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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (17/09/2015) 

 

Núm. 15/2015 

Lloc: Vilassar de Mar. Sala de sessions de la Casa Consistorial 

Data: 17/09/2015 

Horari: 20 h a 21:00 h   

Sessió: ordinària, primera convocatòria 

Assistents: 

DAMIÀ DEL CLOT I TRIAS Alcalde 

ÀNGEL FONT CATALAN regidor 

RAQUEL ZAMORA LÓPEZ regidora 

JOSEP SOLÉ CLOTET regidor 

ESTHER LÓPEZ MARTÍ regidora 

CARLES SOLER NOVÀS  regidor 

MARINA JORDAN LÓPEZ  regidora 

JORDI BARTROLÍ ALMERA regidor 

LUARD SILVESTRE CASTELLÓ regidor 

JOAN ROCA LLEONART regidor 

NÚRIA ARASA ROVIRA regidora 

JOAQUIM FERRER TAMAYO regidor 

LAURA MARTÍNEZ PORTELL regidora 

JOSEP SOLÀ PUNSOLA regidor 

JAVIER MARTÍN LAPEÑA regidor 

FRANCISCA GONZÁLEZ BLANCO regidora 

JUAN DIAZ DELGADO regidor 

JORGE C. FEIJÓO SUÑOL R egidor 

ALICIA RODRÍGUEZ LUNA regidora 

OLGA ZULOAGA MOREGÓ regidora 

ZENAIDA SERRANO ESTÉVEZ regidora 

ESTEVE PRÉJANO COLOM secretari accidental 

Oberta la sessió per la Presidència i comprovat pel secretari l'existència de quòrum 
necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, d'ordre del Sr. alcalde es passa a l'examen i 
deliberació dels assumptes inclosos a l'Ordre del dia. 

I.- PART RESOLUTÒRIA 

0.   APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DELS DIES 23/07/2015 I 01/09/2015 

1.  ELECCIÓ DE FESTES LOCALS A VILASSAR DE MAR PER A L’ANY 2016 

2. PROVISIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 

3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-VILASSAR DE MAR DIU SÍ, RELATIVA A L’EXERCICI DE LA 

SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR I PAGAMENT DELS IMPOSTOS D’IVA I IRPF 

A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA 
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4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN LOCAL LA VERIFICACIÓ DEL 

COMPLIMENT DE LA LEGALITAT DE LES PANCARTES O ALTRES SUPORTS PUBLICITARIS O 

INFORMATIUS COL.LOCATS PER ENTITATS O SOCIETATS PRIVADES A LA FAÇANA DE L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN LOCAL AL COMPLIMENT 

EFECTIU DE LA LLEI 39/81 PERQUÈ LES  BANDERES OFICIALS DE LA VILA ONEGIN EN TOT MOMENT A 

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN LOCAL A QUE RETIRI LES 

BANDERES O BANDEROLES DENOMINADES “ESTELADES” QUE SE SITUEN EN ELEMENTS DE 

MOBILIARI O INFRAESTRUCTURES URBANES I QUE NO DISPOSIN DE LLICÈNCIA MUNICIPAL 

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD-CUP-POBLE ACTIU DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL 

D’”ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS 

ESTATS UNITS (TTIP) 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 

DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE 

1. DECRETS DE L'ALCALDIA 

2.  PRECS I PREGUNTES 

 

I.- PART RESOLUTÒRIA 

0.   APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DELS DIES 23/07/2015 I 01/09/2015 

El President manifesta que si cap dels presents no té objecció a fer al contingut de les 
actes de les sessions anteriors dels dies 23 de juliol i u de setembre de 2015, es 
procedirà a la seva aprovació. No havent-se formulat objeccions al seu contingut, 
anuncia que queda aprovada per unanimitat. 

1. ELECCIÓ DE FESTES LOCALS A VILASSAR DE MAR PER A L’ANY 2016 

La Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2016 i inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2016. 

L’art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors disposa que de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local i per Decret de la Generalitat de Catalunya estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball i Indústria a 
proposta dels municipis respectius. 

Les esmentades festes locals, retribuïdes i no recuperables, no podran escaure en 
diumenge, ni en cap dels dies oficials de festa que determina l’Ordre EMO/168/2015, 
de 25 de maig. 
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S’ACORDA per unanimitat, amb 21 vots favorables que representen la totalitat de 
membres de fet de la corporació. 

Primer.- Proposar a la Conselleria d’Empresa i Ocupació que en el calendari oficial de 
festes de Catalunya de l’any 2016 figurin com a FESTES LOCALS DE VILASSAR DE 
MAR les següents: 

- Dia 27 de juny de 2016  

- Dia 31 d’octubre de 2016  

Segon.- Comunicar aquest acord al departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i acceptació de les festes 
proposades, si escau. 

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura i gestió de la documentació 
necessària per a l’efectivitat d’aquests acords. 

2. PROVISIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 

El Sr. Josep M. Morros Sala, Jutge de Pau substitut de Vilassar de Mar ha presentat 
renúncia al seu càrrec, mitjançant instància presentada al RE núm. 2015/4683, de 15 
de maig de 2015, per la qual cosa és necessari procedir a l’elecció per a cobrir 
l’esmentada vacant.  

Atès que la vacant ha estat anunciada en la forma prevista a l’article 5 del Reglament 
núm. 3/1995, de 7 de juny, i mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  

Els candidats presentats són el Sr. Gustavo Iduriaga Azcona i la Sra. M. del Mar 
Mairal Garcia. 

Vistos els respectius currículums, segons els quals la Sra. Maria del Mar Mairal Garcia 
és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i una amb experiència 
professional com advocada d’empresa, i per tant té un perfil més adequat per ocupar 
el càrrec que l’altre candidat. 

Ateses les circumstàncies de residència i arrelament al municipi així com de capacitat i 
compatibilitat dels articles 13 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, i 389 a 397 de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial,  

S’ACORDA amb dinou vots a favor dels grups dels grups d’ERC-VDMdS, GxVDM, 
Babord-CUP-PA, CiU, PSC-CP i VdM Sí que Pot i dues abstencions del grup de C’s: 

Primer.- Proposar per al càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT d’aquest municipi la 
Sra. M. del Mar Mairal Garcia, amb DNI 46760410F, qui reuneix les condicions de 
capacitat i idoneïtat necessàries.  
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Segon.- Trametre certificació del present acord al Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya, Departament de Jutjats de Pau.  

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  

3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-VILASSAR DE MAR DIU SÍ, RELATIVA A 

L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

I PAGAMENT DELS IMPOSTOS D’IVA I IRPF A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

CATALANA 

1.- ANTECEDENTS: 

1.1.- De l’anàlisi comparat d’ajuntaments que donen suport a la iniciativa denominada 

“sobirania fiscal”. Una qüestió política i no jurídica.  

En data 18 d’abril de 2013, va transcendir que onze ajuntaments catalans iniciaven el 
que es va denominar actuacions tendents a reclamar la sobirania fiscal. Entre aquests 
ajuntaments hi havia consistoris d’àmbit territorial proper al consistori com l’Ajuntament 
d’Alella, el d’Arenys de Munt i el de Premià de Dalt. Aquesta actuació, incardinada dins 
les actuacions del moviment “Catalunya diu Prou”, esdevenia –i així ho manifestaven 
els batlles dels onze primers municipis- un acte simbòlic per acreditar que era possible 
l’ingrés de les obligacions tributàries dins un marc legal català.  

Avui els ajuntaments que obren d’aquesta forma; és a dir, paguen els impostos que 
genera l’activitat pròpia dels consistoris a l’Agència Tributària Catalana, supera el 
centenar. No es coneix cap irregularitat en la que hagin pogut incórrer per obrar 
d’aquesta forma. De la mateixa manera que ho han fet els consistoris, també ho han 
fet polítics, càrrecs electes, empreses i autònoms. Per tant, obrar d’aquesta manera 
esdevé una actuació que s’insereix de ple en la llibertat ideològica que els consistoris 
exerceixen en funció, precisament, de la ideologia de qui els governa. Per tant, 
aquesta petició –i tot el que se’n pugui derivar- entra en el terreny de la política i de la 
llibertat política.  

1.2.- De la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 

de març de 2012. Del deure polític de compliment de les mocions aprovades.  

En data 28 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar una 
moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en que pretenia establir 
un protocol d’actuació per a la realització de pagaments de l’IRPF i IVA a l’Agència 
Tributària de Catalunya.  

La moció en qüestió finalitzava afirmant que “atès que hi ha una escletxa legal, 
d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, que permet que la 
Generalitat recapti diferents impostos –IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a 
Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana ho pot fer, sempre i quan pagui a 
temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment: 
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1. Emplenar formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte 

corrent de la Generalitat en concepte de pagament d’IVA i IRPF. 

2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el 

contribuent ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost 

indicant el número de referència i el NIF. 

3. Posteriorment, el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’Agència Tributària 

Catalana el justificant de l’ingrés dins un termini de set dies.  

4. A l’hora de fer la declaració de l’import a Hisenda, cal indicar que es carregui 

l’import al compte bancari de la Generalitat on prèviament s’han ingressat els 

diners.  

Atès que la opció vinculada a la sobirania fiscal proposada al seu dia pel grup 
municipal de les CUP resulta, avui, una opció perfectament legal i viable; i veient, 
també, que l’Ajuntament de Vilassar de Mar va votar, al seu dia, una iniciativa política 
en forma de moció, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels acords que es 
vehiculen al final d’aquesta moció. 

 

1.3.- Vilassar de Mar com municipi adherit a l’Associació de Municipis pel la 

independència. Vinculació política dels compromisos prèviament adquirits.  

Consta en la plana web de l’Associació de Municipis per la independència Vilassar de 
Mar com a municipi adherit. Tanmateix, en data 24 d’abril de 2013, s’aprovava un 
acord de gran transcendència política on es constatava, entre d’altres qüestions, les 
següents: 

En primer lloc que els municipis de Catalunya, com a representats propers i directes 
de la voluntat popular han esdevingut un motor de canvi en moments històrics del 
país. Es cita, com exemple, l’adveniment de la República i els consegüents canvis 
socials que s’esdevingueren. En segon lloc, l’acord en qüestió destaca la capacitat 
dels municipis per captar els anhels socials i ser-ne un transmissor d’aquesta voluntat 
popular sovint expressada a través d’acords plenaris –com s’ha vist en l’antecedent 
anterior d’aquesta proposta. 

Les reivindicacions nacionals de les quals l’Associació de Municipis per la 
Independència n’és un clar exponent, ha tingut la voluntat de posar els municipis i els 
ajuntament al capdavant d’aquestes demandes socials i populars. Tanmateix, la 
declaració de sobirania expressada pel Parlament de Catalunya, impugnada després 
pel govern espanyol i anul·lada, parcialment, pel Tribunal Constitucional esdevé una 
mostra més d’aquesta voluntat popular que topa, un cop i un altre, contra una paret 
d’incomprensió amb escassa –per no dir nul·la- tradició democràtica.  
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Aquesta és, doncs, l’anàlisi que en fa l’Associació de Municipis per la independència; 
associació de la qual l’Ajuntament de Vilassar de Mar en forma part, i que s’ha 
transformat en l’acord que entre d’altres consideracions polítiques destaca, en el seu 
punt sisè, el següent: “instar a tots els municipis adherits a l’AMI que comencin a 
exercir tot seguit la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels 
seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a 
l’Agència espanyola. Això ho podrà fer per designació de Ple o per voluntat dels seus 
batlles o equips de govern”. 

2.- De les consideracions jurídiques que emparen la proposta que es formula. De la 

seva incardinació dins l’ordenament jurídic.  

2.1.- Consideracions jurídiques de rang estatutari i de caràcter personal.  

Article 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, regulador del marc polític en el que 
s’incardina la Generalitat de Catalunya, ara per ara, estableix que “les relacions de la 
Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de lleialtat institucional mútua” i es 
regeixen per principis generals com el d’autonomia i bilateralitat.  

Article 4, regulador dels drets i principis rectors, estableix, en el seu punt primer, que 
els poders públics de Catalunya –i els ajuntaments estarien inclosos dins aquest 
mandat estatutari- han de promoure l’exercici de les llibertats i els drets que 
reconeixen aquest Estatut. El punt tercer d’aquest precepte fa clara menció al fet que 
els poders públics de Catalunya han de promoure valors tals com, entre d’altres, el de 
la llibertat, la democràcia o el pluralisme.  

L’article 30 de l’Estatut, emmarcat dins el capítol de drets i deures en l’àmbit polític i de 
l’administració, determina, en el seu punt segon, que “totes les persones tenen dret a 
que els poders públics de Catalunya les tractin, en el afers que les afecten, d’una 
manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui proporcional a 
les finalitats que la justifiquen”. 

2.2.- Consideracions jurídiques de rang estatutari i de caràcter institucional.   

L’article 201 del text estatutari, aquest ja emmarcat dins l’apartat relatiu a les finances 
de la Generalitat, estableix, en el seu punt segon, que “el finançament de la 
Generalitat es regeix pels principis d’autonomia financera, coordinació, solidaritat i 
transparència en les relacions fiscals i financeres entre les administracions públiques, i 
també pels principis de suficiència de recursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat 
institucional entre les esmentades administracions”. 

El mateix article 201, punt 4art, fa explícita referència a l’article 132 del text 
constitucional espanyol al concretar que “el finançament de la Generalitat de 
Catalunya no ha de comportar efectes discriminatoris envers Catalunya respecte a les 
altres comunitats autònomes”. Aquest principi –diu l’Estatut- ha de ser respectuós amb 
els criteris de solidaritat que enuncia l’article 206 del mateix Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.  



PLE DE L’AJUNTAMENT 17-09-2015 

7 

L’article 202 del text estatutari, relatiu als recursos de la Generalitat de Catalunya, 
redunda, en el seu punt primer, en el fet que “la Generalitat disposa d’unes finances 
autònomes i dels recursos financers suficients per afrontar l’exercici adequat del seu 
autogovern”. El punt segon d’aquest precepte concreta que “la Generalitat gaudeix de 
plena autonomia de despesa per tal de poder aplicar lliurement els seus recursos 
d’acord amb les directrius polítiques i socials determinades per les seves institucions 
d’autogovern”. 

2.3.- Especial consideració al marc legal emanat de la Llei General Tributària. Articles 

61 i 64.  

L’article 61 de la Llei General Tributària estableix que s’entén pagat en efectiu un 
deute tributari quan s’hagi realitzat l’ingrés del seu import en les caixes dels òrgans 
competents, oficines recaptatòries o entitats autoritzades per la seva admissió. Per la 
seva banda, l’article 64 del mateix text legal determina que els obligats tributaris 
podran consignar l’import del deute tributari a la Caixa General de Dipòsits o òrgan 
equivalent de les restants administracions públiques.   

Cal assenyalar, en aquest sentit, l’Agència Tributària Catalana, que és un òrgan amb 
clares competències recaptatòries i depenent de la Generalitat de Catalunya. I cal 
assenyalar, també, que aquest desplegament jurídic referit a la Llei General Tributària 
és el que ha servit a consistoris com el d’Alella o Arenys de Munt per donar resposta 
efectiva a una proposta similar. 

Tanmateix i com a reforç augmentatiu de caràcter jurídic s’acompanya, a l’expedient, 
informe elaborat al juliol de 2015 per la Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana de 
Secretaris, interventors i Tresorers d’Administració Local per la Independència en 
relació a la legalitat del pagament dels impostos d’IVA i IRPF per part de les 
administracions locals catalanes a l’Agència Tributària Catalana a instància de 
l’Associació de Municipis per la Independència. Aquest conclou: 

Primer.- que el pagament dels impostos de l’IVA i IRPF per mitjà de l’ATC s’ajusta a 

l’ordenament jurídic i és una possibilitat acceptada i avalada pels quasi 4 anys que fa 

que es practica a Catalunya per diferents persones físiques i jurídiques, públiques i 

privades.  

Segon.- La presentació de les declaracions corresponents es fa a la mateixa AEAT, i 

en els terminis que aquesta té establerts, sense que el fet de fer el pagament 

aposteriori per mitjà de l’ATC hagi de comportar implícitament que es faci fora de 

termini.  

Tercer.- L’ordenació de pagaments correspon a l’Alcalde i en aquest cas s’opta per la 

domiciliació bancària al compte que fixa l’ATC, qui alhora té el compromís de pagar 

dins del termini que fixen les lleis estatals si els documents i transferència són 
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presentats pels ens locals amb temps suficient. Per tant aquest sistema de cap de les 

maneres comporta per sí mateix haver de recaure en el pagament extemporani ni amb 

la imposició dels corresponents recàrrecs.  

 

3.- De la sobirania fiscal de Catalunya exercida en el marc de l’Estat espanyol. Dels 

mecanismes per a l’exercici de la sobirania fiscal en relació a les institucions.  

L’Assemblea Nacional de Catalunya (endavant ANC), que ha esdevingut un dels 
motors que han vehiculat tot el sobiranisme en favor de la construcció de mecanismes 
de radicalitat democràtica també ha treballat en el pla teòric, acadèmic i pràctic com es 
pot anar exercit aquesta sobirania –en aquest cas, la fiscal- mentre la independència 
resta pendent. 

En aquest sentit, la pròpia ANC ha editat un llibre, que porta per títol Mecanismes per 
a l’exercici de la sobirania fiscal d’empreses, institucions i persones físiques 2013”. 
Entre els dos objectius que es destaquen aquesta iniciativa hi ha: 

 Els reivindicatius. És a dir: palesar la situació d’espoli fiscal patit per la societat 

catalana a través d’un sistema impositiu aliè i que utilitza mecanismes 

redistributius contraris al sentit comú, la lleialtat institucional i el principi 

d’ordinalitat.   

 Els pràctics; essent el primer, el de dificultar a les institucions fiscals 

espanyoles la fiscalització dels impostos catalans. I, en segon lloc –i a més 

llarg termini- dotar a l’Agència Tributària de Catalunya (de la qual en parlarem 

al proper punt) de les dades fiscals necessàries tant de persones físiques com 

jurídiques de Catalunya perquè arribat el moment, aquesta entitat genuïnament 

catalana pugui gestionar i recaptar els impostos catalans sense dependre 

d’una transmissió de dades per part de l’Agència Tributària Espanyola.  

Tanmateix, hi ha una dada no menys valuosa i que cal tenir en compte per fer possible 
i amb majors garanties d’èxit un hipotètic “tancament de caixes” o una Declaració 
Unilateral d’independència. Sobretot pel caràcter unilateral que pot comparar cada una 
de les dues iniciatives; sent la primera de pressió política però la segona amb una 
clara dimensió d’exercir la sobirania plena.  

En quan a la dimensió de la sobirania fiscal a nivell municipal, la seva importància 
tampoc no és menor. Altre cop el manual editat per l’ANC explicita que l’administració 
local –municipis i diputacions- gaudeixen de molts mecanismes impositius que 
permetrien exercir amb plenes garanties la sobirania fiscal.    
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4.- De l’Agència Tributària de Catalunya. El concepte de “finestreta única”.   

Un simple cop d’ull a la web habilitada per l’Agència Tributaria de Catalunya permet 
assegurar que entre les seves funcions i objectius, a part de donar compliment al 
mandat estatutari de l’article 204, té com a funció la d’assumir la gestió, la recaptació, 
la inspecció i la liquidació dels impostos i tributs no delegats a la Generalitat. 
Tanmateix, deixa clar que l’Agència Tributaria Catalana exerceix les seves funcions en 
base als principis abans exposats. És en aquest sentit que entre aquest organisme i 
l’AEAT s’han signat convenis per la presentació telemàtica i comunicacions en nom de 
tercers, com ara el signat el 17 de maig de 2004.  

Per si això no fos suficient, la Carta de Drets que la mateixa plana web de l’organisme 
permet desplegar, aprofundeix en aquest dret a poder ingressar els tributs o taxes en 
aquesta oficina, la qual, al seu torn, dona compte a l’AEAT. Portat a la praxi tot aquest 
desplegament normatiu, s’ha acabat donant forma el que es coneix com a “finestreta 
única” mitjançant el corresponent conveni signat entre ambdues administracions i 
portat a terme a partir dels principis ja esmentats. En aquest sentit, l’Agència Tributària 
de Catalunya té delegada la funció de gestió, recaptació, inspecció i liquidació dels 
impostos i tributs no delegats a la Generalitat i d’aquells que ja han estat delegats. 
Ergo: de tots els impostos i tributs que es generen i es cobren a Catalunya.  

 5.- Del context polític actual en el qual es formula aquesta petició. Sobre el dret a 

decidir en àmbits de sobirania fiscal.    

Per si hi ha algun dubte de com s’ha d’interpretar una norma com les que s’han 
exposat, ja sigui per l’interessat ja sigui per una administració pública amb facultat per 
fer-ho, el propi Codi Civil espanyol –el Codi Civil català no ho regula perquè no en té la 
competència- diu que la interpretació s’ha de correspondre amb el context social en el 
qual la norma ha de ser aplicada.   

Això porta a deixar clar que aquesta proposta, com s’ha dit al punt primer, entra dins la 
voluntat d’exercir la sobirania fiscal com a opció econòmico-ideològica. Tanmateix, la 
proximitat de l’11 de setembre de 2012, 2013, 2014 i 2015, així com les eleccions al 
Parlament de Catalunya que es celebren el proper dia 27 de setembre de 2015, fan 
que aquesta proposta s’incardini dins l’allau de demandes socials i polítiques 
clarament vinculades a l’exercici d’aquest dret.  

A ningú se li escapa que el dret a l’autodeterminació té la seva vessant col·lectiva. 
Catalunya, és prou sabut, ha reivindicat el seu dret en múltiples ocasions i pretén fer-
ho el proper 27 de setembre de 2015. Però aquest dret no s’esgota en la seva vessant 
col·lectiva; també té la seva dimensió personal, com ara el dret a escollir la opció 
ideològica que un més li convingui. Un exemple és la opció de la sobirania fiscal. No 
s’explicaria que un ajuntament que ha subscrit proclames nacionals d’una magnitud tal 
com la dels municipis per la independència, no permetés ingressar els impostos a 
l’Agència Tributària Catalana al·legant una suposada –i no demostrada- il·legalitat del 
fet. Cal reiterar-ho: l’opció que es proposa és legal, és legítima i és políticament 
executable. I l’ajuntament, com s’ha dit, té el deure polític de fer-ho possible.  
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A partir dels antecedents suara exposats,  

ES PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR L’ADOPCIÓ DE 
LA SEGÜENT MOCIO SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A PARTIR DE 
LES SEGÜENTS PREMISES (AQUESTES DE CARÀCTER GENERAL).  

1.- Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat que afecta i agreuja 
la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi 
econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.  

2.- Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta 
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no 
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia 
legislació espanyola reconeix. L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha 
mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en 
aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben 
unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 

3.- Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans 
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar 
les bases per a una solució definitiva. Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli 
fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i 
els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de 
fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels 
impostos suportats a Catalunya.   

4.- Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de 
contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la 
sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins 
ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.   

Per tot això, 

S’ACORDA amb onze vots a favor dels grups d’ERC-VDMdS, GxVDM i Babord-CUP-
PA i, deu vots en contra dels grups de CiU, C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot. 

PRIMER.- Manifestar la voluntat del municipi de Vilassar De Mar d’exercir la seva 
sobirania fiscal. 

SEGON.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) d’aquest Ajuntament a l'Agència Tributària de Catalunya en els propers 
mesos. 
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TERCER.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura 
a aquells ciutadans o empreses de Vilassar de Mar que vulguin acollir-se a aquesta 
pràctica a nivell particular. 

QUART.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou i a l’Agència Tributària de 
Catalunya. 

INTERVENCIONS 

La Sra. Zenaida Serrano, del grup municipal de VdM Sí que pot/Sí puede, diu que el 
seu grup defensa el dret a decidir el model d’Estat i les obligacions i relacions que se’n 
derivin. Atès que aquest dret encara està per exercir i no es coneix la voluntat del 
poble, en coherència amb aquestes raons, anuncia que el seu vot serà contrari perquè 
creuen que la moció que presenta ERC – Vilassar de Mar diu sí només representa una 
part de la població.  

La Sra. Alicia Rodríguez, del grup municipal del PSC-CP, posa de manifest que 
aquesta iniciativa és una operació d’imatge i propaganda, sense efectes pràctics, ja 
que l’Agència Tributària Catalana remet els ingressos a l’Estatal. Remarca que el partit 
socialista està a favor d’una major autonomia financera -menys transferències i més 
ingressos de la Generalitat- i d’una revisió del sistema de finançament en clau federal 
que ha de permetre assolir aquest objectiu. El PSC defensa per damunt de tot la 
legalitat vigent, i aquesta és clara amb relació als ingressos si són competència de 
l’Estat. 

Manifesta que no poden compartir l’afirmació que Catalunya pateix espoli fiscal. Estan 
d’acord que a Catalunya li cal un nou pacte fiscal que respecti més el principi 
d’ordinalitat i que, per tant, sigui més just, però no poden acceptar aquestes frases. 
Denuncia la confusió i l’engany que de cara a la ciutadania suposen les iniciatives i 
campanyes com aquesta, que trien aspectes de la gestió pública, sistema fiscal, 
pensions, etc., que els socialistes consideren que han de ser salvaguardats de la lluita 
política. Campanyes com aquesta afavoreixen la desconfiança dels ciutadans en la 
gestió pública, en un tema tan delicat com són els impostos. Volen condicionar el seu 
vot a la legalitat de la proposta i, per tant, demanen -i vol que consti en acta- que hi 
hagi un informe favorable de l’interventor general de l’Ajuntament o del tresorer, en 
aquest cas. Posa l’exemple del cas d’Alella, en resposta que va donar el conseller 
Mas-Colell l’any 2013 al grup socialista al Parlament de Catalunya. Respecte al destí 
dels ingressos que l’Ajuntament d’Alella va fer a l’Agència Tributària Catalana -que 
corresponia ingressar a l’Agència Tributària Espanyola-, el conseller va respondre que 
la Generalitat, davant de l’ingrés d’uns recursos que no són competència de tributs 
que ella gestiona, ho comunica a l’Agència espanyola i transfereix l’ingrés. Per tant, 
queda clar que ingressar recursos a l’Agència Tributària Catalana és pur teatre, 
gesticulació, a més de no ser legal.  
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Sobre si es podrien determinar interessos de demora o recàrrecs per no ingressar els 
tributs en data a l’Agència Tributària Espanyola, no correspon a l’Agència Tributària 
Catalana determinar si s’escau o no determinar interessos de demora o recàrrecs en 
cas que l’ingrés es produís fora de termini respecte de tributs que actualment gestiona 
una altra Administració, que és l’única competent per determinar les conseqüències de 
realitzar un dipòsit enlloc d’ingressar un tribut. Per tant, l’Agència Tributària Espanyola 
és qui pot determinar si hi ha interessos de demora o recàrrecs si un Ajuntament 
ingressa els tributs a l’Agència Tributària Catalana. És a dir, hi pot haver més despesa 
a càrrec dels ciutadans per pura gesticulació, a més d’il·legalitats. Des del respecte a 
l’autonomia municipal, no correspon a la Generalitat de Catalunya realitzar valoracions 
sobre decisions que prenen altres administracions ni determinar quina ha de ser 
l’actuació dels ajuntaments de Catalunya.  

Demana que facin menys gesticulació i que treballin més per temes reals i realitzables 
per al poble i no forcin a funcionaris, regidors i personal amb una sobrecàrrega de 
treball i, a sobre, a actuar fora de la llei. 

L’alcalde respon: “Molt bé, tanco la paraula. Amén. Té la paraula el portaveu de 
Ciutadans”, cosa que es fa constar en acta a petició de la regidora Sra. Laura 
Martínez. 

El Sr. Juan Díaz, del grup municipal de C’s, intervé dient que el govern municipal 
segueix dedicant els seus recursos i temps a qüestions al marge de l’ordenament i la 
legalitat. El pitjor és que carrega el ciutadà amb més pressió política del que cal, que 
ja té prou feina amb arribar a final de mes. Afirma que res no és legal: la llei que sosté 
aquesta Agència Tributària Catalana a la pràctica està suspesa. Els objectius de la llei, 
segons la mateixa moció que es presenta, són dificultar les institucions fiscals 
espanyoles i estar preparats per a una DUI. Per tot això, anuncia que votaran en 
contra de la moció. 

El Sr. Joan Roca, del grup municipal de GxVdM, manifesta que Gent per Vilassar de 
Mar no portava aquest punt sobre la sobirania fiscal en el seu programa electoral. 
Explica que, quan van començar les reunions per formar equip de govern, ERC va dir 
que tenien previst portar aquest punt en un dels primers plens del mandat. Ja 
aleshores ells van comunicar-los que no hi posarien cap inconvenient i, per tant, per 
responsabilitat i coherència, anuncia que el seu vot serà favorable. 

El Sr. Luard Silvestre, del grup municipal de Babord-CUP-PA, explica que en aquest 
Ajuntament ja es va aprovar una moció perquè això pogués fer-se efectiu. Aclareix que 
no es tracta de gesticulació, sinó que és una cosa que tenen molt clara. Fa dos 
comentaris, però: d’una banda, haurien volgut participar més en l’elaboració d’aquesta 
moció i, de l’altra, voldrien saber com es materialitzarà el punt tercer de la part 
dispositiva, com es facilitarà informació als ciutadans i a les empreses. Anuncia el vot 
a favor de la moció. 
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El Sr. Joaquim Ferrer, del grup municipal de CiU, afirma que, al seu parer, hi ha una 
part d’interès oportunista en el fet de presentar la moció, ja que l’any 2012 
l’Ajuntament va aprovar una moció en aquest sentit, presentada per ERC i la CUP. En 
aquella moció ja s’especifica que es faria el pagament dels tributs quan fos legalment 
possible. S’ha explicat anteriorment que si no s’ha fet fins ara és per la negativa a 
subscriure-la per part dels dos interventors que hi ha hagut en aquest període. La 
seva postura era que si es tirava endavant, farien un informe de reparament amb totes 
les seves conseqüències jurídico-legals. Per aquesta raó no es va poder portar a 
terme el contingut de la moció. Per tant, creuen que la nova moció és absolutament 
innecessària i demanen al govern d’ERC que compleixin la moció que ja està 
aprovada. Finalment, anuncia el vot en contra del seu grup. 

El Sr. Àngel Font, del grup municipal d’ERC-VdMdS-AM, respon a l’última intervenció 
dient que es podria trobar alguna similitud amb l’anterior moció, però la diferència 
fonamental és que el 2014 es van presentar algunes sol·licituds reclamant la posada 
en pràctica de la sobirania fiscal en aquest Ajuntament i l’alcalde s’hi va negar. Hi ha 
hagut una negativa absoluta a aplicar la sobirania fiscal per part de l’anterior govern 
municipal.  

D’altra banda, com a curiositat, afirma que, un cop examinades les intervencions de 
tres grups municipals, del sentit dels seus vots es desprèn quins partits estaran a favor 
o en contra del procés el 27 de setembre -excepte el vot sorprenent de CiU-.  

Constata també que el PSC i Ciutadans no fan política, sinó que sempre fan 
consideracions jurídiques. Tot i que avui no s’ha parlat de retallades, els recorda que 
aquest país pateix un espoli fiscal de 16 mil milions d’euros anuals; un 45% dels 
impostos que es recapten a Catalunya no tornen. Si avui es votés a favor de la 
sobirania fiscal, hi hauria unes estructures importants a nivell de la sanitat pública, 
prestacions socials, millors infraestructures,..., i una millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans del país. Aquests partits habitualment diuen que els interessen les persones, 
però el Sr. Font replica que a ells els interessa la bandera, especialment l’espanyola. 

Seguidament, fa referència a una al·lusió del portaveu de Ciutadans sobre la 
suspensió del Tribunal Constitucional de la Llei de l’Agència Tributària Catalana. 
Aclareix que la suspensió afecta únicament el trasllat voluntari de funcionaris de 
l’agència estatal al cos d’inspectors de l’agència catalana. 

Finalment, mostra la seva sorpresa pel vot de Convergència i Unió. Creu que, en 
aquest moment de la història, tots els independentistes han d’anar a una i ser solidaris 
els uns amb els altres. Cal tenir responsabilitat i una mica de coratge, més en aquesta 
qüestió que no comporta cap tipus de responsabilitat penal ni administrativa. 

A continuació, el Sr. Jordi Bartrolí, del grup municipal de Babord-CUP-PA, amb relació 
a la intervenció del portaveu de CiU, declara que no hi va haver voluntat política per 
exercir la sobirania fiscal aprovada en la moció de 2012.  
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L’alcalde, en torn de rèplica, explica que la llavor de la proposta està en la moció que 
en el seu dia va presentar la CUP i a la qual s’hi va afegir ERC. Per qüestions de 
celeritat i d’agenda política van decidir presentar aquesta nova moció sense haver-los-
en fet partícips. Admet que és un error i es compromet a millorar la comunicació en un 
futur.  

Es mostra d’acord que en el seu moment no es va tenir valor d’exercir la sobirania 
fiscal.  

Quant a les referències constants del PSC i Ciutadans a la llei i a qüestions jurídiques, 
manifesta que, al seu parer, no han entès res. I creu que CiU tampoc no ha entès res, 
ja que es tracta d’un exercici de dignitat política. Creu, a més, que no saben ben bé de 
què parlen, ja que, d’una banda, diuen que no serveix per a res i, de l’altra, diuen que 
es vulnera la llei. 

El Sr. Joaquim Ferrer, també en torn de rèplica, diu que, si hi ha voluntat d’exercir la 
sobirania fiscal, no cal aprovar una nova moció, sinó aplicar el que ja està aprovat.  

El Sr. Juan Díaz, al seu torn, replica que està fora del marc legal i que actualment està 
suspesa. Explica que parlen de llei, perquè és l’única cosa que ens protegeix de 
l’arbitrarietat dels governants, que prenen les decisions en base a la seva ideologia. 
Manifesta que, sense llei, només guanyen els poderosos. 

La Sra. Alicia Rodríguez també replica dient que després de les intervencions dels dos 
membres del govern li queda clar que és una operació d’imatge, propaganda i 
campanya. Demana l’informe favorable de l’interventor general, perquè creu que qui 
se la juga és el funcionari i no l’equip de govern.  

Finalment, el Sr. Àngel Font afirma que la responsabilitat és dels responsables polítics, 
en cap cas del funcionari.  

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN 

LOCAL LA VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT DE LES 

PANCARTES O ALTRES SUPORTS PUBLICITARIS O INFORMATIUS 

COL.LOCATS PER ENTITATS O SOCIETATS PRIVADES A LA FAÇANA DE 

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 

El ponent de la moció, Sr. Juan Díaz, utilitza la metàfora d’un gat que es fa l’amo de la 
casa per referir-se al fet que quan el Sr. Damià del Clot va ser proclamat alcalde de 
Vilassar de Mar es van omplir els carrers de banderes estelades, en va col·locar una a 
la plaça de l’Ajuntament, va treure les oficials i l’edifici de l’Ajuntament és el suport 
d’una pancarta d’una associació privada, l’ANC. Al seu parer, l’equip de govern va 
decidir que l’Ajuntament i els carrers eren seus. 
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Recorda a l’alcalde que no va guanyar les eleccions i que és alcalde per aplicació 
d’una llei espanyola. Es refereix també a les lleis que garanteixen els drets dels 
ciutadans i que estableixen que l’espai públic és de tots. No els consta que hi hagi cap 
autorització per col·locar la pancarta que hi ha al balcó de l’Ajuntament. Si no existeix 
aquesta autorització, demana que es respecti el dret de tots els ciutadans que no 
responen a aquesta ideologia política i la retirin. Creu que, en cas contrari, hi haurà 
ciutadans de primera i de segona categoria. Insisteix en la metàfora utilitzada a l’inici 
de la seva exposició dient que l’alcalde no és un gat, per tant, no pot decidir quina 
legalitat es compleix i quina no. 

Finalitza dient que presenten aquesta moció perquè l’Ajuntament determini si la 
pancarta col·locada a l’edifici de l’Ajuntament per una entitat privada té llicència o no. 
En cas que no la tingui, ha d’actuar en conseqüència. 

Sotmesa a votació la proposta queda rebutjada amb els vots a en contra dels 

grups municipals d’ERC-VDMdS, GxVDM i Babord-CUP-PA, les abstencions del 

grup de CIU i els vots a favor dels grups de C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot. 

Atès el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals en general i en particular els usos 
previstos en el seu article 55 dels béns de domini públic. 

Atès l'apartat 3.2 de l'article 3 de l'esmentat Reglament pel qual s'indica que: "En tot 
cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l'ens local on té la seva seu 
la corporació i aquells en què s'allotgen els seus òrgans i serveis" 

Atès que en el marc de normatives i ordenances que regulen l'espai públic de Vilassar 
de Mar es  troba  l'Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries. 

Atès que segons l'article 1 d'aquesta Ordenança, la mateixa "té per objecte regular les 
condicions a les quals hauran de sotmetre’s les instal·lacions i activitats publicitàries 
emplaçades o efectuades en el domini públic municipal o perceptibles des d’aquest 
domini”. 

Atès que segons l'article 2 d'aquesta Ordenança, "s’entén per publicitat qualsevol 
acció encaminada a difondre entre el públic tot tipus d’informació relativa al 
coneixement de l’existència d’activitats, de productes i de serveis", I per tant, 
independentment que hi hagi o no, en aquesta informació, l'ànim de lucre. 

Atès el que indica aquesta Ordenança en el seu Capítol III sobre “Publicitat mitjançant 
banderes i pancartes” i en concret en l'article 28, apartat 1, on les defineix com: 
"aquells suports publicitaris en els quals el missatge es materialitza sobre materials 
d’escassa consistència i durada i es presenta unit pels extrems a un pilar col·locat a 
l’efecte o bé a elements sortints de l’edificació o del mobiliari urbà." 
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Atès el que indica per aquesta Ordenança a l'article 31 apartat a, sobre les Condicions 
d’instal·lació de pancartes en la via pública: “Només podrà autoritzar-se la instal·lació 
de pancartes a la via pública d’acord amb les següents condicions: a) El missatge 
publicitari haurà de correspondre a la difusió d’activitats culturals, populars o d’interès 
ciutadà.” 

Atès el que indica el article 51 sobre Necessitat d’autorització, apartats 1 i 2 :  “1. Serà 
necessari l’obtenció de la prèvia autorització municipal per al desenvolupament de les 
activitats publicitàries regulades en aquesta  Ordenança  amb les excepcions que en 
ella s’indiquen”; “2.  L’autorització municipal s’atorgarà mitjançant llicència o concessió 
i no eximirà de l’obtenció d’aquelles altres llicències que s’exigeixin pel 
desenvolupament d’aquestes activitats en les diferents normatives  sectorials que els 
hi tinguin aplicables”. 

Atès que actualment i des de fa pocs dies hi ha col·locada a la façana de l’Ajuntament 
una pancarta aliena a la Corporació municipal, essent aquest el motiu principal de la 
urgència de la moció. 

És per tot això esposat, i en tot cas, d'acord amb la legalitat vigent aplicable, que el 
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía de Vilassar de Mar  (C’s) 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Instar al Govern Local  que verifiqui i es pronunciï sobre si una societat o 
entitat privada, amb o sense ànim de lucre, pot legalment col·locar una pancarta 
informativa a la façana de l'Ajuntament. 

Segon.- Que, en cas que fos possible col·locar una pancarta a la façana de 
l’Ajuntament, determini mitjançant els serveis tècnics municipals, en aplicació de la 
l'Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries, quin tipus de 
llicència o autorització ha de disposar, i en un altre cas, que normativa hauria de 
complir. 

Tercer.- Instar al Govern Local que verifiqui i es pronunciï sobre si la pancarta 
actualment col·locada a la façana principal de l'Ajuntament compleix amb els 
requeriments legals, segons la normativa esmentada o una altre que li sigui 
d’aplicació, disposa de la corresponent llicència i a la seva col·locació s’ha complert 
amb les exigències i obligacions que es preveuen a la normativa per a l'atorgament 
d'aquesta llicència o autorització. 

Quart.- Que, en funció de les conclusions extretes i la legalitat aplicable, es prenguin 
les mesures pertinents i adients. 

INTERVENCIONS 

La Sra. Zenaida Serrano manifesta que voten a favor de la moció i també demanen 
explicacions al govern sobre aquest assumpte.  
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La Sra. Alicia Rodríguez anuncia el vot a favor de la moció, ja que creuen que 
l’Ajuntament ha de mantenir la neutralitat i respectar la legalitat vigent. 

El Sr. Joaquim Ferrer creu que la moció té dos vessants, cosa que els genera un cert 
dubte i, per aquesta raó, a la Comissió Informativa van demanar un informe jurídico-
tècnic sobre si això incomplia la normativa municipal, ja que la moció demana si té 
llicència municipal. No han tingut l’informe, per tant, no disposen de la informació 
necessària. El segon vessant és polític -totes les mocions d’aquest Ple tenen un 
component electoralista-; només es qüestionen segons quines pancartes i segons 
quines banderoles. Anuncia l’abstenció del seu grup per raó de la manca de l’informe 
jurídico-tècnic sobre el compliment de la normativa municipal. 

El Sr. Àngel Font intervé tot remarcant de nou la coincidència de vots de Ciutadans, 
Vilassar de Mar Sí que Pot i PSC. Com a segona qüestió, aclareix que l’alcalde no és 
un gat i, com a tercera qüestió, posa de manifest que Ciutadans sempre es presenta 
com un partit no nacionalista i que el que l’importa és la gent, però tota l’acció política 
que desenvolupen en aquest Ajuntament va destinada a accions de caràcter identitari 
espanyol. Per tant, hi ha una flagrant contradicció entre el que prediquen i l’acció 
política que desenvolupen.  

D’altra banda, manifesta que també estan a l’espera de l’informe jurídic del secretari, 
però, en principi, creuen que aquesta pancarta té un contingut asèptic, ja que només 
anuncia el nombre de dies que falten per al 27 de setembre. En el fons anima a la 
participació electoral, de la mateixa manera que fan les campanyes institucionals. 
Anuncia el vot en contra del seu grup. 

L’alcalde, Sr. Damià del Clot, per al·lusions a la seva persona i a la comparació amb el 
gat, sense voler entrar en un debat “animalístico-nacional”, explica al Sr. Juan Díaz 
que, a l’Estat espanyol, en matèria de protecció dels animals, hi ha dos tipus de 
legislació, perquè Catalunya té certa competència en aquesta matèria. Explica que a 
Catalunya els gats estan més protegits que a l’Estat espanyol perquè hi ha una llei que  
dóna més protecció als animals, entre els quals els braus. Continua dient que 
comparar-lo amb un gat no és més que un detall, però fa èmfasi en el fet que, quan 
tracten de drets, Catalunya sempre protegeix més, no només a les persones, sinó 
també als animals. 

Tot seguit, diu que és una qüestió de dignitat i voldria que Convergència i Unió fos 
digna del moment que s’està vivint, ja que no valen mitges tintes, perquè el dia 27 de 
setembre no valdrà abstenir-se, s’haurà de votar a favor. 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN 

LOCAL AL COMPLIMENT EFECTIU DE LA LLEI 39/81 PERQUÈ LES  BANDERES 

OFICIALS DE LA VILA ONEGIN EN TOT MOMENT A L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT 
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Sotmesa a votació la proposta queda rebutjada amb els vots a en contra dels 

grups municipals d’ERC-VDMdS, GxVDM i Babord-CUP-PA i CIU, les abstencions 

del grup del PSC i els vots a favor dels grups de C’s i VdM Sí que Pot. 

Atès que la legislació obliga a la Corporació a què totes les banderes decretades com 
a oficials onegin cada dia de l’any als edificis públics i més concretament el de 
l’Ajuntament. 

Atès que tot allò relacionat amb aquest precepte es recull a la Llei 39/81 de 28 
d’octubre, on s’especifica clarament aquesta obligatorietat, juntament amb la de la 
resta de banderes que conformen la representativitat de la nostra vila: la Senyera, la 
del Vilassar de Mar i l’europea. 

Atès que la normativa no permet excepcions de cap tipus. 

Atès que fa ja varies setmanes que a la nostra vila només oneja una única bandera, la 
Senyera, sense que siguin la bandera d’Espanya ni la Europea i que donat el molt 
temps transcorregut així no es poden atribuir aquestes absències a tasques de 
manteniment. 

Atès que en anteriors ocasions, ja ha passat el mateix, especialment en la celebració 
de la pròpia Festa Major. 

És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía del Vilassar de Mar (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1.- Que es tornin a col·locar de manera immediata a l’ edifici de l'Ajuntament, al costat 
de la bandera catalana existent, la resta de les banderes oficials, como són 
l'espanyola i l’europea. 

2.- Que la bandera d’Espanya, ni la Europea, ni cap altre bandera oficial siguin 
retirades dels edificis públics on han estat col·locades d’acord amb la normativa vigent. 

3.- Que si alguna de les banderes oficials ha de ser retirada per raó de fer-li 
manteniment, ja es disposi prèviament d’una segona unitat que la reemplaci en el 
moment just de retirar la necessitada de manteniment. 

4.- Que es comuniqui aquest acord a la Delegació del Govern a Catalunya i entitats 
del poble. 

INTERVENCIONS 
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La Sra. Zenaida Serrano manifesta que “un bon govern ha de donar exemple 
d’equanimitat i de sensibilitat cap a les diferents maneres de pensar de la ciutadania. 
Un bon govern és un govern per a tothom, per a totes les persones que viuen al seu 
territori. Vilassar de Mar Sí que pot demana al govern i al seu alcalde en particular que 
defensi la voluntat de tota la ciutadania del municipi en pro d’una convivència pacífica. 
Si això significa que hem de tenir aquesta cura i representar-nos en els símbols i 
aquestes coses que necessitem en pro d’aquesta convivència i que sigui un govern 
per a tothom, anunciem el vot a favor de la moció”. 

La Sra. Alicia Rodríguez reitera, com en el punt anterior, que per a ells, per damunt 
d’altres qüestions, és important el compliment de la legalitat vigent. Dit això, i atès que 
consideren que és una moció electoralista, anuncia l’abstenció del seu grup. 

El Sr. Joaquim Ferrer reitera, al seu torn, que és una moció oportunista i electoralista. 
Amb l’anterior moció hi veu la diferència que aquesta és una imposició de la normativa 
espanyola i, per tant, creu que aquest no és el lloc per portar contenciosos en temes 
de normativa estatal. Els aconsella que ho portin a la delegada del govern, Sra. Llanos 
de Luna, que en anteriors ocasions ja ha requerit el govern municipal a posar les tres 
banderes. Diu també que això no és preocupar-se pels problemes de la gent, sinó fer 
electoralisme. Anuncia el vot en contra de la moció.  

El Sr. Àngel Font torna a posar damunt la taula la coincidència de vots entre Catalunya 
Sí que es Pot i Ciutadans. Explica tot seguit que no són insubmisos a les lleis, ja que 
ja han manifestat que es sotmetran a l’informe jurídic del secretari. En aquest cas, 
acataran les instruccions que els donin funcionaris espanyols per posar o treure 
banderes. Manifesta que cadascú interpreta la llei a la seva manera, però ells no estan 
tot el dia llançant la llei al contrari, sinó que fan política. Anuncia el vot en contra de la 
moció. 

L’alcalde intervé per desmentir una cosa que ha dit la regidora de Vilassar de Mar Sí 
que pot, que ha dit que la convivència a Vilassar de Mar no és pacífica. Diu que no 
valen tòpics, la convivència no està en perill i és absolutament pacífica, la gent pot 
debatre sobre idees i no passa absolutament res, ja que som una societat madura, 
cívica, organitzada i totes les manifestacions que giren entorn el procés 
independentista es fan en família, de forma lúdica, intergeneracional, transversal, ... 

La Sra. Zenaida Serrano replica que ha dit exactament “en pro d’una convivència 
pacífica”, no ha dit que no fos una convivència pacífica.  

El Sr. Jorge C. Feijoo replica que aquest és l’àmbit on no es compleix la llei, on es 
produeix una insubmissió. La llei és clara i no hi pot haver cap interpretació.  

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INSTAR AL GOVERN 

LOCAL A QUE RETIRI LES BANDERES O BANDEROLES DENOMINADES 

“ESTELADES” QUE SE SITUEN EN ELEMENTS DE MOBILIARI O 

INFRAESTRUCTURES URBANES I QUE NO DISPOSIN DE LLICÈNCIA MUNICIPAL 
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Sotmesa a votació la proposta queda rebutjada amb els vots a en contra dels 

grups municipals d’ERC-VDMdS, GxVDM i Babord-CUP-PA, les abstencions del 

grup de CIU i els vots a favor dels grups de C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot. 

Los ciudadanos de Vilassar de Mar han de tener los mismos derechos y obligaciones. 
Los bienes de dominio público del Ayuntamiento son de todos y se instalan y 
mantienen con los impuestos de todos. La utilización de determinados bienes públicos 
para fines privados o particulares, es decir no comunes a toda la población, como es 
promover, apoyar o difundir una ideología, está sujeta a regulación legal con el fin de 
salvaguardar los derechos de todos y garantizar la función de control y conservación 
que ha de realizar el Ayuntamiento. La moción de Ciutadans pretende asegurar que se 
cumple con la legalidad. 

Considerando la presencia de un número indeterminado pero elevado de banderas o 
banderolas denominadas comúnmente como "estelades" colgadas en muchas farolas 
y otros elementos de mobiliario o infraestructuras urbanas de titularidad pública. 

Considerando que este tipo de bandera o banderola es un símbolo inequívoco de 
quien aboga por la independencia de Cataluña y que su colocación no pretende otra  
cosa que mostrar esta condición y por lo tanto supone una acción informativa o 
propagandística y en  cualquier caso  sólo representativa de una ideología 
determinada. 

Considerando que la llamada "estelada" no es ninguna bandera oficial en Cataluña en 
general y en Vilassar de Mar en particular. 

Considerando así, que la colocación o instalación de banderas o banderolas de este 
tipo  está regulada por la Ordenanza Municipal reguladora de actividades e 
instalaciones publicitarias, en concreto, en el Capítulo II “Publicitat Mitjançant 
banderes i pancartes” y que, en aplicación de  la misma, requiere  de la preceptiva 
licencia municipal según lo establecido en el Título III de la citada Ordenanza. 

Considerando, por otro lado, que el Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes locales prevé la utilización de los 
bienes de dominio público y dado que están entre ellos los afectos al uso y servicio 
público (art. 4), como en nuestro caso son las farolas, mobiliario urbano y otras 
infraestructuras o espacios públicos y municipales. 

Considerando que estos usos, según el art. 55 del Decreto 336/1988, pueden ser 
comunes, generales o especiales, y privativos. 

Considerando que el uso privativo es el constituido por la ocupación directa o 
inmediata de una parte del dominio público, de manera que limite o excluya la 
utilización por otros interesados. Siendo este uso privativo el ejercido al colocar 
banderas o banderolas conocidas como “estelades”, utilizando la infraestructura de los 
servicios de alumbrado público del municipio y otro mobiliario urbano. 
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Considerando que el uso privativo  requiere  también  de  licencia  o  autorización 
administrativa (según art. 57 en adelante del Decreto). 

Considerando que no nos consta que el Ayuntamiento de Vilassar de Mar haya emitido 
ningún tipo de permiso o licencia para colocar dichas banderas y por lo tanto están 
instaladas sin la preceptiva  autorización municipal  y por lo tanto en  una  situación  
irregular, tanto desde el ámbito de la Ordenanza Municipal reguladora de actividades e 
instalaciones publicitarias como del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes locales 

Considerando que, además, en cualquier caso, la mayoría de estas banderas no 
cumplen con las condiciones del artículo 29 de la citada Ordenanza. 

Considerando además que la instalación de muchas de ellas podrían incumplir 
también algunas de las limitaciones de orden general indicadas en el artículo 4 de la 
citada Ordenanza. 

Considerando que en los tramos urbanos de travesías o similares, el otorgamiento de 
autorizaciones y licencias corresponde también a los Ayuntamientos según la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

Es por todo ello expuesto, en base a la legislación local y general aplicable, que el 
Grupo Municipal de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía de  Vilassar  de  Mar  (C  
's)  propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Vilassar de Mar proceda de inmediato, mediante los 
recursos municipales disponibles, a RETIRAR de cualquier tipo de elemento, 
mobiliario o infraestructura urbana, como son las farolas de alumbrado público, todas 
las banderas o banderolas denominadas comúnmente como “estelades” QUE 
CAREZCAN DE LICENCIA MUNICIPAL. 

Segundo.- Que se comunique este acuerdo a la Delegación del Gobierno en Cataluña 
y a las entidades del pueblo. 

INTERVENCIONS 

La Sra. Zenaida Serrano, en primer lloc, pregunta al Sr. Àngel Font què pretén amb 
l’anàlisi de cada vot que emeten.  

L’alcalde li recorda que no es pot sortir de l’ordre del dia. 

La Sra. Zenaida Serrano manifesta que un bon govern ha de donar exemple d’una 
completa cura d’allò que és públic i, per tant, de tothom. Creu que l’alcalde, des de la 
seva posició de poder, no pot utilitzar a la seva conveniència els espais que són de 
tota la ciutadania. Anuncia el vot a favor de la moció. 
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La Sra. Alicia Rodríguez creu que si aquest tema es portés a la Junta Electoral, en 
molt poc temps es dictaminaria sobre la qüestió de retirar les estelades. Dit això, 
reitera que l’Ajuntament ha de respectar la neutralitat i la legalitat. Anuncia el vot 
favorable a la moció. 

El Sr. Joaquim Ferrer es remet a l’argumentació feta en el punt 4, perquè s’està 
tornant a qüestionar el tema d’una llicència municipal. Per coherència, anuncia 
l’abstenció del seu grup. Insisteix que estan a l’espera de l’informe jurídic, però diu que 
si creuen que s’està vulnerant l’espai electoral han d’anar a la Junta Electoral. Reitera 
que la moció és oportunista, perquè les estelades ja fa temps que estan penjades i, 
per tant, podrien haver presentat la moció al ple del mes de juliol.  

El Sr. Àngel Font insisteix que sempre compleixen la legalitat. Fa al·lusió a la metàfora 
d’un àrbitre d’un partit de futbol que utilitza el Sr. Juan Díaz i diu que l’àrbitre que hi ha 
al seu país, el Tribunal Constitucional, és un àrbitre que està comprat. Dels dotze 
membres que composen el Tribunal Constitucional, set no són jutges i el president és 
del partit popular. La Junta Electoral Central està formada per membres del PSOE i 
del PP. D’aquest arbitratge i del bon fer que té l’Estat espanyol, afirma que les 
sentències les dicten els grups mediàtics de pressió. Per tant, manifesta que poques 
lliçons de democràcia poden rebre de l’Estat espanyol. Més encara, l’Estat espanyol 
ocupa el darrer lloc del rànquing europeu dins de la valoració que es fa de la 
independència judicial. Tots els òrgans judicials estan intervinguts i els catalans han de 
patir aquesta mala praxi i aquesta manera de fer política que té l’Estat espanyol. Ells 
es recolzen en aquestes lleis i en aquestes sentències. En conseqüència, els catalans 
també tenen la seva manera d’interpretar les lleis, de manera acurada i tranquil·la.  

Quant al fons de la moció, es remeten a l’informe que ha d’emetre el secretari i 
decidiran en funció d’aquest informe. Finalitza anunciant el vot en contra de la moció. 

El Sr. Juan Díaz, en resposta a la intervenció del Sr. Àngel Font, diu que estan parlant 
de l’Ajuntament i d’una ordenança municipal, per tant, no treu cap parlar del Tribunal 
Constitucional. Es tracta de complir les regles del joc i de mantenir la convivència a 
Vilassar de Mar. L’única manera de canalitzar aquesta seguretat és la llei, en aquest 
cas, el compliment de les ordenances municipals. 

L’alcalde replica que l’article 28 de l’ordenança reguladora d’activitats i instal·lacions 
publicitàries, en el seu punt segon, diu que “les banderes i banderoles representatives 
de diferents països, Estats, estaments oficials, organismes públics nacionals, 
internacionals, partits polítics, associacions, ..., no es consideraran publicitat i, en 
conseqüència, no hauran de sotmetre’s a allò que disposa aquesta ordenança”. Per 
tant, no necessita llicència. Tanmateix, els faran arribar l’informe. 

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD-CUP-POBLE ACTIU DE REBUIG A 

L’ACORD COMERCIAL D’”ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I 

LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS (TTIP) 
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Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més 
allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes 
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la 
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de 
privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les 
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, 
per tant, els drets de la ciutadania. 

Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una 
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El 
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara esta 
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que 
exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els 
acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, ACTA), només 
se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació. 

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de 
controvèrsies inversora-Estat que permetria als inversors estrangers eludir als 
tribunals nacionals. En cas de presentar-se conflictes per part de la inversora amb 
l'Estat, una comissió d'arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls, l'anomenada 
"Investor-toState Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per a 
establir compensacions econòmiques dels Estats a les inversores sempre que 
aquestes demostrin que aquells apliquin mesures (per exemple, augment de garanties 
en la protecció del medi ambient) o que redueixin els beneficis futurs d'una companyia. 
L'Estat en aquest cas pot recórrer judicialment la decisió, però li suposarà uns costos 
judicials elevats. A més, les decisions dels òrgans d'arbitratge son fermes i no es 
poden apel·lar. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable 
entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament 
operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides; 
democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest 
mecanisme podría obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. 
Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut 
i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords 
comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions rnilionàries a Australia per la 
seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà 
per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia 
per paralitzar privatitzacions d'hospitals  Exemples que demostren que és un pseudo 
tribunal format per defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les 
lleis i a la pròpia democràcia. 
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Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia, varietat de 
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació 
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest 
organismo és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries 
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o 
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i 
de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d"'analitzar" prèviament possibles 
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin 

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de 
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat 
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que 
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals. 

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació 
de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden 
tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap 
reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses 
transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per 
aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la practica, s'anul·laria de 
manera efectiva el dret de regular i es fomentaría un dúmping desregulador sense 
precedents. 

Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees 
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels 
serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions 
públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable 
a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de 
determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics. 

Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un 
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural 
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la 
cultura en general. 
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Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure 
Comerç Canada-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials 
bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 
2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el 
multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. 
En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria 
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més 
pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la 
cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global 
per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i 
la protecció del medi ambient. 

Atès que la contractació pública ha de tenir en compte no només el preu sinó també 
altres aspectes, especialment els mediambientals i socials, i que el TTIP suposaria 
una reducció de les garanties per a la ciutadania. Aquest acord, a més, posa en perill 
els aspectes progressius de la legislació de contractació pública de la UE, en particular 
els aspectes que faciliten el desenvolupament regional i local. 

Atès que el manteniment i millora dels serveis públics és obligació de les 
Administracions Públiques, entre elles les Administracions Locals, i que el TTIP els 
posa en perill. Aquest acord persegueix la liberalització total dels serveis públics i 
l'apertura de prestacions dels mateixos a les empreses transnacionals, així com les 
compres i licitacions de bens i serveis en tots els nivells de poder públic. EI TTIP 
compromet l'habilitat dels representants elegits per la ciutadania per a administrar 
lliurement les seves comunitats locals i promoure l'ocupació, l'activitat productiva i 
altres iniciatives locals, posant-los en clar desavantatge davant les empreses 
transnacionals. 

S’ACORDA amb deu vots a favor dels grups d’ERC-VDMdS, Babord-CUP-PA i VdM Sí 
que Pot, set abstencions dels grups de GxVDM i CiU i quatre vots en contra dels grups 
de C’s i PSC-CP.  

Primer.- Declarar Vilassar de Mar municipi insubmís i oposat al TTIP, defensant els 
serveis públics bàsics per a la redistribució de la riquesa i la justícia social. 

Segon – Instar el Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat de Catalunya perquè 
facin una declaració de rebuig a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió 
entre la Unió Europea i els Estats Units. 

Tercer - Instar al Govern de l'Estat a mostrar formalment el seu rebuig a l'actual 
proposta del TIP, i a defensar totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic 
dels anomenats serveis socialment Útils i remarcant el rebuig a la implantació del 
tribunals d’arbitratge privat en la resolució de les diferències entre el sector públic i les 
empreses privades 
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Quart - Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys 
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de 
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions 

Cinquè - Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Govern de la Generalitat, 
Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del 
Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol. 

Sisè: Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells, 
comptant amb les organitzacions sindicals, professionals, i dels ciutadans i ciutadanes. 

INTERVENCIONS 

La Sra. Zenaida Serrano intervé fent èmfasi que l’aprovació del tractat suposaria una 
pèrdua important de sobirania dels Estats davant de les companyies i les grans 
corporacions; es prioritzen els interessos privats per sobre dels de les persones. 
Significaria més precarietat i pèrdua de llocs de treball. Anuncia el vot a favor de la 
moció. 

La Sra. Alicia Rodríguez explica que el TTIP és un nou acord comercial entre els EUA i 
la Unió Europea. Pretén actuar en tres àrees: millorar l’accés als mercats eliminant les 
barreres aranzelàries, reduir les barreres no  aranzelàries i buscar noves formes de 
cooperació. El posicionament dels socialistes és que cal enfortir les relacions 
comercials i crear un grup de treball sobre ocupació i creixement. Aquesta era la base 
que originà l’inici de les negociacions del nou acord. No obstant, l’opacitat en la 
negociació i la presa de decisions s’ha anat veient amb preocupació per part de 
l’opinió pública. El tractat tampoc no genera consens en altres àmbits, com pot ser la 
limitació de la regulació pública o la liberalització de serveis públics fonamentals, com 
ara la salut, l’educació o les infraestructures públiques, ... Tot això està generant que 
no hi hagi consens. Remarca que no és una acord signat encara, s’hi està treballant. 
Els socialistes consideren que un acord ambiciós amb els EUA podria contribuir a la 
recuperació econòmica de la Unió Europea, tot i que s’han de prendre les previsions 
amb cautela, ja que es basen en models econòmics amb previsions massa optimistes 
sobre la capacitat de reduir les barreres de lliure comerç. Un acord entre els dos grans 
blocs econòmics podria suposar un benefici per a tercers països. Per tant, defensen 
un acord que impulsi el comerç internacional, el creixement sostenible, que obri noves 
oportunitats a les empreses, en particular a les Pimes, que beneficiï els consumidors i 
que serveixi per defensar a escala mundial els principis i valors que comparteixen en 
matèria de protecció mediambiental, social i laboral. Exigeixen la màxima 
transparència en un procés d’aquesta envergadura. La manca de transparència i el 
retard en donar a conèixer les deliberacions han estat un greu error. Rebutjaran 
qualsevol acord final que no doni satisfacció a aquestes reivindicacions. El grup dels 
socialistes al Parlament europeu està treballant perquè aquest reculli les seves 
exigències i estan obtenint importants avenços. Com que hi estan treballant i la moció 
parla d’insubmissió i rebuig total, anuncia que votaran en contra de la moció.  
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El Sr. Juan Díaz es mostra d’acord que aquest tractat té riscos, però no poden assumir 
el plantejament de la moció perquè té un caràcter massa polític. Anuncia, doncs, el vot 
en contra de la moció. 

El Sr. Joan Roca agraeix al grup municipal de Babord la presentació d’aquesta moció 
perquè Gent per Vilasssar de Mar ha pogut conèixer el contingut d’aquest tractat. Vista 
tota la informació i tot el debat que han tingut, i atesa l’opacitat que hi ha entorn el 
tractat,  anuncia que s’abstindran en la votació.  

El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que coincideixen en molts punts de l’anàlisi que ha fet 
el grup de Babord, sobretot en el sentit de l’opacitat. Tanmateix, i també precisament 
per aquesta opacitat, troben agosarat mantenir una postura radical en contra d’una 
cosa que encara no s’ha materialitzat i s’està discutint. Resumint la seva intervenció, i 
tenint en compte que hi ha avantatges i riscos en el tractat, creuen que no es poden 
posicionar encara, perquè el tractat serà bo o dolent en funció de com es negociï. Un 
municipi no es pot declarar insubmís en una cosa que encara no existeix. Anuncia, per 
tant, l’abstenció del seu grup. 

El Sr. Àngel Font explica que, per la informació que han pogut recabar dels 
eurodiputats del Parlament europeu, sembla ser que no s’està negociant precisament 
en favor de les persones i les petites i mitjanes empreses, sinó més aviat tot el 
contrari. Sembla que el que es pretén realment és limitar el poder dels parlaments dels 
Estats respecte de grans inversors i grans multinacionals. Una altra referència que 
tenen és l’enorme opacitat que hi ha en aquest moment respecte de la negociació. Tot 
i que no estan totalment d’acord amb el contingut de la moció, votaran a favor de la 
moció, però a reserva d’una posterior participació en tot aquest procés. 

El Sr. Carles Soler respon que és precisament això el que busquen, obrir un debat a 
Vilassar de Mar. Busquen programar debats oberts a la ciutadania per informar dels 
riscos o de les oportunitats que pot tenir el tractat. Defensa la postura que quan un 
acord comença malament és millor deixar-lo córrer i començar de nou. Proposa 
organitzar una jornada per debatre obertament tot això. 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE 

POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA 

MEDITERRÀNIA 

La regidora Sra. Núria Arasa explica que aquest punt es retira de l’ordre del dia per 
poder crear un document ampli i consensuat per tal de completar el decret que es va 
aprovar. Es vol treballar des de la Xarxa d’inclusió social municipal. Es convocarà la 
Xarxa de manera urgent per concretar les accions a dur a terme. Tenen la voluntat 
d’adherir-se a la Xarxa de ciutats i pobles refugi per acollir i donar suport a les 
persones que travessen Europa per fugir dels conflictes armats del seu país. Dins del 
pressupost municipal hi ha una partida destinada a projectes de cooperació 
internacional. El que queda a aquesta partida fins a final d’any anirà destinada a 
aquesta causa i també s’han compromès a estudiar ampliar aquesta partida en 
l’elaboració del proper pressupost.  
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II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE 

1. DECRETS DE L'ALCALDIA 

La Corporació municipal es dóna per assabentada dels Decrets de l'Alcaldia des del 
núm. 444 fins al 543 de l’any 2015. 

El Sr. Joaquim Ferrer pregunta si hi ha algun problema al web municipal, ja que han 
detectat que ni decrets d’alcaldia ni juntes de govern de la nova legislatura no estan 
publicades. 

2.  PRECS I PREGUNTES 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE VdM SÍ QUE POT/SÍ PUEDE 

Formulats per la Sra. Zenaida Serrano 

1- Demana que les reunions de la Junta General de la SA municipal siguin 
obertes a la ciutadania. 

2- Demana a l’alcalde que baixi una mica el to quan l’ha interpel·lat en una 
intervenció anterior.  

3- Demana un ple extraordinari d’unes dues hores, abans del 27 de setembre, 
perquè altres forces polítiques tinguin temps de fer campanya. Aclareix que el 
prec és en to irònic. 

4- Tothom hauria de tenir el mateix tractament, ja que, quan ha volgut respondre 
al Sr. Àngel Font se l’ha tallat de seguida, però, en canvi, en les intervencions 
dels protagonistes d’avui, que eren Ciutadans i ERC, no hi ha hagut cap 
problema. 

5- Pregunta al Sr. Àngel Font què pretenia comparant les votacions en aquest Ple 
de les posicions de Ciutadans i de Podem. Pregunta si és per guanyar vots o 
perquè Catalunya sí que es pot en perdi. 

6- Amb relació a la interpel·lació del Sr. Àngel Font a la regidora socialista sobre 
el tema de les retallades, pregunta què en pensen d’anar junts a les eleccions 
autonòmiques amb CiU, que és el partit que més ha retallat, que més s’ha 
carregat la salut pública, ... 

L’alcalde puntualitza que no van junts amb Convergència i Unió; la Sra. Zenaida 
Serrano rectifica. 
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En resposta a la sisena pregunta, el Sr. Àngel Font explica que quan estava fent 
una equiparació del vot de Catalunya sí que es pot, PSC i Ciutadans estava 
reflectint una realitat, és que hi havia un consens en un vot dirigit, ja que en una 
qüestió d’identitat anaven conjuntament els tres partits polítics. 

Amb relació al fet que formen una coalició amb un dels socis de Convergència i 
Unió, Convergència Democràtica de Catalunya, remarca que constantment estan 
sentint a parlar de les grans retallades. Diu que ells ataquen les conseqüències, 
però es fan els ornis per atacar-ne la causa. La gran causa del malestar social que 
pateix Catalunya és fonamentalment l’espoli fiscal que està patint per part de 
l’Estat espanyol. Afirma que no defensa el president Mas, però posa de relleu que 
ells en aquest tema fan demagògia. No parlen mai de l’espoli fiscal, i creu que els 
16.000 milions d’euros en què es calcula aquest espoli resoldrien els problemes 
socials i de tot tipus dels ciutadans del país, i això és el que vol ERC. Ells, en 
canvi, fan una denúncia molt més exagerada, però no van a la causa, se n’obliden 
i només es dediquen a atacar el president Mas. 

La Sra. Zenaida Serrano replica que aquestes no són les quantitats d’espoli de 
què parlen. D’altra banda, manifesta que ella ha parlat de retallades en salut; el 
president Mas està carregant-se la salut pública. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

Formulats per la Sra. Alicia Rodríguez 

1- Per què no participa Vilassar de Mar en els programes de treball i formació del 
Consell Comarcal? S’estan fent altres actuacions? 

Formulats per la Sra. Olga Zuloaga 

2- Creuen que ja és el moment de parlar del poble. Un dels temes que necessita 
una actuació urgent és la mobilitat i la seguretat vial. En el darrer butlletí, el 
PSC va presentar un article en aquest sentit posant de manifest que les 
actuacions que s’havien fet a la carretera de Cabrils han originat moltes 
protestes entre veïns i comerciants, sobretot perquè força la circulació cap a la 
N-II. Més enllà d’això, creuen que la població de Vilassar de Mar ja ha assolit 
un nivell prou elevat perquè es faci imprescindible un pla de mobilitat que 
garanteixi la seguretat i l’accessibilitat. Per tant, des del PSC demanen que es 
convoqui amb urgència la Taula de Mobilitat amb nous càrrecs i, si es creu 
convenient, s’obri un procés de participació ciutadana.  

El Sr. Àngel Font respon que no hi ha un criteri únic pel que fa al sentit de 
circulació de la carretera de Cabrils. D’altra banda, respon que probablement la 
setmana següent ja tindran un esborrany de l’informe que ha fet la Diputació 
d’estat de la situació de la mobilitat a Vilassar de Mar. A partir d’aquest informe es 
podrà convocar la Taula de Mobilitat, per a la qual cosa primer caldrà nomenar els 
nous càrrecs i plantejar-se de quina manera ha d’estar constituïda aquesta taula. 
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3- Reprenent la primera pregunta formulada per la Sra. Alicia Rodríguez, aquesta 
explica que des del Consell Comarcal, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
hi ha dos programes de treball i formació adreçats a persones aturades en 
aquest any 2015 i amb risc d’exclusió social. Li ha sobtat veure que la majoria 
d’ajuntaments hi estan participant a través de convenis amb el Consell 
Comarcal i, en canvi, l’Ajuntament de Vilassar de Mar no s’hi ha adherit. En un 
dels dos programes finalitza demà el termini per presentar la sol·licitud. En total 
són cinquanta contractacions per a tota la comarca, que s’estan intentant 
redistribuir per tots els ajuntaments, però a Vilassar de Mar no n’hi tocarà cap 
perquè no ho ha sol·licitat. Dit això, pregunta si des de l’Ajuntament s’està fent 
algun tipus de pla d’ocupació, ja que adherir-se a aquest conveni només li 
implicaria 800 euros a l’Ajuntament a canvi que alguns treballadors que es 
troben en aquesta situació poguessin tenir uns ingressos de 8.000 euros.  

L’alcalde diu que li donaran la resposta per escrit, però li demana que si té aquesta 
informació i li consta que Vilassar de Mar no ha pogut fer la tramitació, els ho digui, 
no l’últim dia en el Ple i en públic, sinó que els ho digui abans si tant li importen les 
persones de Vilassar de Mar i tant li interessa el tema. 

La Sra. Alicia Rodríguez replica que se n’ha assabentat aquest migdia. 

L’alcalde reitera la petició que tingui bona fe i que ho faci abans. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

Formulats pel Sr. Juan Díaz 

1- Les ordenances fiscals que regulen l’impost de construccions o les taxes 
d’obertura no tenen cap incentiu o d’ajut per a la incentivació econòmica. 
Caldria revisar aquestes ordenances introduint-hi certs incentius, ja que són 
d’allò més austeres en el sentit que no recullen cap tipus d’avantatge per al 
ciutadà. Manifesta que s’estan plantejant presentar una moció sobre aquest 
tema. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD-CUP-PA 

Formulats pel Sr. Jordi Bartrolí 

1- Prec que el govern municipal els faciliti una relació de les obres que estiguin 
previstes de tirar endavant en breu. 

2- L’anterior equip de govern no aprofitava les obres que es feien a la via pública 
perquè les empreses subministradores d’electricitat, telefonia, ... soterressin 
les seves línies. Demana que l’actual equip de govern sigui més sensible amb 
aquest tema de cablejat i ho transmeti als serveis tècnics municipals. 
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3- Prec que els facin arribar l’estudi sobre mobilitat tan bon punt el rebin. 
Comenta que, tot i que estava creada aquesta taula de mobilitat, els seus 
membres no han estat informats en cap moment de com s’ha fet aquesta 
avaluació, per tant, no saben la metodologia, ni els criteris, ni els punts que 
s’han analitzat. Ells discrepaven de com entenia la mobilitat l’anterior equip de 
govern. Volen tenir clar que la diagnosi estigui ben feta perquè serveixi com a 
base per a les actuacions posteriors. Demana, finalment, que s’agilitzi la 
convocatòria i renovació dels membres de la taula de mobilitat. 

4- Hi ha una unitat mòbil de control de la qualitat de l’aire a l’escola Pérez Sala. 
Voldrien saber quins elements de l’aire s’han mesurat i, si es tenen dades 
anteriors, també demanen que se’ls facin arribar. 

El Sr. Joan Roca respon que la unitat mòbil ja no hi és, ja que el control s’ha fet en 
període no escolar. Encara no tenen els resultats, però es comprometen a fer-los 
arribar quan els tinguin. Els trametran per escrit els detalls tècnics. 

Formulats per la Sra. Marina Jordan 

5- Els consta que la pista esportiva que hi ha al darrera de Can Jorba fa temps 
que està malmesa i els usuaris poden prendre mal. 

El Sr. Joan Roca respon que tenen constància que aquesta pista no es troba en 
bon estat i, a través de la brigada municipal i de l’empresa que fa el manteniment 
dels parcs infantils, tenen la màxima cura d’anar reparant els punts que poden ser 
perillosos. Així mateix, s’està fent un pressupost per posar més al dia aquests 
espais, pendents també de l’aprovació del pressupost municipal. 

6- El passeig marítim es troba en mal estat –i ho ha estat durant tot l’estiu- i 
voldrien saber si s’està duent a terme algun tipus d’actuació.  

7- D’altra banda, els ascensors també han estat inoperatius durant tot l’estiu, cosa 
que dificulta l’accés a la platja a molts ciutadans de Vilassar de Mar. 

El Sr. Àngel Font respon que s’està treballant en el tema del passeig marítim i, pel 
que fa als ascensors, tenen un problema molt greu, creu que irresoluble, que són 
els ascensors de l’estació de la Renfe, que sempre s’espatllen. Vist que són 
pràcticament inoperatius –per la seva proximitat al mar, permanentment tenen 
problemes d’inundacions, humitats, ...-, segurament hauran de prendre una decisió 
en el sentit de la seva supressió i posar rampes perquè la gent pugui accedir a la 
platja. 

Formulats pel Sr. Luard Silvestre  

8- Demana que el torn de precs i preguntes es faci a l’inici de la sessió plenària 
per facilitar la participació ciutadana i perquè la gent pogués fer preguntes 
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lligades a l’ordre del dia dels plens, fins i tot, si cal, fent una modificació del 
ROM. 

L’alcalde respon que ho poden estudiar, tot i que creu que els legalistes els ho 
posaran difícil. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 

Formulats pel Sr. Joaquim Ferrer 

1- En el darrer ple van demanar un informe sobre el retard en l’execució de l’obra 
de l’asfaltat del carrer Enric Granados amb Riera d’en Cintet i Sant Jeroni per 
saber si calia imputar l’empresa adjudicatària i, per tant, iniciar l’expedient 
corresponent. Se’ls ha entregat un informe de data 29 d’abril de 2015, per la 
qual cosa demana que se’ls lliuri un informe de la data en què el demanen i 
actualitzat pel que fa al seu contingut. 

2- D’altra banda, van preguntar si s’havien realitzat les obres de reparació de 
l’asfaltat del carrer Sant Andreu i els varen dir que s’havien de fer quan fes 
molta calor, però no ha estat així. Demana un informe sobre per què es farà 
més endavant, quan ja no farà calor. 

3- També van demanar si s’havien realitzat arranjaments pendents al carrer Sant 
Jaume i si s’havia fet algun informe sobre la reparació que es va fer al carrer 
Sant Genís i que, al seu parer, s’hauria de repercutir sobre el contractista. Se’ls 
ha dit que no s’ha fet i voldrien saber-ne les causes. 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta acta  

El secretari acctal.        Vist i plau 

                                                                                L’alcalde 

 


