de beques sortides i colònies escolars curs 2019-20. 

Annex 2. Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar.  

Annex 3. Declaració d’ingressos econòmics de la unitat familiar. >> 

 

 

ANNEX 1 : SOL·LICITUD D’AJUTS PER A SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2019-20 
(Escriviu en majúscules) 
 
Informació del nucli familiar 

Adreça de la família 
      

DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      

Municipi d’empadronament 
      

Codi postal 
      

Telèfons de contacte 
      

Adreça electrònica 
      

 
 Nom Cognom 1  Cognom 2 DNI*/NIE 

Pare/tutor                         

Mare/tutora                         

Avi                         

Àvia                         

Avi                         

Àvia                         

Parella fet                         

*En cas de DNI el segon cognom és obligatori 

 
1. Situació econòmica: 

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

Calculat automàticament 

 
2. Situació familiar:  

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

b) Família monoparental (1,5p) 

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

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

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

 

b) Família en situació de risc social (Casos EAIA). (25p)  

 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació 

en qualsevol moment del procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat 

presentada en el temps i forma indicats.  

 

Jo      ____________________________________  amb DNI      ___________________________              

Autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per a sortides i colònies escolars atorgada per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt sigui 
ingressat directament al compte bancari del centre educatiu on assisteix el meu fill/a. 

Signatura pares/mares o tutors,    

 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE CONVIUEN A LA 
UNITAT FAMILIAR Sol·licitants o germans 
 
Sol·licitant 1 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 2 

Nom       

1er Cognom       
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2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 3 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 4 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             
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Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 

 
 

El Sr./a.,      ____________________________________________________  ,pare/mare / tutor/a legal 

del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l’actual convocatòria i signo que les dades 

aportades són certes. 

 

 

Vilassar de Dalt,            de/d’          de 20      

     Signatura  
 

 

 

 

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

 

 

ANNEX 3: DECLARACIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNITAT FAMILIAR PER 
ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUT DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS 
 

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

 

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

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

1 Suma d’ingressos de la unitat familiar Quantitat        

2 Nombre total de persones de la unitat familiar Nombre        

3 
Renda disponible per persona de la unitat familiar  
(import casella 1 dividit nombre de la casella 2) 

        € 
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El/la Sr./a. _     _________________________________________________________, 

pare/mare o tutor legal del nen/a _     ____________________________________ 

DECLARO que el resultat de la casella número 3 són els ingressos reals percebuts 

mensualment en la meva unitat familiar i que estic disposat a presentar davant dels 

òrgans de control de l’Administració aquells documents que aquesta estimi adients per 

a, si s’escau, la verificació de les dades.  
 

 

Vilassar de Dalt,            de/d’          de 20      

     Signatura  
 

 

 

 

> 

 

Segon. L’article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la 

competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions. 

Tercer.   Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per 

la Intervenció d’aquest ajuntament  per un import de 5000€ (CINC MIL EUROS )  a 

càrrec de l’aplicació pressupostària “Beques Escolars Municipals” amb referència 

19.06. 32600.4800016 del vigent pressupost municipal.   

 

Fonaments de dret 

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

aprovada pel Ple en sessió de data 29 d’octubre de 2009. 

- Article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple 

municipal la competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de 

subvencions. 

 

 
Proposta d’acord 

 

Primer. Aprovar  inicialment les “Bases per a la regulació de la concessió d’ajuts per 

sortides i colònies escolars curs 2019-20” i els seus annexos i models,  i sotmetre’ls a 

informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 

publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona.  

Durant  aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis 

a la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de 
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l’edifici emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 

a 13:30 hores els dies laborables.  

En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es 

tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d’adoptar 

acte posterior. 

Segon. Publicar les bases i els seus annexos en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de 

l’Ajuntament. 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 

import de per un import de 5000€ (CINC MIL EUROS ) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària “Beques Escolars Municipals” amb referència 19.06. 32600.4800016 del 

vigent pressupost municipal. 

Quart. Notificar el present acord, a la Regidora de Serveis Socials, al Cap d’àrea dels 

Serveis d’atenció a les persones, a l’Educadora Social, al Departament d’Intervenció i al 

Departament de Comunicació d’aquest ajuntament. 

 

 

6.-Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d'ajuts per a 

casals d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu 2019. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

Seguidament, explica la moció a la Sra. Ruhi, a qui l’Alcalde dóna la paraula, i que 

informa que aquest punt de l’ordre del dia va relacionat al que acaben d’explicar, però 

matisa, que aquest va lligat al període de vacances. Exposa que es varen trobar que en 

aquest període de vacances, hi ha nens i nenes que no poden assistir a casals d’estiu per 

qüestions econòmiques, ja que aquests casals també s’han de pagar, i van decidir fer 

aquests ajuts i celebra que van tenir molt èxit,perquè van concedir-los tots.  Informa que 

també hi ha  convenis amb entitats que fan colònies, per tal de concedir beques a nens i 

nens que d’altra manera no podrien anar-hi. I conclou, que és una continuació de la 

mateixa línia. 

 

En acabat, segueix el Sr.Garrigós, que avança que votaran a favor.  

 

Pren la paraula el Sr. Cusidó per preguntar a la Sra. Ruhí si les subvencions van a parar 

a les entitats o a la persona que la rep. I, la Sra. Ruhí  li confirma que és l’entitat qui la 

rep. 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

27 

 

 

Reprèn el torn de intervencions la Sra. Álvarez que destaca que l’any passat es van 

modificar les bases per tal que l’ajuda fos per entitats de Vilassar, i que no anés a les 

famílies sinó a l’entitat organitzadora i agraeix que així s’hagi mantingut. Ressalta el 

que també ha comentat la Sra. Ruhí, la importància de que els nens i nenes puguin 

gaudir dels casals d’estiu tot i no tenir recursos econòmics. Segueix amb el punt que fa 

referència a Serveis Socials, que s’intenta que també hi puguin accedir, tot i que no cal 

que entrin en els stàndars econòmics  que es marquen i en ressalta la seva importància, i 

per tot això conclou que hi votaran a favor. 

 

La següent regidora a participar en el debat és la Sra. Martín-Moreno que avança que el 

seu vot serà favorable, tal i com han fet anteriorment, ja que això és per tots els nens. 

 

I, finalment, la última exposició és la de la Sra. Bosch que literalment explica el 

següent: 

 

“Veiem que als casals d’estiu les subvencions s’atorguen per un valor estipulat, per tant 

queda resolt el tema de greuge en situacions de famílies que portaven els seus fills altres 

centres amb preus més elevats, o diferents, i aprofitem per agrair a l’esplai que també 

ofereix la seva col·laboració altruista de colònies.” 

 

I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord, i per  

uninimitat (13 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del PSC,  2 vots del 

PDeCAT i 1 vot del PP, s’acorda:  

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000024 

 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d'ajuts per a casals 

d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu 2019. 

 

Relació de fets  

Primer. L’Àrea de Serveis a les persones ha redactat les bases que han de regir la 

convocatòria de concessió d’ajuts per a casals d’estiu i/o colònies durant el període de 

vacances escolars de l’estiu 2019.  
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El contingut d’aquestes bases és el següent:  

 

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

CASALS D’ESTIU I/O COLÒNIES DURANT EL PERIODE DE VACANCES 

ESCOLARS  A L’ESTIU DE 2019. 

 

1. Objecte 

 

L’objecte de la convocatòria és ajudar a la inscripció i assistència en casals i/o colònies  

durant el període de vacances escolars d’estiu 2019 dels nens/es en edat escolar de 

Vilassar de Dalt. Oferir la possibilitat a tots els menors de participar en activitats de 

lleure de qualitat durant les vacances escolars i evitar així l’exclusió d’aquests en 

activitats de lleure infantil i juvenil. 

Aquests menors hauran d’estar empadronats a Vilassar de Dalt, i les activitats hauran de 

realitzar-se prioritàriament en algun dels casals d’estiu realitzats a Vilassar de Dalt. 

Els ajuts són individuals i es realitzaran a través de la concessió d’una prestació 

econòmica a favor de l’entitat en la qual es realitzi l’activitat.  

 

2.Beneficiaris 

 

Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran de ser els menors d’entre 0-16 anys inclosos 

empadronats a Vilassar de Dalt i que realitzin una activitat de casal o colònia d’estiu 

durant el període de vacances escolars de l’exercici corrent.  

Poden sol·licitar els ajuts els pares, mares i/o les persones encarregades definitivament o 

temporalment de la guarda i custòdia del menor. 

 

3. Requisits 

 

3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2, 

per a participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents 

obligacions: 

 

a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l’article 6, així 

com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en 

aquestes bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria. 

 

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

s’estableix en el quadre següent: 

 

 1 menor 2 menors 3 menors 4 menors 5 menors 
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1 adult 11.232,40 € 12.697,40 € 14.162,40 € 15.627,40 € 17.092,40 € 

2 adults 15.138,40 € 16.603,40 € 18.068,40 € 19.533,40 € 20.998,40 € 

3 adults 17.091,40 € 18.556,40 € 20.021,40 € 21.486,40 € 22.951,40 € 

4 adults 19.044,40 € 20.509,40 € 21.974,40 € 23.439,40 € 24.904,40 € 

 

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

certificat de convivència aportat amb les previsions de l’article 6. 

 

3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de casals i 

colònies d’estiu, malgrat que no es compleixin els requisits a què es fa referència en 

l’apartat anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la 

presentació d’un informe motivat. 

4. Import màxim de l’ajut 

 

L’import dels ajuts de casals i colònies d’estiu 2019 anirà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària “Ajudes casals i colònies d’estiu” amb referència 19-05-32600-4800015 

del vigent pressupost municipal, d’un import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS). 

 

L’import màxim de l’ajut individual és de 75,00 € (SETANTA-CINC EUROS), 

resultant un total de 40 ajudes, com a màxim.   

 

5. Barem específic de la valoració 

 

Els ajuts per casals i colònies d’estiu  2019 s’atorgaran: 

 

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

 

1. Situació econòmica  
 
 S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 

documentació que la justifica. 

 

Fins a un màxim de 6 punts. 

 (6 punts,  calculats 

automàticament,  en cas de 

no superar els llindars 

establerts en el quadre de la 

clàusula 3.1.b)  

 

2. Situació familiar 

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

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

família nombrosa general).    

Fins a un màxim de 2 punts.       

b)  Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de família 

monoparental ).                      

c)  Família d’acollida (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la  resolució o 

document fefaent emesa per DGAIA).         

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

certificat CAD fins a 33%  o percentatge superior).    

 

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

seguiment puntuació màxima de 35 punts. Els 35 punts de Serveis Socials són criteris 

objectius marcats per la DGAIA ( Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència). 

 
a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip bàsic 

d’atenció social i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb  un pla de treball 

definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament per la Comissió 

qualificadora)   

 

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

automàticament per la Comissió qualificadora) 

 

 

La puntuació màxima és de 49 punts.  

 

5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en 

l’apartat “2. Situació familiar”, i si això no fóra suficient, es tindrà en compte el resultat 

obtingut en  l’apartat 3.b) “Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA 

(25,00 punts, calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau 

de discapacitat, i  família nombrosa, per aquest ordre.  

 

5.3. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària. 

Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 

autoritzada. 

 

6.  Forma i terminis de presentació de sol·licituds 

 

La sol·licitud s’obté i es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic. 

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat  i annexos juntament amb la 

documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona 

beneficiària, que es relaciona a continuació:  
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Documentació general: 
 

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

familiar i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2,3). 

-   Llibre de família/ original i fotocòpia. 

-  Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat 

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

 

Documentació específica: 
 

-  Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia. 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, original i 

fotocòpia. 

-  Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia. 

-  Certificat família acollidora, original i fotocòpia. 

- Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat 

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

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

document original,  per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud. 

 

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu 

l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques (LPACAP). 

 

6.4. En qualsevol cas, la documentació relacionada  en aquestes bases està disponible en 

el web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ 

tràmits/educació. 

 

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat  dóna conformitat a les bases i a la 

cessió del crèdit a favor de l’empresa /entitat col·laboradora de l’ajut que s’atorgui. 

 

7. Composició de la Comissió qualificadora 

 

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

conformada per les següents persones: 

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

b) El cap de l’Àrea de Serveis Personals. 

c) El/la tècnica adscrita a l’equip bàsic d’atenció social i primària. 

d) El secretari de la corporació o el funcionari en qui delegui, que actuarà com a 

secretari. 
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e) L’interventor de la corporació o el funcionari en qui delegui. 

 

8. Supòsits de revisió dels ajuts concedits 

 

Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en els supòsits 

previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt.  

 

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

 

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

Comissió qualificadora les  revisarà. 

Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini estipulat en la convocatòria 

no  seran baremades. 

9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat amb els barems establerts 

en aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els 

requisits fixats. 

En el cas de no presentar-se la documentació esmentada en aquest apartat, la Comissió 

qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 

esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 

comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser 

dictada en els termes previstos en article 21 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). 

 

9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local la proposta 

d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’estiu formulada per la Comissió 

qualificadora.  

 

9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no 

s’ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

 

9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es  publicarà la llista dels ajuts per 

beques casals i colònies d’estiu atorgats i denegats en la web municipal i en el tauler 

d’edictes municipal.  Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals. 

 

9.6.  Un cop presentada la justificació de l’assistència a què es fa menció en l’article 11 

d’aquestes bases,  i convenientment revisada la documentació, l’Ajuntament de Vilassar 

de Dalt transferirà al compte corrent de l’empresa /entitat col·laboradora la quantitat 

atorgada destinada a casals i colònies de cada  menor amb beca atorgada. 

 

Les empreses/entitats col·laboradores són responsables de notificar qualsevol canvi de 

número de compte bancari que pugui afectar el pagament d’aquests ajuts als serveis 

Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
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10. Modificacions i Baixes 

 

Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es  

produeixi  un canvi  d’entitat o empresa  que gestioni  el casal i/o colònies,   caldrà que 

el sol·licitant  ho comuniqui amb la presentació d’un escrit al Registre General de 

l’ajuntament de Vilassar de Dalt, o mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius 

previstos en l’article 16.4 de la LPACAP. 

 

La Comissió qualificadora, a la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la 

regidora delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi 

la proposta d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local.  La Junta de Govern 

aprovarà, si escau,  les baixes i/o modificacions mitjançant acord. 

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

si es comprova que  el menor  ha estat empadronat a un altre municipi. 

 

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

concedeix l’ajut 

 

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació de la factura/rebut emesa per 

l’empresa/entitat col·laboradora a nom del beneficiari, on ha de constar: la descripció de 

l’activitat, el cost, el  nom del pare/mare o tutor de l’alumne,  i les dades de la mateixa  

empresa de lleure o entitat que ha realitzat l’activitat. A més a més, caldrà indicar un  

número de compte on fer d’ingrés. 

 

La documentació relacionada al paràgraf anterior s’ha de presentar al Registre General 

de  l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça 

de la Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de  qualsevol dels mitjans 

alternatius previstos en la clàusula 6.3 d’aquestes bases.  

 

El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 18 de setembre de 

2019. La manca de justificació adequada, provocarà el dret a devolució a favor de 

l’Ajuntament de la quantia percebuda, entenent-la com una subvenció i per tant 

regulada per la legislació administrativa i el dret públic.  

 

12. Convocatòria 

 

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts establert a la convocatòria que es 

publicarà en el BOP de Barcelona, un cop transcorregut el termini d’informació i 

exposició pública i adoptada, si escau, la resolució de les al·legacions i suggeriments 

que s’hagin pogut presentar, serà de 15 hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de 

la convocatòria al BOP de Barcelona.   
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13. Annexos i models escaients 

 

Els annexos i models a presentar són els següents: 

 

Annex 1.Sol.licitud de beques casals i colònies estiu 2019. 

Annex 2.Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar.  

Annex 3. Declaració d’ingressos econòmics de la unitat familiar. 

 

ANNEX 1 : SOL·LICITUD D’AJUTS PER A CASALS D’ ESTIU I/O COLÒNIES DURANT EL   
PERIODE DE  VACANCES ESCOLARS  DE L’ESTIU 2019  

(Escriviu en majúscules) 
 
Informació del nucli familiar 

Adreça de la família 
      

DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      

Municipi d’empadronament 
      

Codi postal 
      

Telèfons de contacte 
      

Adreça electrònica 
      

 
 Nom Cognom 1  Cognom 2 DNI*/NIE 

Pare/tutor                         

Mare/tutora                         

Avi                         

Àvia                         

Avi                         

Àvia                         

Parella fet                         

*En cas de DNI el segon cognom és obligatori 

4. Situació econòmica: 

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

Calculat automàticament 

 

5. Situació familiar:  

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

f) Família monoparental (1,5p) 

g) Família d’acollida amb resolució o document fefaent (1,5p) 

h) Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD fins a 33% (1,5) o, 
Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD superior a 33% (3p) 
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6. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb seguiment: 

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

 

d) Família en situació de risc social (Casos EAIA). (25p)  
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la 
seva verificació en qualsevol moment del procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en 
aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.  

Jo,      _______________________________   amb DNI       ___________________________              

Autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per a sortides i colònies escolars atorgada per 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt sigui ingressat directament al compte bancari del centre educatiu on 

assisteix el meu fill/a. 

Signatura pares/mares o tutors,    

ANNEX 2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE CONVIUEN A LA 
UNITAT FAMILIAR Sol·licitants o germans 
 
Sol·licitant 1 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 2 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       
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Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 3 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 
Sol·licitant 4 

Nom       

1er Cognom       

2n Cognom       

DNI       

Disminució amb certificat CAD 33% Sí    No    

Disminució amb certificat CAD + 33% Sí    No    

Sol·licita Beca :  Sí       No    En cas afirmatiu, continuar 

Data de naixement       

Centre escolar       Municipi             

Etapa escolar Educació infantil           Primària           Secundària          Curs        

 

 
 

El Sr./a.,      ____________________________________________________  ,pare/mare / tutor/a legal 

del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l’actual convocatòria i signo que les dades 

aportades són certes. 

 

 

Vilassar de Dalt,            de/d’          de 20      
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     Signatura  
 

 

 

ANNEX 3: DECLARACIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNITAT FAMILIAR PER 
ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUT DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS 
 

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

 

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

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

 Nom        Quantitat        

1 Suma d’ingressos de la unitat familiar Quantitat        

2 Nombre total de persones de la unitat familiar Nombre        

3 
Renda disponible per persona de la unitat familiar  
(import casella 1 dividit nombre de la casella 2) 

        € 

 

El/la,Sr./a.     ___________________________________________,pare/mare o tutor 

legal del nen/a     __________________________________________DECLARO que el 

resultat de la casella número 3 són els ingressos reals percebuts mensualment en la 

meva unitat familiar i que estic disposat a presentar davant dels òrgans de control de 

l’Administració aquells documents que aquesta estimi adients per a, si s’escau, la 

verificació de les dades.  

 
 

 

Vilassar de Dalt,            de/d’          de 20      

     Signatura  
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Segon. L’article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la 

competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions. 

 

Tercer. Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per la 

Intervenció d’aquest Ajuntament  per un import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària “Ajudes casals i colònies d’estiu” amb referència 

19-05-32600-4800015  del vigent pressupost municipal.  

 

Fonaments de dret  

- Les disposicions de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar 

de Dalt, aprovada pel Ple en sessió de data 29 d’octubre de 2009. 

- L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Proposta d’acord 

Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, i en exercici de la 

competència que ve atribuïda en l’article 124.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es 

proposa l’adopció del següent acord:  

 

Primer. Aprovar  inicialment les bases que regeixen la concessió d’ajuts  per a casals 

d’estiu i/o colònies de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt durant el període de vacances 

escolars d’estiu 2019, per necessitats socioeconòmiques, i els seus annexos i models i 

sotmetre’ls a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de 

l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona.  

Durant  aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis 

a la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de 

l’edifici emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 

a 13:30 hores els dies laborables.  

En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es 

tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d’adoptar 

acte posterior. 

Segon. Publicar les bases i els annexos en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de 

l’ajuntament. 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 

import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

39 

 

“Ajudes casals i colònies d’estiu” amb referència 19-05-32600-4800015 del vigent 

pressupost municipal. 

Quart. Notificar el present acord, a la Regidora de Serveis Socials, al Cap d’àrea dels 

Serveis d’atenció a les persones, a l’Educadora Social, al Departament d’Intervenció i al 

Departament de Comunicació d’aquest ajuntament. 

 

 

7.-Moció del Grup Municipal Popular per combatre l'ocupació il·legal de vivendes, 

garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència 

social. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

A continuació, la Sra. Martín-Moreno exposa la proposta d’acord afirmant que, 

l’ocupació de vivendes preocupa especialment a la societat espanyola, i n’explica els 

motius: atempta contra el dret a la propietat privada, afecta greument la convivència 

veïnal i posa en greu perill la seguretat de les persones i béns.  

En acabat, ho exemplifica amb Vilassar de Dalt i afirma que hi ha diferents cases 

ocupades,  i matisa que és fet sabut per tots, com també, i fa l’apreciació, que ho tenim 

aquí al costat, una tragèdia al barri de Sant Roc, a Badalona, amb un incendi amb tres 

morts i 29 ferits degut a la manipulació del quadre elèctric d’una vivenda per part de qui 

hi vivia irregularment; I, alerta que, això, pot passar aquí perfectament a qualsevol 

d’aquestes cases ocupades.  

Afegeix que, malgrat les normes actuals contra l’ocupació il·legals d’habitatges i locals, 

el problema segueix creixent i explica que, a  més de l’existència de màfies organitzades 

que fan ocupacions de diferents immobles en barris concrets  i que com ja s’ha publicat 

en diferents mitjans de comunicació, també es fan servir per altres activitats delictives, a 

vegades, -continua -, s’agafen aquestes cases buides, s’ocupen per delinqüents, i es fan 

coses en contra de la llei.  

Segueix fent un resum de la llei que promou el Partit Popular, mesures pioneres anti –

ocupes, a través d’una proposició de llei, que defineix, per primer cop de manera clara, 

què és l’ocupació il·legal. Agrega que segons la nova legislació, la tinença i gaudi de 

coses i de immobles aliens sense pagament de renda ni raó de dret, que no es troba 

emparada en la mera liberalitat o tolerància del propietari o posseïdor real. També 

introdueix una norma per la que un immoble ocupat il·legalment no pot tenir la 

consideració de llar o de domicili, de manera que els il·legals no gaudeixen de la 

mateixa protecció que qui compra un habitatge o viu en un pis pagant el seu lloguer. 
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A continuació, afirma que l’autoritat pública o els seus agents, que és la policia, podran 

desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de dotze hores, sense la 

necessitat d’esperar mesos.  

Exposa que a la llei proposada anti –ocupa, s’amplia i amplia la reforma dels processos 

civils aprovats el Juny de 2018 per tal que les persones jurídiques, propietaris 

d’habitatges, puguin exercir el seu dret amb la mateixa agilitat que les persones físiques 

alhora de recuperar la possessió de les cases ocupades il·legalment. Celebra que aquesta 

mesura contribueix a millorar la convivència de les comunitat de propietaris, amb 

diferents habitatges, titularitat de la qual és de persones jurídiques, motiu pel que són 

escollides per l’ocupació il·legal al tenir majors problemes pel desnonament. 

Passa a explicar una altra modificació de la llei d’enjudiciament. I afirma que no s’està 

regulant l’ anomenat precari, és a dir qual una persona estava de lloguer o tenia un títol 

jurídic per viure en un pis i s’acaba i es manté en el lloc, és tolerat pel propietari o 

posseïdor legítim, i que no s’estan regulant, tampoc, els desnonaments hipotecaris, ni és 

una lluita contra la delinqüència. Defineix que el que s’està lluitant, és contra la 

delinqüència i ocupació il·legal, i protegint el dret de la propietat privada, sense oblidar 

la seva funció social i la seguretat en la convivència.  

Demana no confondre aquesta lluita amb les formes de delinqüència i il·legalitats de 

l’ocupació amb les situacions de vulnerabilitat social o d’exclusió social per motiu de 

vivenda, i la protecció a les famílies en situació d’emergència social. I, matisa,  el que es 

vol regular: l’ocupació, afegint  però que si hi ha gent en situació d’emergència social, 

aquí no hi volen entrar ,ni tampoc amb  els desnonaments deguts a que no s’hagi pagat 

la hipoteca, ni res per l’estil, i recalca que amb la llei es vol evitar que es fiquin en unes 

cases buides i que es pugui fer el que s’està fent. 

 

Seguidament comença la intervenció de la resta dels grups, i el primer a intervenir és el 

Sr. Morales  que considera que el grup de la Sra. Martín-Moreno no vol regular res sinó 

que fan campanya. I, explica, que aquesta proposta de llei va a una cambra que dilluns 

es dissol, i resumeix que  aquesta proposta cau amb la dissolució de les corts.  

Afegeix que ara hi han unes eleccions generals, i matisa que les han estat demanant i 

manifestant al carrer al costat dels que van amb la “bandera del pollastre”, i suggereix 

que  després d’aquestes eleccions generals poden tornar a presentar una proposta llei, i 

observa que en el cas que  obtinguin els representants per fer-ho, i considera  que està 

per veure, al menys a les circumscripcions catalanes. Conclou que, dissolt el congrés i 

caiguda aquesta proposta, no acaba d’entendre el que vol el Partit Popular demanant 

suport. Ressalta que, -al seu entendre-, aquesta és una proposta que té per objectiu fer 

campanya i electoralisme, i no aconsegueix fer campanya a Vilassar sinó que genera 

alarmisme. Exposa que el problema que existeix a Vilassar és el de l’accés a l’habitatge, 

com si fos un problema de seguretat i no de pobresa. Emmarca la campanya que fa, en 

la campanya de Badalona, i valora positivament que el Partit Popular només li interessi 

Badalona, perquè considera que és el municipi on  hi té alguna expectativa d’aconseguir 

alguna cosa, segueix argumentant que entén que a Vilassar, aquesta moció no té sentit 

un cop dissolt el Congrés. 
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A continuació expressa el seu desig de respondre una mica ideològicament a aquesta 

moció. D’entrada,-diu-, els hi sembla que no té massa credibilitat que el Partit Popular  

parli d’habitatge i del dret de l’habitatge, quan històricament és el partit responsable 

d’haver liberalitzat el sòl, i haver posat el germen de la crisi econòmica i de la bombolla 

immobiliària que es va patir a partir del 2008, de la qual, descriu que han sortit alguns, 

però la majoria segueixen patint les conseqüències que han derivat en un problema 

habitacional, en el qual, doncs gran part de la població no té la capacitat de poder assolir 

un habitatge.  

Descriu que el problema és de pobresa i no de seguretat, i que aquest problema es 

soluciona amb més equitat, garantint el dret a l’habitatge, amb programes d’habitatge 

com el que s’està impulsant a Vilassar. Programes dirigits a atendre les emergències 

socials, però dirigits també a garantir un accés a l’habitatge per les majories. Ho analitza 

com la seguretat real: garantir que tothom tingui els mateixos drets i oportunitats, i 

aquesta és la millor política de seguretat real. 

Per tant, els que fan aquestes polítiques que garanteixen el benestar i unes condicions de 

vida dignes per la majoria, són els de la seguretat i els altres, els que presenten aquestes 

mocions el que pretenen és enfrontar la societat, - com seguidament explica -,  enfrontar 

els petits propietaris, la gent que “penca” per sortir -se’n, amb l’altra gent que penca i 

malauradament, a conseqüència del sistema, no se’n surt. I, ho completa dient que això 

és enfrontar aquests grups socials, en comptes d’assenyalar els veritables responsables 

de la crisi. Acaba dient que no fos cas que els assenyalin a ells, i afegeix que: “no sou 

els de la seguretat sinó els de la selva.” 

 

Continua el Sr. Garrigós, que explica el que entenen al grup municipal del Partit 

Popular i afegeix que  haurien de retirar la proposta, ja que com s’ha dit, les Corts es 

dissolen el dia 5 de març i la part dispositiva no es podrà aplicar. Detalla el que entenen 

com a dret de l’habitatge, com un dret fonamental, i que si que s’ha d’actuar contra les 

màfies que trafiquen en pisos i s’aprofiten de la pobresa. Prossegueix considerant que, 

dintre de l’àmbit municipal, s’ha de continuar treballant per garantir l’accés a 

l’habitatge sense que es vulneri el dret a la propietat, i per tant, finalitza dient que no 

estan d’acord amb la proposta. 

 

L’Alcalde agraeix l’exposició que just acaba i dóna la paraula al Sr. Miralles. 

  

Així doncs el Sr. Miralles manifesta la seva sorpresa amb la intervenció de la Sra. 

Martín-Moreno davant del que qualifica com una altre proposta repressiva a qualsevol 

problema o pretès problema social. 

I planteja que les solucions pel grup del Partit Popular es solucionin sempre amb multa i 

presó. I afegeix que la iniciativa legislativa del PP ja ha decaigut per la dissolució de les 

Corts. Recorda que això s’ha dit i també remarca uns punts que els hi semblen 

importants i que fonamenten la seva oposició a aquesta moció. 
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Enumera, en primer lloc, que podrien arribar a entendre la propietat personal, però 

afirma que mai defensaran els grans propietaris de béns socials com és l’habitatge. 

Afirmen que sí defensen el dret efectiu a un lloc on viure dignament i aquest dret passa 

per damunt de la propietat privada, així,  segueix amb l’exposició  dient que en aquest 

sentit, i com una eina per transformar la societat, fa molts i molts anys que moltes 

persones ocupen espais, que d’una altra manera serien explotats; Aquests si, pel que 

qualifica de màfies dels que viuen en torre de luxe, i posa d’exemple que també és el cas 

de Vilassar.  

Viure d’una altra manera no pot ser criminalitzat, i puntualitza que per molt que es digui 

que la proposta no afecta a persones en emergència habitacional, molt es temen que el 

resultat de l’enduriment de la repressió contra les ocupacions afectarà a tothom. Cita un 

un estudi de l’Obra Social de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona  

que xifra que 7 de cada 10 habitatge estan ocupats per famílies, i afirma aquest és el 

greu problema social i no la pretesa protecció de la propietat privada. I,  es pregunta per  

a qui defensa el Partit Popular quan el 80% dels habitatges ocupats són de la banca o 

dels grans propietaris.  

Remarca, -al seu parer-,  la demagògia de la por amb què la dreta, econòmica i política,  

intenta enganyar a la gent. I que es troben resumides en  frases recollides en la premsa 

que vol aportar i llegeix uns titulars: “los vecinos estan atemorizados por su convivencia 

con okupas” o “las mafias toman las riendas dentro del movimiento okupa” o “ se va 

de vacaciones y al volver se encuentra con la casa okupada y sin muebles”. 

Conclou amb un contundent no, que els lladres que es van detenir a Vilassar de Dalt, 

són lladres, no eren ocupes, les màfies estan amb els grans propietaris, i, si cap lladre 

entra a casa teva l’article 202 dels Codi Penal, preveu fins a dos anys de presó. 

Distingeix que la solució a un problema social i polític, no hauria de ser mai ni agreujar-

lo ni crear-ne un de nou. I, així, conclou que per tot això votaran en contra. 

 

L’Alcalde agraeix la  intervenció al Sr. Miralles i dóna la paraula a la Sra. Bosch que 

literalment expressa el següent: 

“L’ocupació d’habitatges és una realitat extensa i complexa que cal abordar des d’un 

punt de vista global. El perfil dels ocupes és divers. Estem d’acord en què s’ha de lluitar 

obertament contra les màfies que no sols perjudiquen la propietat, sinó que s’aprofiten 

de la necessitat extrema d’habitatge de moltes famílies. Perquè hi ha moltes, masses 

famílies, que no els queda altra opció que ocupar, perquè no tenen els recursos 

suficients per poder fer front al cost d’un habitatge.  

Apart de que amb la convocatòria de noves eleccions totes les propostes de Llei decauen 

i per tant no es pot donar suport a la Llei com es basa la moció, cosa que la regidora es 

va comprometre a reformular i no ha fet, des del nostre punt de vista la proposta que fa 

el PP no resol el problema real de l’ocupació, perquè no distingeix entre ocupació 

delictiva i ocupació per necessitat, ni preveueu alternativa per les famílies més 

vulnerables, com tampoc planteja cap mesura per gestionar l’existència de pisos buits 

com a part del problema de les ocupacions, o vincula la desocupació de l’habitatge amb 
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la necessitat de posar-lo en lloguer. Volem recordar que el PDeCAT ja va presentar una 

modificació de la Llei que va ser aprovada pel PP, C’S i PNB, que permetia desallotjar 

de manera immediata els habitatges ocupats, i en aquesta ocasió els Socialistes ja vam 

advertir que amb aquesta modificació no es resolia el problema de les ocupacions 

il·legals, ni beneficiava els particulars que tenen un habitatge ocupat”, més aviat “fa el 

joc a tots aquells que pretenen especular amb l'habitatge” i manlleva drets de la 

ciutadania, perquè només marca la rapidesa del procediment per fer fora els ocupants, 

però no resol el problema dels habitatges ocupats ni tampoc els problemes de les 

administracions públiques”. 

No és cert, que per ocupació de 24, 48 o 72 hores, l’habitatge esdevingui habitatge 

habitual de l’ocupa, i per tant, generi cap tipus de dret. Això no està regulat a cap llei, en 

tot cas, es podria proposar un canvi de manera d’abordar aquesta qüestió per part dels 

Mossos d’Esquadra, per tal que puguin actuar de manera immediata en la recuperació de 

l’habitatge. 

Es precís un plantejament integral que protegeixi l’accés a l’habitatge de les persones 

que es troben en una situació de greu vulnerabilitat per resoldre aquest problema, 

tampoc veiem que aquests plantejaments garanteixen que els fons d’especulació 

immobiliària no se’n puguin acabar beneficiant. Es fa servir al petit propietari com a 

excusa, però realment, a qui es vol acabar beneficiant és als grans propietaris. Això 

portarà al col·lapse dels Ajuntaments, i als seus serveis socials, que són els que rebran 

les famílies desocupades, per tant no li podem donar cap vot favorable.” 

 

L’Alcalde agraeix la intervenció de la Sra. Bosch i dona la paraula a la Sra. Martín-

Monero que manifesta que per respondre a tots a grans trets.  

Primerament, exposa que la present moció no és portada al ple avui, i diu que ja saben  

els present que, des de fa anys, ella porta una lluita contra els ocupes, i que ja saben el 

que va passar amb Can Jaumetó. I,  recorda que es va omplir en sessió la sala de plens 

d’ocupes, tots en contra seva, perquè tots deien que ella estava en contra d’ells. Per tant, 

constata que no és un fet d’ara, d’ahir, ni d’abans d’ahir. És des de que van començar a 

aparèixer a aquí a Vilassar de Dalt, i diu als presents que això ho saben i manifesta que 

no sap perquè, ara, els presents diuen que no saben perquè ho diu ara, o que ara ella ho 

utilitza perquè hi ha campanya.  

 

La Sra.Martin-Moreno informa que estava en contra que els ocupes estiguessin a la 

comissió de territori i aquesta postura l’ha manifestada sempre, no és d’ara. Segueix 

dient que quan es diu que la crisi, i la gran crisi és del Partit Popular, la Sra Martin-

Moreno ho nega,i dirigint-se a la regidora Sra. Bosch afirma que la gran crisi la va crear 

el Partit Socialista Obrer Espanyol, i ho afirma reiteradament. I segueix dient que, les 

coses són com són i que si cal es pot comprovar a l’hemeroteca. Destaca que els que 

més van desnonar a famílies va ser el Partit Socialista Obrer Espanyol, per la qüestió de 

les hipoteques. Cita la ex- ministra Carme Chacón i suggereix que es busqui a 
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l’hemeroteca. Emfatitza que el tema dels ocupes, fa dos anys que el denuncia i que el 

que fa ara és recolzar-se un una llei d’ara. I així conclou. 

 

Seguidament l’Alcalde i els altres regidors que desitgen intervenir organitzen els 

propers torns i la Sra. Martín-Moreno explica que recorda que es va acordar de només 

tenir una rèplica, perquè entén que sinó la sessions s’allarguen fins entrada la matinada, 

que per això, complirà el que es va dir: una sola rèplica. I, finalment, s’acorda seguir el 

torn en funció de la representativitat dels grups. 

 

Així comença el Sr. Morales que valora que a la contrarèplica de la Sra.Martín-Moreno 

li ha donat la raó, ja que s’han exposat una sèrie d’arguments, explicant que el problema 

és molt més ampli que no l’anunci electoral de l’Albiol a Badalona, i la resposta que es 

dona  de “que el PSOE es peor”. Afirma que  no podrà convèncer als que es troben  aquí 

presents. 

Segueix descrivint la crisi, que no l’ha generat ni del PP ni del PSOE, i transmet que els 

dos tenen part de la responsabilitat com a partits sistèmics, i la crisi és una crisi 

sistèmica, - del sistema capitalista-, que hauria pogut ser més o menys forta, perquè 

Lehman Brothers no el va fer caure el PSOE, i hauria pogut ser més o menys forta en 

funció de les polítiques que es feien. I el PP té una gran part de la responsabilitat, en la 

generació o en possibilitar la generació de la bombolla immobiliària i després en la 

sortida, sobre la base de retallar drets, oportunitats i precaritzar les majories, en aquest 

cas del conjunt de l’estat.  

Acaba amb una última apreciació assenyalant que no són ocupes, són persones, i es 

dirigeix a la Sra. Martín-Moreno, en el plantejament que fa de la situació com un 

enfrontament entre grups socials i qualifica que tots pateixen les conseqüències de la 

crisi, i considera que la Sra. Martin-Moreno separa i deshumanitza. Descriu un 

problema que titlla social, i resol que  l’hem de resoldre amb eines d’acció social, que 

celebra que són moltes i que potser haurien de ser moltes més, i completa la seva 

intervenció dient que no és un problema policial , i menys a Vilassar, ja que a Vilassar 

distingeix que no hi ha un problema, que si que hi ha a altres poblacions amb un 

problema de màfies organitzades en aquest sentit. I acaba la seva intervenció concloent 

que és més complex que aquesta visió reduccionista. 

 

Ara intervé el Sr. Cusidó que el que vol fer , diu, és una puntualització del que ha dit el 

Partit Socialista, i detalla que la proposta de llei que va presentar al Congrés el PDeCat 

era precisament pels petits propietaris i no pas pel cas de la banca o de grans grups 

d’especulació immobiliària, no recorda exactament, però li sembla que no està vigent.  

El Sr. Cusidó, continua la seva intervenció i es dirigeix a la regidora del PP, tot dient 

que  considera que la proposta es podria haver formulat  d’una altra manera, tal i com es 

va dir que es faria en la Comissió Informativa, i en tot cas, s’hagués pogut valorar en un 

altre context. Creu que si et remets a una cosa que està a les acaballes, no hi poden estar 

d’acord, perquè sona més a moviment electoralista, tal i com deia el Sr. Morales, i 
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sembla que sigui una moció que s’hagi presentat a tots els ajuntaments. Que no és una 

preocupació amb ganes de buscar solucions o intentar-ho. Distingeix que formulat 

d’una altra manera, podria tenir un altre desenllaç i conclou que de la manera que està 

plantejat no es pot acceptar. 

 

L’Alcalde agraeix la intervenció del Senyor Cusidó i  a continuació, dona la paraula a la 

Sra. Álvarez que comença queixant-se de la demagògica alhora de parla d’ocupes i els 

equipara amb delinqüents.  

Explica que hi ha gent, que per voluntat ideològica, ocupa cases de bancs i que aquesta 

gent no són delinqüents, treballen, estudien, i tenen una vida molt activa, i es dirigeix a 

la Sra. Martín-Moreno, tot valorant que, en la moció que ha presentat, es titlla a totes 

les persones que ocupen com a delinqüents i es vincula amb Can Jaumetó, que diu que 

és un col·lectiu molt actiu al municipi i que participa de la vida del poble, i retreu que el 

partit de la Sra. Martin-Moreno no hi participi, ho valora com a mesquí i cruel.  

Aconsella a la regidora del PP que mesuri les seves paraules i valora que la seva moció 

no és en contra dels ocupes, sinó una persona que forma part d’aquest col·lectiu perquè 

no entrés a una comissió, i ho repeteix. La Sra. Álvarez manifesta que ja n’hi ha prou 

que es parli de que la gent de Can Jaumetó són ocupes i poden ser delinqüents, perquè 

segons la Sra. Álvarez, no ho són. Les defineix com a persones molt honrades que 

participen i que s’impliquen molt en temes socials de Vilassar. 

Seguidament toca el torn d’intervencions a la Sra. Bosch, que  relata que ja han explicat 

abastament el que pensen de la moció, el fet de que decaigui és l’excusa, però el 

plantejament de la moció és la que consideren tenen acostumats el  partit de la regidora 

del PP, i ho qualifica de repressió i càstig. Com també, de tenir memòria selectiva i 

conclou que no hi poden fer res en això. Conclou tot dient que: “arriben on arriben”. 

Aquest últim comentari provoca que la Sra.Martin-Moreno expressi la seva 

disconformitat, i reconeix que havia dit que ja havia esgotat el torn de rèplica però 

manifesta que sent que li han faltat el respecte, amb el que comença un breu debat sobre 

el respecte entre les dues regidores que conclou amb l’Alcalde demanant que es 

mantingui el respecte.  Després de tot,  l’Alcalde demana si hi ha cap altre qüestió més i 

que no en sorgeixi cap més. 

  

I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord. I, amb 1 

vot a favor del PP, i 12 vots en contra (7 d’Ara Vilassar; i  2 vots del PDeCAT; 2 de la 

CUP i 1 del PSC), queda rebutjada la moció presentada. 
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8.-Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones i adhesió a la 

vaga feminista convocada per al dia 8 de març. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

A continuació és el torn de la Sra. Lloret que exposa literalment el següent: 

“El proper 8 de març, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data 

d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació però que va més 

enllà d’aquesta data. 

Podem afirmar que tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap 

a les dones encara estan presents.  

Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, això es tradueix en 

precarietat laboral i  per tant en la feminització de la pobresa.  

Unes dades: 

-78% de les víctimes de pobresa energètica són dones 

-Més 70% dels contractes a temps parcial dones 

-70% de les empreses no tenen cap dona als Consells d’administració  

-però en canvi el 60% de llicenciades són dones 

-Bretxa salarial, se situa al 23,4%, trenquem-la, mateixa feina, mateix salari! 

A tot això hi hem d’afegir el treball que no es veu, el treball invisible i m’agradarà 

explicar-ho humilment amb la metàfora de l’ iceberg de l’economista Cristina Carrasco. 

L’activitat productiva és la part visible, el mercat, el capital, el poder adquisitiu, etc. i la 

part invisible, que la sustenta i fa possible, són tots els treballs de cures, aquí parlem de 

la gestió de la llar, criança dels fills i filles, la salut, l’educació,.. aquests treballs són 

realitzats generalment per les dones, activitats no reconegudes ni econòmicament, ni 

institucionalment, ni socialment, però que són imprescindibles per a la vida o el que és 

el mateix el treball productiu no seria possible sense el treball reproductiu.  

Si el model actual fa prevaler l’àmbit productiu i es margina el reproductiu es 

reprodueixen i es reproduiran les desigualtats.  

Desigualtats que van més enllà de l’àmbit laboral, afecten a tots els drets.  

Hem de reivindicar el dret decidir sobre el propi cos. 

Dret a maternitat lliure i segura. 

Apostar per les polítiques de conciliació per gaudir temps de lleure i participació igual 

que els homes.  

Combatre la violència masclista conseqüència d’aquesta hegemonia i dominació 

masculina.  
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Per tot això i més continuarem treballant des de l’Ajuntament per assolir la plena 

igualtat d’homes i dones, tenint la perspectiva de gènere com a eix central de les nostres 

actuacions presents i futures, algunes d’elles concretades en aquesta moció. 

Per  tot això, i més, commemorem el 8M i enguany per segon any ens adherirem a la 

VAGA GENERAL FEMINISTA, VAGA DE CURES, CONSUM, ESTUDIANTIL, 

LABORAL I ASSOCIATIVA. El proper divendres 8 de març a les 12h convoquem a la 

Plaça de la Vila per donar suport a la Vaga i després tothom a Barcelona a omplir els 

carrers.  

Aprofitant també us convido a participar en els diferents actes que es realitzaran la 

setmana que ve amb motiu del DIA DE LA DONA.  Moltes gràcies.” 

 

 

La Sra. Álvarez explica que eren dues mocions i que van unificar perquè creien que el 

dia 8 de març és un dia prou important, i la segueix explicant el que suposa una vaga 

feminista, com una vaga general de producció i de consum, estudiantil i de cures per 

exigir la millora de les condicions de vida de les dones de la classe treballadora, i això 

vol dir que aquell dia no van a la feina , no compren, no van a classe i no es fan càrrec 

de les feines de casa. 

Seguidament explica el perquè és necessària, i exposa que les dones treballadores en el 

sistema actual patriarcal i capitalista, pateix una opressió que té diverses formes: 

augmenta la violència masclista, s’accentua la feminització de la pobresa, continuen 

precaritzant –se  les condicions laborals, s’incrementa l’escletxa salarial, que com molt 

bé a comentat la Sra. Lloret, les dones cobren un 23% menys que els homes, i això 

també afecta a les pensions i el que diuen que el 2019 la pensió d’un home pot ser de 

1.900€ i el de la dona a 780€, perquè com que ells cotitzen més. Aix,ò canvia amb el 

tema de la viduetat, perquè si et quedes vídua sent dona cobres més perquè representa 

que l’home a cotitzat més que la dona. Les dades que comparteix són del 2019, per tant 

l’escletxa salarial la qualifica com a “bastant bèstia”, i continuen les retallades als 

serveis públics, s’impossibilita l’accés a l’habitatge digne, la doble jornada laboral de 

les dones, - dins i fora de la llar-, segueix sent una realitat, i per tot això es sumen i 

demanen que el punt més important de la present moció és el de l’ajuntament i que 

animi a totes les seves treballadors a participar de la vaga, tot el dia, que no sigui una 

aturada de dues hores, perquè diu que sinó no té sentit.  

Anuncia que, per tant, s’ha de fer molta pedagogia perquè totes les dones el dia 8 de 

març es sumin a la vaga, no s’aturin només les hores i no sigui alguna cosa simbòlica. I 

conclou que:” si les dones parem, el món es para i això és clar”.  Després, explica els 

actes de Vilassar: hi ha una convocatòria a les 12, es vol fer un dinar popular i es vol 

que totes les dones de Vilassar a la marxin a la manifestació conjuntament. Alhora es 

dirigeix a totes les dones que estiguin escoltant s’uneixin a tots els actes de Vilassar i 

marxin juntes. 

 

L’Alcalde agraeix l’aportació de la Sra. Álvarez i dona la paraula al Sr. Cusidó que 

explica que s’afegeixen a la moció, com van apuntar a la Comissió Informativa, ja que 

s’han posat d’acord els dos grups amb les mocions que van presentar, i per tant votaran 

a favor. 
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Ara és el torn de la Sra. Martin-Moreno que exposa les situacions en les que es troba a 

diari en la seva vida personal en un sector bàsicament ocupat per homes, i en aquest 

sentit remarca que té una lluita diària en aquest sentit, perquè com a dona també segueix 

treballant a casa, amb la família, fent-se càrrec dels fills, cosa que molt homes no fan 

després de la serva jornada laboral, que com a dona lluita 24 hores, afirma que podria 

recolzar la moció excepte un punt, i posa en dubte que es barregi el dia de la dona amb 

la república catalana. 

 

Seguidament la Sra. Bosch fa la seva intervenció i diu literalment que: 

“Un any més, i com cada 8 de març, les dones alcem la nostra veu per commemorar el 

Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i 

reivindicar la igualtat efectiva, la que només es pot produir amb el ferm compromís dels 

homes. 

Aquesta és una moció que entra a fons en molts aspectes a millorar, i si, cada dia de 

l’any ens hem de moblitzar per contribuir a una societat més justa i igualitària, no hi 

podem estar més d’acord i ens hagués agradat sumar-nos a la moció,  però tambè veiem 

que s’entra en banalitzar un moviment reivindicatiu d’igualtat vinculant-lo amb la 

voluntat d’una República a Catalunya. El 8M és un moviment no només nacional, sinó 

d’avast mundial i no esta lligat a cap desitg de república, sinó al d’igualtat de drets entre 

dones i homes i esta clar, que si s’avança en l’efectivitat d’aquest dret, no tindrà res a 

veure en ser república o no!. 

Aprofitem per convidar a totes i a tots a participar a la manifestació a Barcelona del dia 

8.” 

L’Alcalde dóna les gràcies a la Sra. Bosch i seguidament puntualitza que és en les 

consideracions preliminars quan s’esmenta a la república, i que no es voten, i informa 

als grups que això no obliga a donar cap mena de suport al tema de la república.  

Segueix preguntant a la Sra. Bosch i a la Sra. Martin-Moreno si entén correctament que 

estan d’acord amb la vaga general feminista, i les dues contesten afirmativament. 

La Sra. Martín-Moreno puntualitza que la vaga es farà a tota Espanya, que només volia 

puntualitza la qüestió més formal.  

La Sra. Álvarez diu que es pensava que la Sra. Bosch volia una república, i diu que 

aquesta república catalana ha de ser feminista, i està en l’exposició de fets. I,  reflexiona 

sobre la mena de partit que no vota aquesta moció pel fet de que a les consideracions 

preliminars s’esmenti a una república catalana. Afegeix que tan ARA Vilassar com la 

CUP volen una república catalana i la volen feminista, i per això ho exposen, perquè és 

una de les característiques que defineixen aquests dos grup municipals, que sinó serien 

el PSC i el PP. I afegeix que també s’hi afegeix el PDeCat. 

 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

49 

 

I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord, i per  

majoria absoluta (11 vots a favor): 7 d’Ara Vilassar; 2 vots del PDeCAT; 2  de la CUP 

i  1  del PSC; I, 1 abstenció del PP, s’acorda:  

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000014 

Moció presentada per: DIVERSOS 

 

Assumpte 

Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones i adhesió a la vaga 

feminista convocada per al dia 8 de març. 

 

Relació de  fets 

 

De nou, el 8 de març de 2019, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 

data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 

d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques 

i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara 

estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es 

tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, 

entre d’altres. De fet, un informe recent elaborat per la PAH, l'Observatori DESC, 

l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona  fa evident que un 78% de les víctimes de 

pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels 

contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori 

Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus 

Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones 

representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots 

els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, 

encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

 

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa 

al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però que s'accentua fins el 43% entre els 

sectors amb ingressos més baixos. Les dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. 

Qüestió que hem d’abordar per eradicar-la.  

 

També, la divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques 

de reproducció i cura que realitzen les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor 

reconegut ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per 

garantir el manteniment de la vida.  
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 

maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 

exercir aquest dret lliurement.  

 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de 

lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, 

també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per 

permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre 

municipi uns horaris més racionals. 

 

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat 

molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la 

dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències 

en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions.  I hem de 

combatre-la. 

 

Cal apel·lar a la mobilització a favor dels drets de les dones. Enguany,  i com l’any 

passat, hi ha convocada la Vaga General Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina 

de demostració de força i resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant d’un sistema 

que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho 

tot, de baix a dalt. L’alliberament d’aquest sistema que ens ofega i assassina només serà 

possible lluitant organitzades per posar la vida al centre. La Vaga Feminista del 8 de 

març tindrà, com un dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la 

pobresa. Va més enllà del que s’identifica com atur laboral, perquè la participació de les 

dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres 

treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.   

 

Avui i cada dia de l’any, ens hem de mobilitzar  per seguir contribuint a una societat 

més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de 

dones i homes lliures. 

  

Per tots aquests motius, els grups municipals ARA Vilassar-Acord Municipal i la 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP Vilassar) proposen l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per continuar 

treballant pels drets de les dones, i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència. 

 

Segon. Treballar amb les empreses del municipi per a  l’elaboració de plans d’igualtat 

que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de 

decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que 

permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
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Tercer. Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als 

contractes i licitacions que efectuï l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, evitant la 

contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa en qualsevol 

dels seus estaments.  

 

Quart. Exigir la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei 

d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. 

 

Cinquè.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 

les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 

incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci., tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de 

prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de 

juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i establint la necessitat de l’Ajuntament de 

personar-se ens els casos penals d’assetjament laboral.  

 

Sisè. Donar suport a la Vaga General Feminista convocada a Catalunya el proper 8 de 

març pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritari, facilitant que les 

treballadores de l’Ajuntament i empreses municipals s’hi puguin adherir i difonent la 

convocatòria de vaga general feminista a través dels mitjans municipals.   

 

Setè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament 

i de les polítiques fetes des del govern municipal. En aquest sentit, implementar 

polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a 

dones grans que viuen soles. 

 

Vuitè. Comunicar aquest acord a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de 

Catalunya, a l’ Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 

 

 

9.-Moció del Grup Municipal de la CUP per declarar Vilassar de Dalt com a 

municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 

en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Miralles que explica la moció, i planteja que l’ 

haguessin pogut presentar des de fa molt de temps, però presenta diferents motius pels 

quals ara consideren la idoneïtat de presentar-la ara. 

En la relació de fets s’expliquen els motius per les quals es presenten.  
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Vol emmarcar les consideracions en que aquest any, 2019, és el 80è aniversari de 

l’acabament oficial de la Guerra Civil i diu que com s’ha pogut comprovar al llarg 

d’aquets anys, l’estat espanyol mai ha encarat la condemna, afusellaments, judicis  o 

persecucions polítiques i, per tant, al llarg de tota aquesta etapa ha mostrat una 

connivència. Que  tots els grup que han governat mai han encarat aquest tema, mostrant 

connivència amb el franquisme i el feixisme. Continua dient que és per això que hi ha 

molta gent a diferents pobles de la península i dels països catalans que tenen una ferma 

convicció antifeixista i creuen que en lloc, -però tampoc aquí al municipi-, es pot 

permetre la presència, ni cap acte que trenquin una convivència i una defensa d’uns 

valors humans que protegeixin les condicions i drets fonamentals bàsics; Per això, el 

que la CUP proposa és que tots els partits polítics que hi ha representats, defensin una 

plena democràcia, basada en drets humans, i que s’emprenguin una sèrie de mesures i es 

comprometin a encarar aquests atacs feixistes que es viuen en els darrers anys, tant a 

Catalunya com també al municipi, quan es vegi que es senyala i ataca personalment a 

les diferents cases. Ressalta que l’ajuntament ha de posar solució i fer un pas endavant, i 

no cap enrere en aquest tema, per això, demana que es voti a favor la seva moció i que 

s’emprenguin tota una sèrie de mesures. 

 

Seguidament l’Alcalde agraeix la intervenció al Sr. Miralles i dóna la paraula al Sr. 

Morales, que comença dient que el seu grup municipal està d’acord amb la moció i la 

votaran a favor, ja que creuen que  en la lluita contra el feixisme hi ha tot un seguit 

d’actuacions que s’han d’atacar de forma global. Que com a municipi, hi ha tota una 

part de dignificació i reparació d’unes víctimes, que molts cops havien patit el propi 

aïllament i marginació de veïns, a efectes del règim, i en aquest cas, fa referència al 

mandat passat que es va fer una tasca de divulgació des del Museu, en col·laboració 

amb molta gent de Vilassar. I, cita el cicle que es va fer amb una exposició sobre la 

Guerra Civil al Maresme, després, parla de la dignificació de la figura de l’alcalde 

republicà afusellat, en Bonaventura Gomis, amb el passatge amb el seu nom i l’acte 

d’homenatge.  

Continua la seva intervenció tot enumerant altres coses que s’han tirat endavant  

projectes de memòria oral, s’han fet programacions al teatre La Massa, s’ha treballat a 

nivell educatiu, més recentment, per llàstima dels que ho utilitzaven per altre motius, es 

va eliminar el mural, el darrer monument franquista que quedava a Vilassar, al peu de 

l’església, utilitzat per festa major per altres activitats, i era també, -diu-, una qüestió de 

reparació i de dignificació història. Segueix citant que, més recentment, amb el projecte 

del Museu als barris, que recull el testimoni de la construcció d’una part imprescindible 

de Vilassar, també es veu com sorgeixen històries que desenterrem de l’oblit, les 

migracions que venien d’altres zones de l’estat no eren només  per una qüestió 

econòmica o de gana, sinó també es fugia d’una repressió, o de la opressió del 

“señorito” o “marquès” que no donava feina a aquells que havien mostrat alguna opinió 

política. Així doncs, continua, arrel de tot això, explica que seguia havent-hi un 

franquisme sociològic, en gran part dels aparells de l’estat i que avui en dia veiem grups 

d’extrema dreta organitzats. I, ressalta que això s’ha de dir més, perquè és la manera de 

combatre’ls, especialment al Bages i a la comarca del Maresme molt singularment. Per 
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això, diu que el grup s’adhereix a aquesta moció, que treballaran tot els acords que es 

proposen i més , i els que facin falta per combatre el feixisme i acaba amb una cita : “ el 

feixisme avança si no se’l combat”,  per tant, diu,  aquí ens trobaran de cara. 

 

En acabat el Sr. Morales pren la paraula el Sr. Cusidó, que afirma que estan d’acord 

amb tot però desitja fer una puntualització, i és que el punt 3 diu que l’Ajuntament 

“denegui l’ús d’equipaments” i pregunta amb quins criteris es farà per no caure en un 

judici de valors previ, i suggereix que es canviï i estudiï i valori denegar si cal, ser més 

redundant, que hi hagi un pas previ a que no sigui un acord taxatiu i que sigui mesurat 

amb algun criteri. Aclareix que és per una qüestió municipal, que és l’ajuntament qui 

pren la decisió. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la Sra. Martín-Morales la qual cita el punt 9 de la moció, i 

considera que aquest punt és una barreja de diferents coses: les pintades que han 

aparegut aquests dies, de les que declara completament en contra, afegeix que ha passat 

pel registre fins a 3 cops que es prohibeixin les pintades al poble i que portés a terme 

l’ordenança de civisme, i considera que això s’hagués hagut de parar, que està en contra 

del tot això perquè diu que el que com no i agrada que li facin a ella, - que li han fet-,  i 

que aleshores ningú parlava. Ara, continua, quan us ho fan a vosaltres, com se com de 

malament ho heu passat, perquè es passa malament, quan et rallen un cotxe, quan et 

posen llacets al cotxe, quan et posen una bandera al cotxe, quan et fan moltes coses,..  

explica que no era per ella quan va passar les coses per registre, sinó que demanava que 

el poble estigués net de tot ja que, al seu entendre, hem arribat on hem arribat, a un 

incivisme total, el poble està pintat per un costat d’una manera i per un altre costat d’un 

altre. També diu que el pitjor és que s’està senyalant a la gent i no s’ha de senyalar a 

ningú. 

Per altra banda, - continuant la seva intervenció-, l’altra punt de la moció del que parla 

de la Guerra Civil, exposa que la Guerra Civil està per aprendre’n d’ ella, i no tornar a 

repetir-la. La descriu com un fet molt dolorós per un grup i per un altre, perquè hi havia 

germans lluitant contra germans, i remoure això li sembla que és dolorós. Pensa que les 

coses s’han de quedar allà i que poden parlar de pintades i de incivisme; De moltes 

coses ,per no es pot barrejar una cosa amb una altra. Anuncia que no votarà a favor de la 

moció, sinó en contra. Es parla de l’ incivisme al poble, però la Sra. Martin-Moreno 

reitera que fins a tres cops ha passat instàncies per registre, que es podia haver parat, 

remarca que els extrems toquen els extrems i després el poble està com està. 

 

Seguidament l’Alcalde dóna pas a la Sra. Bosch que manifesta el següent literalment: 

“És ben cert que la violència, provingui de on provingui és negativa perquè lluny de 

solucionar cap conflicte en genera més. Per descomptat que el Grup Socialista no és 

amiga ni de la intolerància ni dels actes vandàlics que se’n deriva.  De fet, el nostre 

local situat al barri Salvet va ser atacat en dues ocasions amb trencadissa de vidres i 

pintades la passada legislatura. Entenem que es possible que en algunes localitats es 
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pugui haver produït alguna situació d’algun dels greus fets que aquí es relacionen, però 

tot i algunes pintades, llaços i poca cosa més, al nostre poble no hi veiem tanta 

bel·ligerància, i creiem que aprovar el total del contingut de la moció, pot fins i tot, 

crear l’efecte contrari. Tampoc veiem possible adquirir un compromís de no cedir 

locals, si la sol·licitud es fa en temps i forma. Pel que fa a les pintades, estem d’acord 

amb que es promogui la prevenció d’aquests actes d’embrutar l’espai públic amb més 

vigilància a les hores que es produeixen, i pel que fa a la neteja, aquesta només afectarà 

als edificis  públics, ja que no es pot actuar en cases particulars”. 

 

Seguidament l’Alcalde li agraeix la seva intervenció i concedeix la paraula al Sr. 

Miralles que dóna resposta als dubtes sorgits sobre el fet de denegar l’ús d’equipaments 

públics a aquestes formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, 

cultural, de gènere o polític, ja considera que són uns criteris; I, a més, afegeix que 

s’amplia com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme, o 

les mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera. Que aquests són els criteris sota 

els quals, la persona o el governs que gestionen l’espai i determinen la conveniència de 

cedir o no aquest espai, es poden agafar perquè és un acord de ple que mostra uns 

criteris on ubicar el partit o no, llevat que sigui campanya electoral i que per tant 

l’ajuntament perd el control de l‘espai municipal declarat com espai de campanya i com 

que el control el té la Junta Electoral , l’Ajuntament no el té, i no podrà fer-hi més. 

Afirma que no els sorprèn de que el PP no estigui d’acord amb la moció, i de fet, no 

hauria estat malament però no poden deixar de rebatre el “seria doloroso remover”. Ho 

descriu com a patètic, - el fet de defensar la no recuperació de la memòria històrica-, la 

dignitat de les persones executades i enterrades en foses comuns, reitera que troba 

patètic que sigui més dolorós el fet de remoure i recordar, dignificar i poder acomiadar a 

un familiar, enterrar-lo de forma digna, com es mereix qualsevol ésser humà, que no pas 

deixar en llocs desconeguts a familiars que estan enterrats sense cap mena de honor ni 

dignitat.  

Explica a la Sra. Martín-Moreno,  el fet que quan es mor un familiar és molt important 

poder acomiadar-se’n d’aquest familiar, com per fer un dol, planteja el fet de no poder-

ho i recalca que no és una qüestió personal, sinó que ho descriu com un exercici 

d’empatia. A més, diu, aquella gent que no es pot acomiadar dels seus familiars perquè 

per motius ideològics va acabar enterrats en un forat, això si que ho considera dolorós i 

creu que qualsevol persona, amb un mínim d’enteresa, podria adonar-se del que és 

dolorós.  

Pel que fa a la barreja de coses diu que és important recordar, ser conscient i saber què 

ha passat per saber el que volem ser. Diu que tenir un municipi conscient i combatiu 

amb l’antifeixisme no és barrejar les coses per confondre, sinó tenir consciència i 

defensar uns valors. 

 

La Sra. Martín-Moreno vol intervenir i l’Alcalde diu que faran una segona rèplica que 

el Sr. Morales també vol intervenir.  
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I, així, el Sr. Morales comença dient que vol fer dues consideracions: La primera 

respecte la intervenció del grup del PSC, diu que hi ha una qüestió bàsica en la que 

s’haurien de posar d’acord, i és en qualificar l’extrema dreta pel que és, i això ho 

destaca, perquè troba que en la intervenció es parlava de intolerància , de uns i d’altres 

etc, però es pot estar d’acord o en desacord amb les idees d’uns o d’altres però que 

l’extrema dreta per combatre-la, cal identificar-la. Explica que aquí, al Maresme, hi ha 

grups organitzats d’extrema dreta, especialment a l’entorn de la ciutat de Mataró, que 

operen al conjunt de la comarca, informa que estan identificats pels Mossos d’Esquadra, 

per la Conselleria d’Interior i per la Oficina de drets polítics i civils de la Generalitat. 

Creu que, com a partit democràtic, i més enllà de condemnar, que el seu partit polític 

condemna tots els atacs vandàlics que va patir el local del PSC, i tots els que pateixi 

qualsevol grup. Diferencia entre atacs vandàlics i grups d’extrema dreta organitzats. 

Alerta que si no els identifiquem, o assenyalem, o combatem, al final acaben matant,  

posa l’exemple de Guillem Agulló i recorda que està sobre la taula dedicar-li un carrer 

en homenatge.  

Prossegueix fent referència a la intervenció del Partit Popular i es suma amb el deia el 

Sr. Miralles. Fa notar que podria arribar a considerar en un exercici teòric l’efectivitat 

del pacte del silenci, però considera que aquest pacte ha estat vigent durant 80 anys, i 

conclou que no ha servit. I que durant 40 anys de dictadura franquista es va fer un 

exercici de reparació i enaltiment d’unes víctimes, d’una part, d’un bàndol; I, havia un 

altre bàndol marginat, aïllat, depurat,...Diu que no és una paraula que digui ell, sinó que 

la deien ells mateixos. Que acabada la dictadura es fa el pacte del silenci i assenyala que 

hi va haver un problema, quan arriba el 2018 i resulta que el dictador mor al llit, però 

que franquisme segueix en l’aparell de l’estat i en part de la societat de forma 

sociològica, per tant, conclou, que no va funcionar el pacte del silenci.  

Continua la seva intervenció explicant que en d’altres societats va ser molt més efectiu, 

el procés que es va fer de la Segona Guerra Mundial a Alemanya, el qualifica com un 

procés que mai s’ha fet a l’estat espanyol. Afirma que no és cert comparar els dos 

bàndols per igual, ni pel volum de quantitat de víctimes, ni tant sols pel que fa a la 

consideració; És a dir, - continua-, la depuració i la repressió franquista era una cosa 

organitzada, des de les pròpies autoritats, des de l’exèrcit, des dels aparells d’estats. Les 

víctimes que hi van haver en la zona republicana, eren per part de grups d’extrema 

esquerra, però les autoritats legals eren contra les quals el franquisme es va revelar. 

Explica, dirigint-se a la regidora del Partit Popular, que allò si que era rebel·lió, 

intentaven mantenir una autoritat i una legalitat republicana, per tant, acaba dient que és 

fals, i diu que ell és un besnét de persones que no van lluitar en el bàndol republicà. 

Però que la consciència històrica, política, saber el que va passar, i que està al costat de 

la justícia. Qualifica com a desafortunada la frase de “deixar les coses on són”. I segueix 

dient que 80 anys porten les coses on són.  Finalment, destaca que tothom té dret a una 

reparació, a una dignificació i a una memòria, dels seus i del conjunt de la societat. 
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L’Alcalde diu que ara faran una segona ronda, però vol avisar que gairebé són les deu 

del vespre i que podem estar l’estona que calgui, però que encara falten precs i 

preguntes. 

 

El Sr. Cusidó demana pel procediment tècnic, és a dir si l’Ajuntament pren un acord 

com s’acaba determinant a quins grups es denega, tot i que no hi hagin uns criteris,  

demana per cercar un procediment o un estudi. El fet que posi denegat i punt, al seu 

entendre, no li sembla un bon criteri i demana un matís, alguna cosa menys taxativa. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que vol respondre al Sr. Miralles la qüestió de l’enterrament 

dels morts, i vol aclarir que morts n’hi havia dels dos bàndols. Afegeix que, potser, a 

Catalunya no, però afirma que no vol entrar a parlar del tema de la Guerra Civil, i 

demana que es deixi estar, que s’ha de mirar cap endavant i deixar-ho estar, que li 

sembla absurd, que vol parlar de l’ incivisme al poble, però es pregunta perquè cal 

treure els altres temes. 

El Sr. Miralles dóna les gràcies a la Sra.Martín-Moreno per ser tan franca. 

 

Seguidament l’Alcalde demana a al Sr. Morales si vol aclarir alguna cosa més, el Sr. 

Morales es dirigeix a la Sra. Martin-Moreno fent referència al que just li matisava la 

Sra. Lloret, i cita a un documental, titulat “El silencio de otros” i també recomana que 

vegin un altre anomenat: “Les fosses del silenci”.  

I passa a fer un aclariment al Sr. Cusidó, dient que no esmenaran la moció, però entenen 

que es senten vinculats per l’acord polític que prenen, que esgotaran el marge legal que 

tinguin i òbviament, si impedeixen una cosa i després hi ha una resolució que obliga a 

una l’altra cosa, hi ha un marge de discrecionalitat política que el seu grup municipal 

esgotarà. 

 

I, no sortint cap més intervenció, es procedeix a la votació la proposta d’acord, i per  

majoria absoluta: 12 vots a favor ( 7 d’Ara Vilassar; 2  de la CUP,  1  del PSC i  2 vots 

del PDeCAT); i 1 vot en contra del PP, s’acorda:  

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000017 

Moció presentada per: CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 

 

Assumpte 

Moció del Grup Municipal de la CUP per declarar Vilassar de Dalt com a municipi 

antifeixista i en favor dela convivència en la diversitat. 
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Relació de fets 

Atès que aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, tombant 

un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme. 

 

Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de la 

societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i antiautoritaris, així 

com la persecució i la pressió social cap als familiars dels dissidents. 

 

Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de caràcter 

feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. 

 

Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important d’agressions per 

part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90. 

 

Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a Catalunya des del 

2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller d’Interior Miquel Buch, des 

del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut 178 atacs ideològics, la immensa majoria 

provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta. 

 

Atès que aquests grupuscles han augmentat, especialment a les nostres comarques, la seva 

activitat d’atacs sense que les detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir 

aquestes agressions. 

 

Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a 

la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes. 

 

Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de manera 

democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre partint de la 

defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real. 

 

Per tot plegat, es proposen els següents acords: 

 

Proposta d’acord 

 

1. Que Vilassar de Dalt es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en 

favor de la convivència en la diversitat. 

 

2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors 

de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els 

valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi. 

 

3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i 

formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o 

polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o 

mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera. 
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4. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats 

que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, 

evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris 

discriminatoris. 

 

5. Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i actuar en la 

identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o pre-constitucional a l'espai 

públic i edificis municipals o que facin activitats o propaganda d'activitats que inciti a la 

discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. 

 

6. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin 

apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets 

humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables 

per la societat. 

 

7. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica al 

municipi, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti 

els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona 

agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests tipus de 

casos. 

 

10.-Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

 

 

LLISTAT DECRETS AJUNTAMENT GENER 2019 

 

2019AJUN000215  31/01/2019 2018SRCA000008 Designa d'advocat i procurador en el RCA 

procediment abreujat 174/2018 

 

2019AJUN000214  31/01/2019 2018GREC000104 Sol·licita s'augment de jornada laboral 

 

2019AJUN000213  31/01/2019 2018RRGT000102 Presenta recurs a la notificació d'expedient de 

disciplina urbanística 

 

2019AJUN000212  31/01/2019 2019PEPS000123 Sol·licitud Pla Especial Pagament impostos i 

taxes 

 

2019AJUN000211  31/01/2019 2019PEPS000140 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000210  31/01/2019 2019OCOM000003 Sol·licitem permís URGENT per tal de 

realitzar cala, per conducte obstruït, al Camí 

del Sot d'en PI nº 17 de Vilassar de Dalt 
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2019AJUN000209  31/01/2019 2019PEPS000139 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000208  31/01/2019 2019PEPS000138 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000207  31/01/2019 2019PEPS000137 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000206  31/01/2019 2019PEPS000136 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000205  31/01/2019 2019PEPS000135 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000204  31/01/2019 2019PEPS000134 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000203  31/01/2019 2019PEPS000133 Pla Especial de pagament del IBI 

 

2019AJUN000202  31/01/2019 2019PEPS000132 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000201  31/01/2019 2019PEPS000131 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000200  31/01/2019 2019PEPS000130 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000199  31/01/2019 2019PEPS000129 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000198  31/01/2019 2019PEPS000125 Pla especial de Pagament. 

 

2019AJUN000197  31/01/2019 2019PEPS000126 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000196  31/01/2019 2019PEPS000127 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000195  31/01/2019 2019PEPS000128 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000194  31/01/2019 2019PEPS000124 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000193  31/01/2019 2019PEPS000121 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000192  31/01/2019 2019PEPS000122 Sol·licitud del Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000191  31/01/2019 2019PEPS000120 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000190  31/01/2019 2019PEPS000119 Pla Especial pagament 

 

2019AJUN000189  31/01/2019 2019PEPS000118 Pla especial de pagament 
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2019AJUN000188  31/01/2019 2019GREC000015 L'ajuda per formació de parella estipulada a 

l'article 61 del Conveni Col·lectiu de treball 

del personal laboral de l'Ajuntament de 

Vilassar de Dalt 

 

I per això adjunto els certificats necessaris 

per iniciar la tramitació de l'ajuda. 

 

2019AJUN000187  31/01/2019 2019DECO000009 Acord incoació segons relació 19006284 

 

2019AJUN000186  29/01/2019 2019PEPS000110 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000185  29/01/2019 2019PEPS000111 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000184  29/01/2019 2019PEPS000112 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000183  29/01/2019 2019PEPS000113 Sol·licitud de pla de pagament 

 

2019AJUN000182  29/01/2019 2019PEPS000114 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000181  29/01/2019 2019PEPS000115 Pla Especial de pagament. 

 

2019AJUN000180  29/01/2019 2019PEPS000116 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000179  29/01/2019 2019PEPS000117 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000178  29/01/2019 2018TGPP000007 llicència per tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos. 

 

2019AJUN000177  29/01/2019 2018TGPP000006 Llicència per tinença de gos perillós 

 

2019AJUN000176  29/01/2019 2018TGPP000005 llicència per tinença de gos perillós 

 

2019AJUN000175  29/01/2019 2018TGPP000004 Sol·licitud de llicència per tinença de gos 

perillós 

 

2019AJUN000174  29/01/2019 2019ACON000005 Contractació Auxiliar Administrativa Serveis 

Personals 

 

2019AJUN000173  29/01/2019 2019SCOM000002 Contracte menor del servei de repartiment de 

cartelleria i bustiada per a l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt. 

 

2019AJUN000172  29/01/2019 2019GSEC000009 Fira Sants Màrtirs 2019. 
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2019AJUN000171  29/01/2019 2019PEPS000086 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000170  29/01/2019 2019PEPS000085 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000169  29/01/2019 2019PEPS000084 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000168  29/01/2019 2019PEPS000091 Pla de pagament 2019 

 

2019AJUN000167  29/01/2019 2019PEPS000090 Sol·licitud Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000166  29/01/2019 2019PEPS000083 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000165  29/01/2019 2019PEPS000092 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000164  29/01/2019 2019PEPS000097 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000163  29/01/2019 2019PEPS000098 Pla especial de pagament. 

 

2019AJUN000162  29/01/2019 2019PEPS000104 Sol·licitud Pla Especial de Pagament 

impostos per 2019 

 

2019AJUN000161  29/01/2019 2019PEPS000109 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000160  29/01/2019 2019PEPS000108 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000159  29/01/2019 2019PEPS000099 Sol·licitud pla especial de pagament 

 

2019AJUN000158  29/01/2019 2019PEPS000096 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000157  29/01/2019 2019PEPS000093 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000156  29/01/2019 2019PEPS000107 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000155  29/01/2019 2019PEPS000106 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000154  29/01/2019 2019PEPS000105 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000153  29/01/2019 2019PEPS000103 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000152  29/01/2019 2019PEPS000095 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000151  29/01/2019 2019PEPS000094 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000150  29/01/2019 2019PEPS000102 Pla Especial pagament 
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2019AJUN000149  29/01/2019 2019PEPS000101 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000148  29/01/2019 2019PEPS000100 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000147  29/01/2019 2019PEPS000089 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000146  29/01/2019 2019PEPS000088 Pla espacial de pagament 

 

2019AJUN000145  29/01/2019 2019PEPS000087 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000144  28/01/2019 2019APRE000001 Concertació pòlissa de crèdit exercici 2019 

 

2019AJUN000143  28/01/2019 2019OCOM000002 Llicència d'obres per l'obertura de rasa per 

renovació al c/ Ramon i Cajal, 13 

 

2019AJUN000142  28/01/2019 2019MATE000001 Cessió de material pel dia 9 de febrer de 2019 

 

2019AJUN000141  25/01/2019 2019PECS000005 Renda mínima de subsistència 

 

2019AJUN000140  25/01/2019 2019PECS000004 Renda Mínima de Subsistència 

 

2019AJUN000139  25/01/2019 2019PEPS000063 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000138  25/01/2019 2019PEPS000062 Domiciliació pla de pagament 

 

2019AJUN000137  25/01/2019 2019PECS000003 Renda Mínima de Subsistència 

 

2019AJUN000136  25/01/2019 2019PECS000002 Renda Mínima de Subsistència 

 

2019AJUN000135  25/01/2019 2019DECO000008 Acord incoació, segons relació 19004745 

 

2019AJUN000134  25/01/2019 2019HEXT000001 Serveis extraordinaris i plusos Policia 

DESEMBRE 2018 

 

2019AJUN000133  25/01/2019 2019HEXT000002 Serveis especials brigada mes de desembre de 

2018 

 

2019AJUN000132  25/01/2019 2019ADID000001 Dietes i desplaçaments liquidades al Gener de 

2019. 

 

2019AJUN000131  25/01/2019 2019PEPS000082 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000130  25/01/2019 2019PEPS000081 Sol·licita Pla Especial de Pagament per 2019 

 

2019AJUN000129  25/01/2019 2019PEPS000080 Pla especial de pagament 
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2019AJUN000128  25/01/2019 2019PEPS000079 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000127  25/01/2019 2019PEPS000078 Pla Especial de pagament. 

 

2019AJUN000126  25/01/2019 2019PEPS000077 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000125  25/01/2019 2019PEPS000076 Pla de pagament 

 

2019AJUN000124  24/01/2019 2019RRGT000005 Sol·licita que no es cobri el rebut 

d'escombreries ja que tenen una empresa 

contractada per a la retirada de residus. 

 

2019AJUN000123  24/01/2019 2019DOPE000002 Aprovar les operacions de l'Ajuntament 

 

2019AJUN000122  24/01/2019 2019RRGT000003 Sol·licita devolució de l'import corresponent 

als mesos octubre i novembre del 2018 de la 

reserva i pintura d'una plaça d'estacionament 

de mobilitat reduïda, al c. Salvador Espriu 

 

2019AJUN000121  24/01/2019 2019PEPS000043 Pla de pagament 

 

2019AJUN000120  24/01/2019 2019PECS000001 Renda Mínima de Subsistència 

 

2019AJUN000119  24/01/2019 2019RRGT000015 Sol·licitud exempció taxa d'escombraries al 

tenir servei de recollida pròpia 

 

2019AJUN000118  24/01/2019 2019PEPS000057 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000117  24/01/2019 2019RRGT000004 Anul·lació de la taxa d'escombraries 

corresponent a l'exercici 2019 

 

2019AJUN000116  24/01/2019 2019PEPS000075 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000115  24/01/2019 2019PEPS000074 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000114  24/01/2019 2019PEPS000073 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000113  24/01/2019 2019PEPS000072 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000112  24/01/2019 2019PEPS000071 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000111  24/01/2019 2019PEPS000070 Sol·licitud Pla Especial de Pagament 

2019AJUN000110  24/01/2019 2019PEPS000069 Pla especial de pagament 
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2019AJUN000109  24/01/2019 2019PEPS000068 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000108  24/01/2019 2019PEPS000067 Pla Especial pagament 

 

2019AJUN000107  24/01/2019 2019PEPS000066 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000106  24/01/2019 2019PEPS000065 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000105  24/01/2019 2019PEPS000061 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000104  24/01/2019 2019PEPS000060 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000103  24/01/2019 2019PEPS000059 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000102  24/01/2019 2019PEPS000056 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000101  24/01/2019 2019PEPS000055 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000100  24/01/2019 2019PEPS000054 Pla de pagament 

 

2019AJUN000099  24/01/2019 2019PEPS000053 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000098  24/01/2019 2019PEPS000052 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000097  24/01/2019 2019PEPS000051 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000096  24/01/2019 2019PEPS000050 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000095  24/01/2019 2019DECO000007 Proposta sanció segons relació 19004057. 

 

2019AJUN000094  24/01/2019 2019PEPS000049 Pla Especial de pagament. 

 

2019AJUN000093  24/01/2019 2019PEPS000048 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000092  24/01/2019 2019PEPS000047 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000091  24/01/2019 2019PEPS000046 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000090  24/01/2019 2019PEPS000045 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000089  24/01/2019 2019PEPS000044 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000088  24/01/2019 2019PEPS000064 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000087  24/01/2019 2019PEPS000034 Pla especial de pagament 
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2019AJUN000086  24/01/2019 2019PEPS000021 Pla Especial de Pagament 

2019AJUN000085  24/01/2019 2019ANOM000003 Nòmina gener 2019 

 

2019AJUN000084  24/01/2019 2019PEPS000041 Pla especial de pagament per a l'exercici 

2017 

 

2019AJUN000083  24/01/2019 2019PEPS000039 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000082  24/01/2019 2019PEPS000038 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000081  24/01/2019 2019PEPS000037 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000080  24/01/2019 2019PEPS000036 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000079  24/01/2019 2019PEPS000035 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000078  24/01/2019 2019PEPS000033 Pla especial de pagament pel 2014 

 

2019AJUN000077  24/01/2019 2019PEPS000032 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000076  24/01/2019 2019PEPS000031 Pla Especial pagament 

 

2019AJUN000075  24/01/2019 2019PEPS000028 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000074  24/01/2019 2019PEPS000027 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000073  24/01/2019 2019PEPS000026 Pla Especial de pagament 

 

2019AJUN000072  24/01/2019 2019PEPS000025 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000071  24/01/2019 2019PEPS000023 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000070  24/01/2019 2019PEPS000022 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000069  24/01/2019 2019PEPS000020 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000068  24/01/2019 2019PEPS000019 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000067  24/01/2019 2019PEPS000014 Sol·licitud Pla de pagament 

 

2019AJUN000066  24/01/2019 2019PEPS000013 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000065  24/01/2019 2019PEPS000012 Pla especial de pagament 
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2019AJUN000064  24/01/2019 2019PEPS000011 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000063  24/01/2019 2019PEPS000029 Pla de pagament 

 

2019AJUN000062  24/01/2019 2019PEPS000009 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000061  24/01/2019 2019PEPS000015 Sol·licitud de pla de pagament 

 

2019AJUN000060  24/01/2019 2019PEPS000016 Pla de pagament impostos 2019 

 

2019AJUN000059  24/01/2019 2019PEPS000017 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000058  24/01/2019 2019PEPS000018 Pla especial pagament 

 

2019AJUN000057  24/01/2019 2019PEPS000024 Sol·licitud Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000056  24/01/2019 2019PEPS000030 Pla de Pagament 

 

2019AJUN000055  24/01/2019 2019PEPS000042 Sol·licitud pla especial de pagament 

 

2019AJUN000054  24/01/2019 2019PEPS000040 Pla especial de pagament. 

 

2019AJUN000053  24/01/2019 2019PEPS000010 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000052  24/01/2019 2019PEPS000008 Pla especial de Pagament 

 

2019AJUN000051  24/01/2019 2019PEPS000007 Sol·licitud Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000050  24/01/2019 2019PEPS000006 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000049  24/01/2019 2019PEPS000005 Pla especial de pagament 

 

2019AJUN000048  24/01/2019 2019PEPS000004 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000047  24/01/2019 2019PEPS000003 Pla Especial de Pagament 

 

2019AJUN000046  24/01/2019 2019PEPS000002 Pla Especial Pagament 

 

2019AJUN000045  22/01/2019 2019OCOM000001 Llicència d'obres per l'obertura, reposició de 

rasa i estesa línia subterrània al c/ Ramon i 

Cajal, 36 B 

2019AJUN000044  21/01/2019 2019PEPS000001 Aprovació dels Plans Especials de Pagament 

per a l’exercici 2019. 

 

2019AJUN000043  21/01/2019 2019BESP000002 Sol·licitud de préstec de consum. 
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2019AJUN000042  21/01/2019 2018REBE000057 Relació reposició caixa fixa serveis socials 

 

2019AJUN000041  21/01/2019 2018REBE000058 Reposició bestreta 7 

 

2019AJUN000040  21/01/2019 2019REBE000001 Reposició bestreta Gent Gran C00037 

 

2019AJUN000039  21/01/2019 2019RESP000001 Incoació de reclamació de responsabilitat 

patrimonial RESP2019000001 

 

2019AJUN000038  21/01/2019 2018ACON000032 Contractació amb caràcter d' urgència d' un/a 

auxiliar de serveis els diumenges pel Pavelló 

Can Banús 

 

2019AJUN000037  21/01/2019 2019BAIX000001 Expedient E-2019-1 baixes en període 

executiu 

 

2019AJUN000036  18/01/2019 2019ANOM000001   

 

2019AJUN000035  18/01/2019 2019BESP000005 Sol·licita bestreta de nòmina 

 

2019AJUN000034  18/01/2019 2019BESP000004 Sol·licitud de bestreta de nòmina 

 

2019AJUN000033  18/01/2019 2019BESP000003 Sol·licitud de Bestreta, agent 016 

 

2019AJUN000032  18/01/2019 2019BESP000001 Sol·licitud de bestreta de nòmina 

 

2019AJUN000031  17/01/2019 2019DECO000006 Acord incoació segons relació 19003065 

 

2019AJUN000030  17/01/2019 2019GSEC000002 Designa del secretari municipal  d'aquesta 

corporació com a advocat per a la defensa 

dels interessos de l'Ajuntament de Vilassar de 

Dalt 

 

2019AJUN000029  17/01/2019 2019AMUL000003 Al·legació a la denúncia de trànsit 

1180000274 i vehicle 5579GSY 

 

2019AJUN000028  15/01/2019 2018SRCA000010 Designa d'advocat en el Recurs Contenciós 

Administratiu, procediment abreujat 

399/2018 - 2A 

 

2019AJUN000027  15/01/2019 2018BESP000024 Sol·licitud de bestreta de nòmina 

 

2019AJUN000026  15/01/2019 2019AMUL000001 Al·legació a la denúncia 1180000370 i 

vehicle 4550BYC 
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2019AJUN000025  15/01/2019 2019DECO000005 Acord incoació segons relació 19002248 

 

2019AJUN000024  15/01/2019 2019GSOC000012 Aprovació dels plans d'ocupació 2019 -2020, 

corresponents al programa complementari de 

millora de l' ocupabilitat 2019-2020, de 

Diputació de Barcelona 

 

2019AJUN000023  15/01/2019 2018REBE000060 Reposició bestreta Tresoreria 

 

2019AJUN000022  15/01/2019 2018REBE000056 REPOSICIÓ DE BESTRETES DE CAIXA 

FIXA – SSTT 

 

2019AJUN000021  15/01/2019 2018REBE000059 Reposició de bestreta de la Gent Gran 

 

2019AJUN000020  14/01/2019 2019DOPE000001 Aprovar les operacions de l'Ajuntament 

 

2019AJUN000019  14/01/2019 2018GSEC000092 Designació d’advocat per la direcció lletrada 

de l’incident civil (nul·litat d’actuacions) 

80/18-A 

 

2019AJUN000018  11/01/2019 2019GURB000002 pròrroga inici obres exp. OMEN2018000029 

    

2019AJUN000017  11/01/2019 2019SCOM000001 Adjudicació del contracte menor per a la 

contractació  externa de dos monitors/es per a 

l’activitat de gimnàstica artística dels Serveis 

Esportius Municipals Can Banús per al 

període gener-desembre de 2019 

 

2019AJUN000016  11/01/2019 2019GSEC000001 Canvi en el nomenament dels tinents 

d’alcalde 

 

2019AJUN000015  10/01/2019 2018AMUL000036 AS: Tramesa d'intercanvi de recepció de 

registres fora de Catalunya 

 

OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-

tramits?ensActiu=821400000&id=2826035 

 

2019AJUN000014  10/01/2019 2019AMUL000002 Al·legació a la denúncia 1180000057, vehicle 

1153HFT 

 

2019AJUN000013  10/01/2019 2019DECO000004 Acord incoació, segons relació 19002017 

 

2019AJUN000012  10/01/2019 2019DECO000003 Proposta de sanció, segons relació 19001622 
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2019AJUN000011  10/01/2019 2019DECO000002 Acord incoació, segons relació 19001176 

 

2019AJUN000010  10/01/2019 2019DECO000001 Acord incoació segons relació 19000472 

 

2019AJUN000009  10/01/2019 2019RNTG000001 Adquisició del vehicle al finalitzar el rènting 

 

2019AJUN000008  10/01/2019 2018SCOM000010 Adjudicació del contracte menor per a la 

contractació  externa de dos monitors/es al 

centre obert de Vilassar de Dalt pel curs 2019 

 

2019AJUN000007  10/01/2019 2018APAD000071 Taxa Servei de Teleassistència, 4rt. trimestre 

2018 

 

2019AJUN000006  10/01/2019 2018APAD000070 Taxa Servei Atenció Domiciliària, novembre 

de 2018 

 

2019AJUN000005  08/01/2019 2018GSEC000095 Modificació del cartipàs 

 

2019AJUN000004  08/01/2019 2018GSEC000094 Modificació en la composició de la Junta de 

Govern Local 

 

2019AJUN000003  08/01/2019 2018GREC000056 Procés de selecció número 9/2018, 6 places 

d'Auxiliar de Gestió Administrativa 

 

2019AJUN000002  08/01/2019 2018OCOM000035 Llicència d'obres per realitzar escomesa 

directa al c/ Llobatera, 1A 

 

2019AJUN000001  08/01/2019 2018MATE000063 Sol·licita cadires pel dia 22/12/2018 al 

poliesportiu 

 

 

LLISTAT DECRETS TEATRE GENER 2019 

 

2019TEAT000001  28/01/2019 2019DOPT000001 Aprovar les operacions de la 

Massa 

2019TEAT000002  31/01/2019 2018REBE000061 Reposició de bestreta La Massa. 

 

 

LLISTAT DECRETS MUSEU-ARXIU GENER 2019 

 

2019MUSE000001  28/01/2019 2019DOPM000001 Aprovar les operacions del 
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Museu 

 

 

11.-Precs i preguntes. 

 

L’Alcalde dona la paraula al Sr Cusidó que comença la seva intervenció dient 

literalment: 

“Previ: com que l’Alcalde en el Ple passat es queixava que fem precs i preguntes llargs i 

que es perd alhora de contestar, aquest cop els farem mes concentrats, a veure si tenim 

mes sort... Gràcies per endavant. 

1. Durant aquests 4 anys, hi ha hagut moltes queixes de la via pública bàsicament en 

neteja, obres i actuacions. Sembla com si ningú se’n cuidi de repassar el que es fa, 

per posar un exemple senzill, les voreres de la pujada de plaça, son de panot ratllat i 

es va fer una reparació amb panot rodo, a l’altre costat del carrer davant de la 

pastisseria, la vorera es de panot rodó i es va reparar amb panot ratllat.   

DEMANEM COM A PREC que ens expliqueu qui vetlla per la via pública i si la 

regidora ho ha vist, ja que és en el bell mig del centre del poble. 

  

2. Tot i que des de desembre fins ara, s’han incrementat robatoris, furts i atacs 

vandàlics i feixistes a espais públics i domicilis privats... Hem vist que en el 

pressupost prorrogat de 2018 , hi ha una partida de 42.392€ per serveis especials de 

la policia, i que d’aquests diners ja se n’han pagat 5.500€ en el mes de gener. A més 

hem rebut queixes de la policia que s’estan deixant a agents sols de servei, interins 

sense formació i desarmats, sobretot els caps de setmana. DEMANEM COM A 

PREC a l’Alcalde que ens expliquis a qui es paguen aquestes hores extraordinàries 

que al cap i a la fi, no son efectives en la presencia a la via pública. 

 

3. En el passat ple d’abril de 2018, ens vam assabentar indirectament de la petició 

realitzada per l’Alcalde de data 13/03/2018 per procedir a una nova ponència dels 

valors cadastrals del municipi per l’exercici de 2019 amb efectes econòmics del 

2020, extrem que va negar el Regidor d’hisenda. DEMANEM COM A PREC que 

ens informeu com està aquest tràmit, si s’està duent a terme aquesta ponència, i si no 

es així, quina data està prevista dins d’aquest any perquè s’iniciï.” 

 

Seguidament fa la intervenció de les preguntes i diu així literalment: 

“Agrair a la Regidora la contesta d’ahir a dues preguntes pendents que analitzarem i 

valorarem en breu.  

1. Fa mesos, que venim dient que no s’actua adequadament en el vial bàsic del Camí 

de la Cisa, i en el ple passat vam concretar com a més urgent que hi ha un arbre que 

te les branques sense fulles que impacten amb els vehicles de gran format com 
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furgonetes i camions, al costat n’hi ha un altre que ara també ho envaeix, i un tercer 

que està al talús i en qualsevol moment pot caure a la via pública. LA PREGUNTA 

és si la Regidora s’ha informat al respecte i si ha actuat al respecte. 

 

2. El passat 21/02/2019 hi va haver una vaga general per diferents causes laborals i en 

suport als presos polítics. De l’equip de Govern hi ha Regidors que estan en nòmina 

de l’Ajuntament. LA PREGUNTA es saber si vàreu fer vaga i si s’han produït els 

descomptes laborals i de cotització corresponents.  

 

3. Darrerament s’estan fent actuacions d’inversions a la via pública com la substitució 

lumínica per leds, i estem a favor que així es faci per l’estalvi energètic que això 

suposa, no obstant ens trobem en pressupost prorrogat i no es poden fer inversions 

durant aquest període. LA PREGUNTA és com s’autoritzen, es contracten i paguen 

aquestes inversions, repetim no és per la finalitat de la millora que la compartim, 

sinó per la forma de com es fa que sembla que sigui accelerada per les eleccions.” 

 

 

L’ inici de les respostes correspon a la Sra. Llauró ja que són sobre queixes de via 

pública, i diu que intenta donar les respostes per ordre, i comença que com tots ja saben 

perquè està a la web municipal,  hi ha un pla de mobilitat i accessibilitat que inclou totes 

les voreres que s han de modificar perquè no compleixen amb els plans d’accessibilitat i 

mobilitat, li sembla que entre les quals es troben les que han esmentat, i que també es 

fan reparacions d’urgència,una reparació per alguna cosa que s’hagi pogut aixecar. Si, 

en algun moment, hi ha hagut un error respecte que s’ha posat un panot o un altre, doncs 

ha estat un error i l’objectiu és modificar i fer noves totes les voreres que no compleixen 

amb el pla de mobilitat i accessibilitat. Que l’ aniran fent-ho  progressivament, potser no 

s’hi ha posat prou cura, però hi propòsit d’esmena.  

 

Respecta a qui supervisa això, una de les coses que es proposen en quant a personal per 

a la propera legislatura, és tenir un tècnic d’obra pública, que supervisarà totes aquestes 

feines, que és un tècnic, no un regidor, i per tant ho sabrà fer molt millor. 

 

Respecte a arbres, també diu que tot ho saben perquè és a la web de l’ajuntament, que hi 

ha aprovada una tala d’arbres que suposen un perill, tant pel trànsit, com per les 

persones. Que no pot dir, ara mateix, si aquests estan inclosos, però que està publicat.  

 

L’Alcalde diu que aquest tema ja està respost i que el que preguntaven sobre el talús de 

la Cisa, li correspon al Sr. Morales. 

 

La Sra. Llauró segueix dient que és cert, que ha respost, i que ja va dir que respondria 

sempre. Que sempre ho ha anat fent i pregunta a que a què més ha de donar resposta. 

 

El  Sr. Alcalde diu que ,fins ara, això és tot, que estem a precs, i segueix enllaçant amb 

el tema de robatoris i furts.  
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Així comença afirmant que hi ha cúmul de coses, i ho lliga amb tot el que es deia abans. 

I ho allarga parlant de les hores extres, que és el que reclama el Sr. Cusidó, i així diu 

que les hores extres són conjunturals, tot i que estan modulades  i controlades tan i com 

és possible, perquè la voluntat és que hi hagi una plantilla dimensionada, i que no faci 

necessàries les hores extraordinàries, tot i que el cos de policia és un cos particular, ara 

hi ha un procés selectiu de tres places, i es van cobrint amb alguns interinatges algunes 

vacants, baixes de llarga durada etc.  

Recorda que el compromís  era  garantir la presència policial de, com a mínim, dos 

agents totes les nits, i només ocasionalment es queda un de sol, i aquest un de sol és 

interí, alguna vegada, però pels problemes de seguretat que té Vilassar doncs fa bé la 

seva feina i no hi ha massa inconvenient. I, si es queda sol, o bé excepcionalment no es 

veu la necessitat de cobrir, o no hi ha hagut manera humana de cobrir, perquè ningú ha 

volgut venir.  

També hi ha algunes presències constitutives de policies que es fan a través de  hores de 

festa i no hores extraordinàries. Per tant, anem en aquesta línea,  de l’efectivitat, que 

comenta que no és de la policia al cent per cert, però hi ha més patrullatge i hi ha hagut 

un decrement molt important dels robatoris, no gosa a dir que és degut a que a Vilassar 

ho tenim tot controlat perquè això dels robatoris depèn de molts factors, i explica que 

des de fa molt de temps hi ha hagut víctimes de robatoris  però els Mossos d’Esquadra 

confirma que Vilassar de Dalt està en una franja, segons les dades que té al despatx, és 

de les més baixes del maresme, amb diferència,  en relació als municipis del voltant. I 

desitja que es continui així. 

Finalment, pel que fa el tema de la policia, matisa que s’ha de dimensionar, però no és 

partidari d’abonar un discurs que algú altre defensa, i que li genera una certa curiositat, i 

assenyala que no s’està incrementant la plantilla de policia indefinidament, com si la 

policia fos la solució a tots els problemes, ell explica que li han ensenyat que no. 

 

Pregunta què va passar el dia 13 de març de 2018, i un cop aclarit, diu que ja estaran al 

cas de la ponència, i que és una ponència que s’ha d’aprovar pel ple, i que pot aprovar o 

no aprovar, i que ja farà que es comenti  en quin estadi està el document de l’anàlisi del 

cadastre. Acaba dient que un cop demanat es mirarà de fer avinent la informació, 

 

Segueix fent un anàlisi de temes pendents: arbres de la cisa, que segons introduïa el Sr. 

Morales no són arbres, i pren la paraula el Sr. Morales, i comença remuntant als fets:  hi 

ha un problema litigiós de responsabilitat i hi haurà projecte que al proper mandat el 

govern haurà de desencallar i mentrestant es faran actuacions d’urgència, per tant es 

miraran això dels arbres per veure com podran actuar. 

 

El Sr. Cusidó diu que això del talús ja sap que ve de llarg, però que vol parlar dels 

arbres que quan passes piquen els vidres, i que també hi ha un arbre al mig del talús i 

que sembla que és a punt de caure.  

 

El Sr. Morales diu que el que ara faran ara és prevenir la seguretat en el trànsit i així 

acaba. 

 



 
 

Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

73 

 

L’Alcalde obre el tema de la vaga general es treurà el que correspongui i així 

s’enllesteix. 

 

Seguidament amb la pregunta 3, sobre les inversions en LEDS,  la Sra. Llauró explica 

que són tasques de manteniment amb llums fosos i que es van canviant a dintre de la 

mateixa carcassa, perquè ara es compren leds i que quan hi ha un carrer amb diferents 

trams de llums,agrupant-los per carrers, i intenten que hi hagi dos o tres fanals seguits 

on hi hagi leds per veure l’efecte visual que suposa.  

 

El Sr. Cusidó considera que això no és reparar bombetes, sinó canviar tot l’enllumenat  i 

això és una inversió, i que això amb un pressupost prorrogat les inversions no es poden 

dur a terme fins que no hi ha el pressupost aprovat.  

 

La Sra. Llauró reiterà que no és inversió, sinó manteniment. 

 

El Sr. Oliva afegeix que, en tot cas, qui defineix si és inversió o manteniment és el 

tècnic municipal, l’interventor. 

 

L’Alcalde diu que el que queda pendent d’aquest mandat és un acord per via de rènting, 

que implicava un canvi general de lluminària a Vilassar, que no passarà abans de les 

eleccions perquè no pot ser, i tampoc es pot dir que no es pot dir que hi hagi un gran 

moviment abans de les eleccions, diu que com a molt s’ha d’acabar Can Pons, que ja 

porta temps fent-se. 

 

Ara intervé la Sra. Álvarez i comença dient que varen entrar una instància per saber les 

dades electorals, i demana una resposta, volen saber els resultat de les últimes eleccions 

per meses. I matisa que si fossin públiques no les demanaria. 

 

La següent intervenció es sobre els contenidors que s’han tret els contenidors de davant 

de la Farmàcia Brasó i hi ha una sobre saturació dels contenidors a la Quintana, i 

demana si es pot prendre cap mesura, perquè han rebut queixes de veïns. 

 

L’altre cosa que fa intervé és sobre el cementiri, que està molt malament, en general, i 

han rebut moltes queixes i demana que es prenguin mesures.  

 

El Sr. Miralles demana la neteja de la muntanya no es fa i demana si poden emprendre 

mesures per netejar diferents punts de muntanya, els més propers al nucli urbà, o amb  

freqüència de pas i diu que hi ha voluminosos i plàstics, i en resum brutícia. 

 

Segueix parlant de l’Empresa Casas, i que els hi ha fet arribar, que alguns autobusos no 

són accessibles, i per tant, no són ho són a tots els horaris, i no tenen plataforma per 

poder pujar amb cadira de rodes o cadireta d’infants, i demanen que puguin demanar i 

contactar amb l’Empresa Casas per que pugui posar aquests autobusos accessibles a 

tothom. 
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L’altre intervenció del Sr. Miralles és sobre una instància que diu que han presentat avui 

mateix sol·licitava que es facilitin els pressuposts amb format editable per poder 

treballar els pressupostos i les al·legacions. Fa notar que a cada ple anterior als 

pressupostos s’ha demanat i mai s’ha donat, doncs han decidit fer-ho per escrit, per 

veure si es respon i a més ara ho reiteren al ple. 

 

Per últim recorda que el que hi ha pendent és un informe relatiu a temes diversos de 

recursos humans, i recorda la intervenció de la Sra. Llauró, que deia que sempre 

contestava al Sr. Cusidó, i reclama que a ell també se li contesti, i l’apel·la com a 

regidora de recursos humans, ja que a ell no se li ha respòs sobre aquest tema, i a part de 

a l’alcalde, a l’anterior secretari, ara demanen a la Sra. Llauró que recordi que tenen una 

sèrie d’instàncies entrades, 4 o 5 , amb una sèrie consideracions escrites, i valora que el 

silenci en donar resposta per part de l’equip de govern és lleig, perquè obligues a 

respondre per escrit allà que se li pregunta per escrit, i es pregunta si hauran d d’anar al 

GAIP, la Comissió de Garantia d’accés a la informació de la Generalitat , o hauran 

d’anar al Síndic de Greuges per anunciar la falta de transferència i d’informació que 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt proporciona als seus regidors. I amb això finalitza. 

 

 

L’Alcalde pregunta si sobre les dades electorals ho han entrat per registre, i el Sr. 

Miralles respon que es va entrar per registre electrònic. L’Alcalde diu que ho tenen i ho 

faran arribar. 

 

Ara es parla dels contenidors de la Farmàcia Brasó, i es dóna el torn de paraula a la Sra. 

Llauró explica que si que es van treure aquests contenidors amb les obres del carrer 

Mestre Viladrosa, llavors el que estaven mirant és si calia tornar-los a col·locar per 

evitar el trànsit de camions pesats per la zona del centre que és el que estan evitant; 

Com menys trànsit en zones de centre, - diu la regidora-,  creiem que és positiu. 

Continua dient que es va fer la prova, ja que encara hi ha l’espai, es van treure els 

contenidors i s’intentava millorar i optimitzar altres, que encara està en fase de prova i 

el que han fet és parlar amb alguns comerços, perquè els que més s’omplen són els de 

cartró, i es proposa als comerços que se’ls hi faci la recollida del cartró porta a porta, 

que això va començar dilluns 25  de febrer, per tant reitera que esta en fase de proves. 

De manera que no sigui necessari tornar-los a posar, que si caldria es faria, però es vol 

evitar que hagi de passar el camió de la brossa. L’altra mesura és que es faci la recollida 

més sovint de totes les fraccions, especialment a més , recollir més plàstic i rebuig, que 

és el que tenen més problemes. S’intenta reduir el servei i reduir el trànsit rodat al centre 

del poble, i aquest és el motiu. 

 

La Sra. Llauró segueix amb el tema del cementiri i explica que s’ha anat invertint, que 

l’any passat es va fer la part vella de la dreta i que ara toca la part vella de davant a 

l’esquerra. Explica que la paret és de terra, no hi ha maons, que van reparant per fases, 

que també es va millorar l’accés, i conclou que està dins dels pressupostos pendents 

d’aprovació. 
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També aclareix el tema del fet de no haver donat resposta, i lamenta no sé conscient de 

no haver donat resposta a alguna cosa, però hi va haver una pregunta concreta de 

recursos humans que es va respondre, el que no us vàreu donar per contestats i l’Alcalde 

va dir que acabaria de respondre. Matisa que a vegades quan es respon el que no volem 

es dona per no respost.  

 

Seguidament el Sr. Oliva dona resposta a la inquietud per la brutícia que hi ha per la 

part de muntanya, i comença dient que el principal problema és el civisme, i explica que 

per tercer any consecutiu s’ha muntat una jornada de recollida, de l’antic cap de tir fins 

a Can Mayoles, passant pel bosc de Can Silva, que s’ha fet molta feina però que s’ha de 

continuar fent. Remarca la feina dels vigilants forestals, quan veuen un abocament 

significatiu el treuen immediatament i per tant el principal problema és que la gent 

prengui consciència del que representa pel bosc, i l’esforç que implica netejar tot allò, hi 

ha un sistema de recollida de la deixalleria. Recorda que en les jornades que anomenava 

el tècnic de medi ambient proporcionava una sèrie de materials per conscienciar, perquè 

cal sensibilitzar i fer conèixer que hi ha llocs correctes per abocar, i es manté la 

sensibilització i la recollida per part del parc i de l’ajuntament. 

 

El Sr. Miralles replica demanant les accions periòdiques de neteja que es duent a terme, 

ja que ell reconeix que no ha sigut capaç de visualitzar entorns propers al poble net, 

pregunta si gent de la neteja surt, si hi ha neteja diària.  

 

El Sr. Oliva respon que hi ha els serveis municipals, els serveis forestals i les sessions 

aquestes de jornades, que surt als informes del parc. 

 

Un cop enllestit aquest punt, es passa a tractar el de l’accessibilitat a l’Empresa Casas,  

el Sr. Oliva explica que s’ha fet una reunió amb Moventis i vol aclarir la competència 

de cadascú, perquè hi ha qui té competència i quin marge i hi ha per actuar, també amb 

el tema dels sorolls.  

 

 

Seguidament l’Alcalde recorda que el següent punt és sobre la instància que demana el 

pressupost en format editable i el Sr. Oliva explica que avui ha estat informat de 

l’entrada d’aquesta instància, i alhora nega que no s’hagi contestat mai, diu que no és 

conscient ni ell ni el tècnic municipal, en tot cas manifesta que no és cap problema i que 

demà mateix poden passar el pressupost que està en word a excell, que és una funció 

ràpida i demà mateix ho fa i ho passa. I l’Alcalde acaba per dir que en passaran nota a 

Recursos Humans. 

 

A continuació es dona la paraula a la Sra. Martín-Moreno que comença dient que també 

portava per plantejar el tema de la policia, però que ja s’ha respòs al torn del Sr. Cusidó, 

per tant passa a una altre qüestió, i és la següent, fa referència al fet que abans des de 

Torremar anaven gratuïtament a la piscina, i vol saber si és que el cost l’assumia 

Torremar o l’Ajuntament els ajudava i pregunta si se’ls pot continuar ajudant, perquè hi 

continuïn anant, i així facin alguna activitat.  
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Segueix parlant d’una reunió en la que es van trobar tots els grup municipals per parlar 

de normativa per portar gossos pel carrer i per la recollida d’excrements i creu que és 

una normativa que no es pren en consideració, que no veu a ningú amb l’ampolla 

d’aigua, ni recullen excrements ni res de res. Posa d’exemple que algú citava un altre 

poble per aquest tema de l’ampolla i ella va fer notar que aquí a Vilassar també s’hauria 

de fer, i suggereix que s’hauria de començar a multar. 

En acabat fa una petició al Sr. Alcalde i comença dient que el Tribunal Superior de 

Catalunya va instar a l’ajuntament a col·locar la bandera d’Espanya, i fa notar que no 

l’han posada, i tots els alcaldes l’estan posant abans no acabi la legislatura, perquè sinó 

hi haurà una multa que tothom haurà de pagar. La Sra. Martín-Moreno s’avança dient 

que com que sap que no la compraran, porta la bandera perquè es pugui col·locar a 

l’Ajuntament i no es trobi cap excusa per no posar-la, i afegeix que el mastil es posi, ja 

que abans si que n’hi havia una de mastil. 

 

Respon primer a les preguntes de la Sra. Martín-Moreno,  la Sra. Ruhí, que afirma que 

ara està amb la presentació del projecte de Torremar, que ja van per la tercera sessió, 

que serà el dia 27 de març, i presenten el pla de treball i el projecte que tenen, sobre el 

fet de la piscina la Sra. Ruhí diu que no en té coneixement, perquè en el pla de treball 

ells van dir que anaven a la piscina i al poliesportiu, del fet de pagar no es va dir, 

reconeix que ho desconeix i es afirma que ho aclarirà. 

 

Pel que fa la normativa dels gossos l’Alcalde expressa que, un cop feta la norma, costa 

molt d’aplicar, que hi ha una relació més difícil amb la realitat.  

 

En aquest punt, el Sr. Oliva clarifica que això només es tirarà endavant quan es posi una 

multa, perquè hi ha instruccions clares però és difícil de captar el moment en que passa, 

perquè s’ha fet campanya però els carrers continuen bruts i on més dol que passi és en 

els parcs infantils, i posa d’exemple la plaça del Teatre, i el parc infantil és ple i fa 

fàstic, i transmet que la única manera que veu d’acabar-ho és quan corri la veu que algú 

se l’ha multat. 

 

El Sr. Miralles pregunta,- fent referència al bandera que li ha donat la Sra. Martín-

Moreno -,  si és legal que l’Alcalde accepti regals de tercers.  

 

L’Alcalde, vol contestar i  expressa la seva voluntat de comentar el tema de la bandera 

espanyola. Comença dient que la bandera espanyola no hi és a la façana de 

l’Ajuntament des de fa molts anys, no des de fa tres, dos o un any, fa potser vint-i-cinc 

anys, i ell mateix demanava a l’alcalde d’aleshores que la retirés. Que un dia va deixar 

d’onejar i ningú la va trobar a faltar, perquè la senyera és prou inclusiva i segons el seu 

parer, la immensa majoria de gent de Vilassar es sentia representat simbòlicament. Que  

després d’anys es va començar a insistir amb el tema de la bandera, de tant en tant, els 

antics regidors del Partit Popular ho demanaven, que ara es demana com a campanya 

orquestrada. I, reitera que manté la idea que la senyera és prou inclusiva per a tots els 

vilassarencs i vilassarenques. També informa que no es llença res perquè afirma que és 

lleig llençar les coses i tot es guarda,  i l’Ajuntament té tres banderes espanyoles i diu 
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que : “Les tenim però no les pengem, també hi ha les europees, i altres ocasionals”. 

Anomena la que es penja el dia 28 de juny el Dia Internacional de l’Orgull LGTB, la 

dels gitanos, la del 8 de març,... I que hi ha d’altres que representen macroestats i altres 

que estan guardades. L’Alcalde li diu que la doni a algú altre, que li suggereix que faci 

que algú entengui aquesta bandera com a democràtica i comenta el sidral que han 

muntat darrerament.  

 

La Sra. Martín-Moreno diu que aquesta bandera és per aquella gent que és demòcrata i 

constitucionalista, que la vegin onejar, que és una bandera per aquest alcalde i per 

aquest Ajuntament. 

 

L’Alcalde respon que ell sempre ha respectat a la gent que es sent espanyola i fa ús de la 

seva identitat espanyola, que ell no ha esta mai ningú que assetgés aquest tipus de 

persones, que fins i tot pot entendre que siguin constitucionalistes, però no pot entendre 

com aquest pugui ser un element definitiu per a reprimir altres que no ho són, o que 

intenten canviar l’ “statu quo” de la situació. Que no ho entén, ni ho entendrà mai, ni ho 

compartirà mai i ho combatrà. Conclou que, no s’ha fet mereixedors que facin el pas de 

penjar la bandera espanyola i que el TSJC ja dirà el que hagi de dir, i tothom haurà 

d’actuar en conseqüència en aquell moment, i ell serà el primer que callarà, passi el que 

passi. 

 

 

Finalment és el torn de la Sra. Bosch que literalment diu: 

 

“Segons la informació publicada, des del passat 25 de febrer l’Ajuntament ha iniciat el 

servei de recollida porta a porta de paper i cartró als comerços del municipi per tal 

d’evitar la saturació dels contenidors. Entenem que des de l’ajuntament no s’ha fer la 

necessària pedagogia per assolir l’adequada selecció i dipòsit als contenidors dels 

residus que generen alguns comerços del municipi, al punt d’arribar a crear un servei 

exclusiu per aquests. Voldríem saber quin és el cost que te aquesta ampliació del servei i 

si repercutirà a la resta de contribuents. 

Voldríem saber com pensen procedir per començar a arreglar el mal estat del cementiri. 

Abans la pròpia que feia la vigilància també feia el manteniment, ara sembla que no es 

va així, però tampoc es fa de cap manera. 

En el ple de Gener vàrem preguntar en termes d’eficiència econòmica i sense cap 

acritud vers el Secretari, si s’havia efectuat un estudi del cost de l’assessorament actual 

per verificar que l’ increment de sou del Sr. Secretari per la defensa en judicis 

contenciosos administratius es veu justificat, però encara no se’ns ha fet trasllat 

d’aquesta informació i per tant, no ho podem constatar. 

Ens reiterem sobre el tema del verd urbà. El nou sistema de poda, aquest determinava 

que els arbres no s’havien de podar, i en alguns casos així ha estat, així s’ha fet, però 

ens trobem que tot i que semblava que es respectaria el verd urbà, veiem que a Mestre 

Salamero s’han talat 2 arbres adults de la part baixa del carrer i  a la part alta del mateix 

carrer, 4 dels que es van plantar quan es va construir la nova escola pública.  Al pati de 
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l’escola antiga, ara Espai Cívic, tocant a les cases dels mestres, se n’han talat 2 més, 

també joves. Demanem que s’expliqui per què seguim mantenint el criteri de que els 

arbres fan nosa, quan en realitat son molt necessaris com a reguladors de temperatura i 

beneficiosos per la salut de les persones.” 

 

Després de fer un resum de la temàtica de cada pregunta la Sra. Llauró comença dient 

que el tema del cementiri ja s’ha contestat al grup municipal de la CUP, respecte al 

servei porta a porta dels comerços s’ha començat ara una prova pilot, no amb tots els 

comerços sinó amb els comerços més generadors, afegeix que no suposa un sobrecost, 

sinó haver d’anar a explicar el que suposava el canvi, què era i com ho havien de fer, el 

que passa és que s’ha posat un horari per recollir.  

 

La Sra. Bosch diu que ha preguntat quan es començarà a treballar al cementiri i que no 

se li ha contestat i la Sra. Llauró diu que  el 2018 es va fer la part vella d’entrant a 

l’esquerra, i la persona que vigila és la persona que fa el manteniment, és la mateixa i ho 

segueix fent, no fa reparacions i si manteniment. Les reparacions les fa la brigada o els 

paletes.  

 

Respecte al tema dels arbres, hi ha el pla de verd urbà, i explicar les diferències entre 

poda i tala: que vol dir que la poda , que pot ser de manteniment o de reformulació, 

manteniment: tallo aquelles branques que creixen malament o que afecten a fanals i 

balcons, o bé quan l’arbre està mal podat segons els criteris que s’han establert ara  i 

segons els hi ha explicat l’expert, es fa amb més intensitat. Quan és tala és o perquè està 

aprovat en les tales que hi ha i diu que les que ha esmentat no sap en quin llistat estan , 

que s’ho apunta i ho contesta per escrit. I afegeix que a Can Pons se’n van plantar uns 

però que no és que els hagin talat sinó que els han fet mal bé i fa una reflexió sobre el 

civisme.  

 

L’Alcalde afegeix que sobre el tema de l’assessorament regular són 36.000 l’any i que 

hi ha altres temes més puntuals com el procés del PP12 però eren uns 36.000€  

 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 

n’estenc la present acta, al lloc i data “ut supra”. 

 

El secretari,       L’alcalde, 

Eduard Lluzar López de Briñas    Xavier Godàs Pérez  
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