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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (22/09/2016) 
 
Núm. 9/2016 
Lloc: Vilassar de Mar. Sala de sessions de la Casa Consistorial 
Data: 22/09/2016 
Horari: 20:00 h a 22:29 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 
YABEL PÉREZ MORENO 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 
FRANCISCA GONZÁLEZ BLANCO Regidora 
JAVIER MARTÍN LAPEÑA Regidor 
JUAN DIAZ DELGADO Regidor  
JORGE C. FEIJÓO SUÑOL Regidor (s’incorpora en el punt II.2) 
ALICIA RODRÍGUEZ LUNA Regidora 
OLGA ZULOAGA MOREGÓ Regidora 
MANUELA CALERO OLIVARES Regidora 
Mª. JOSEP LOZANO DEL PINO Interventora 
VÍCTOR SILES MARC Secretari 

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. 

0.1 APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DEL DIA 21/07/2016 
0.2 DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017 
0.3 DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES 

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR I ELS SEUS ENS DEPENDENTS, AL 2ON 
TRIMESTRE DE 2016. 

0.4 DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT 2ON TRIMESTRE 2016 DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS PER AL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES 
DESENVOLUPEN LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTA A LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. 

0.5 DECRETS DE L’ALCALDIA 
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                                                      I. PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR, DE L’EXERCICI 2015 
2. PROVISIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 

                                                         II. PART DE CONTROL  
 
1. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER VILASSAR DE MAR SÍ QUE POT/SÍ PUEDE, SOBRE 

L’APROVACIÓ D’UNA COMISSIÓ I EL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE NENS I DE LES NENES DE 
VILASSAR DE MAR, EL PLA MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA, LA CARTA DELS DRETS DELS NENS I DE LES 
NENES I LA SOL.LICITUD DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA 

2. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER CIUTADANS, DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A L’INFORME DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DEL 
PROCÉS CONSTITUENT 

3. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER ERC-VDM DIU SÍ I BABORD, PER A LA REVISIÓ DE LA 
NOMENCLATURA I SIMBOLOGIA DEDICADES A PERSONATGES FRANQUISTES, FEIXISTES I MILITARISTES 
A VILASSAR DE MAR 

4. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER BABORD, PER AL RECONEIXEMENT DELS DRETS DEL 
PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DELS DRETS DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES (NEE) 

5. PRECS I PREGUNTES 

 

0.1 APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DEL DIA 21/07/2016 
El President manifesta que si cap dels presents no té objecció a fer al contingut de l’acta de la 
sessió anterior del dia 21 de juliol de 2016, es procedirà a la seva aprovació.  

* * * * * 

A continuació, l’alcalde fa esment de dues qüestions que no figuren a l’ordre del dia.  

En primer lloc, informa al plenari que la Generalitat ha pagat a l’Ajuntament aproximadament 
900.000 euros, que representa més d’un 80% del deute total. 

En segon lloc, també comunica que l’informe emès pel secretari relatiu al règim jurídic 
aplicable a les mocions, el tractament i els seus efectes quedarà penjat a partir de dilluns 
següent al portal de transparència. 

0.2 DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017 
La Corporació municipal es dóna per assabentada de les línies fonamentals del pressupost 
2017. 
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0.3 DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS 
LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
DE VILASSAR DE MAR I ELS SEUS ENS DEPENDENTS, AL 2ON TRIMESTRE DE 
2016. 
La Corporació municipal es dóna per assabentada del compliment dels terminis previstos 
legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens 
dependents, al 2on. trimestre del 2016. 

0.4 DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT 2ON TRIMESTRE 2016 DE LES 
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE 
LES ENTITATS LOCALS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES 
DESENVOLUPEN LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ 
PREVISTA A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. 
La Corporació municipal es dóna per assabentada del seguiment del segon trimestre 2016, de 
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al 
compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAO/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

0.5 DECRETS DE L’ALCALDIA  
La Corporació municipal es dóna per assabentada dels Decrets de l'Alcaldia des del núm. 251 
fins el 369 de l’any 2016. 
 

I. PART RESOLUTIVA 
 
I.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DE MAR, DE L’EXERCICI 2015 
La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2016, va  emetre 
un informe inicial favorable. 

No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar integrat pels comptes de la pròpia entitat, el Patronat 
Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, 
corresponent a l’exercici 2015, cap reclamació. 

Vist l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2015 d’intervenció de data 23 de juny de 
2016 que integra com annexes els informes relatius als treballs de fiscalització plena posterior 
de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i del Patronat Municipal d’Escoles 
Bressol dels Auditors Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria S.A., que consta a l’expedient. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els 
seus articles 208 a 212. 
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S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Vilassar de Mar  de l’exercici 2015, 
que consta de: 
 
a) El Compte General de l’Ajuntament. 

 
b) El Compte General del Patronat Municipal d’ Escoles Bressol. 
 
c) El Compte General de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A.: 
 
SEGON.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i a 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

* * * * * 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Josep Solé, que fa l’exposició de la proposta. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents grups municipals. 

La Sra. Manuela Calero, del grup municipal de VdM Sí que pot/Sí puede, anuncia l’abstenció 
del seu grup. Valoren positivament la tasca que s’està fent des del departament d’Intervenció, 
però tenen una objecció al fet de fer l’ingrés a l’Agència Tributària Catalana, ja que suposa 
córrer un risc que no consideren necessari.  

La Sra. Alicia Rodríguez, del grup municipal del PSC-CP, manifesta que els números no s’han 
formulat bé i que el partit socialista no està d’acord amb les polítiques de l’actual govern, que 
han comportat aquests números. No estan d’acord principalment amb la gestió de la SA 
municipal per part del govern. Els van advertir de l’error de no negociar amb Hisenda per evitar 
embargaments; els van advertir que negociessin abans d’arribar al concurs, ja que hi havia un 
local que podia servir de garantia amb una hipoteca voluntària, amb un ajornament del 
calendari de pagament de quotes a Hisenda. La SA municipal durant aquest any no ha pogut 
generar tresoreria i no se sap si es podrà fer front als pagaments, corresponent al 50% del deute 
amb Hisenda, que és d’immediat compliment. Considera que no hi ha garantia que no acabi en 
liquidació la SA municipal amb la consegüent pèrdua de patrimoni per a l’Ajuntament, 
especialment els pisos de protecció oficial. D’altra banda, es queixa que no s’ha convocat la 
Junta General de la SA municipal.  

Des del partit socialista esperen que aquesta vegada els facin cas i facin negociacions 
encaminades a evitar que l’entitat financera que vol fer dació en pagament dels habitatges del 
mercat no ho vulgui fer també dels de protecció oficial, ja que si es dóna aquest cas, la 
continuïtat de la SA municipal no tindria cap sentit i no es podrien aprovar els comptes de l’any 
vinent. 

El Sr. Juan Díaz, del grup municipal de C’s, considera inadequat fer ideologia amb aquest acte 
administratiu i troben que les despeses que ha fet darrerament, vinculades amb la seva 
ideologia, és un element que mina encara més la confiança que tenen en aquest govern. Per 
tant, anuncia que votaran en contra. 
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El Sr. Yabel Pérez, del grup municipal de Babord-CUP-PA, recorda que una part dels comptes 
que s’aproven va ser gestionada per l’anterior equip de govern. Al seu parer, són uns comptes 
que venen marcats per la mala gestió dels anys anteriors. Se’ls ha explicat que el que es porta al 
Ple és un acte essencial de fiscalització i de control extern. En tercer lloc, volen destacar el 
compromís que ha adoptat el govern actual d’esmenar els problemes de gestió que patia 
l’Ajuntament. En aquest sentit, manifesta que Babord vol contribuir que aquesta tasca es pugui 
tirar endavant i, per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup. 

El Sr. Joan Roca, del grup municipal de GxVdM, anuncia el vot favorable, especialment per 
certificar la bona feina dels serveis de l’Ajuntament, i en concret el d’Intervenció. 

El Sr. Joaquim Ferrer, del grup municipal de CiU, manifesta que subscriuen bona part del que 
ha dit el partit socialista respecte de la SA municipal.  

El Sr. Àngel Font, del grup municipal d’ERC-VdMdS-AM, anuncia el vot a favor de la 
proposta, sobretot perquè no estan aprovant la gestió del govern, sinó reflectint la realitat 
econòmica del moment.  
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació i el ple l’aprova amb set 
vots a favor dels grups municipals d’ERC-VDMdS-AM i GxVdM, un vot en contra del grup 
municipal de C’s, i dotze abstencions dels grups municipals de BABORD-CUP-PA, CIU, PSC-CP, 
i VdM Sí que Pot i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

*** 

I.2. PROVISIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
La Sra. M. del Mar Mairal Garcia, Jutge de Pau substituta de Vilassar de Mar ha presentat 
renúncia al seu càrrec, mitjançant instància presentada al RE núm. 2016/3874, de 13 de maig de 
2016, 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, l’1 de juliol de 2016, i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. No obstant això, durant el termini de presentació de sol·licituds no 
s’ha presentat cap candidat.  

Posteriorment, el Sr. Josep Gaya Freixes, ha presentat escrit amb data 27 d’agost, Registre 
d’entrada 2016/6232, en el que manifesta el seu interès en ocupar el càrrec. 

Vist el currículum, segons el qual el Sr. Josep Gaya Freixes reuneix les condicions exigides per 
la normativa vigent per ocupar el càrrec. 

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,  

Per la present, de conformitat amb els preceptes citats anteriorment i altres de procedent i 
general aplicació i d’acord amb l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament,   

S’ACORDA  : 
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Primer.- Proposar per al càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT d’aquest municipi el Sr. 
Josep Gaya Freixes, amb DNI 78051829H, qui reuneix les condicions de capacitat i idoneïtat 
necessàries.  

Segon.- Trametre certificació del present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Departament de Jutjats de Pau.  

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.  

* * * * * 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr Àngel Font, que fa l’exposició de la proposta. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents grups municipals, que no intervenen en aquest 
punt de l’ordre del dia. 
En no haver-hi intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació i el ple l’aprova, per 
unanimitat, amb vint vots a favor dels grups municipals d’ERC-VDMdS-AM, GxVdM, CIU, 
Babord-CUP-PA, C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

*** 

 

II- PART DE CONTROL 
II.1. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER VILASSAR DE MAR SÍ QUE 
POT/SÍ PUEDE, SOBRE L’APROVACIÓ D’UNA COMISSIÓ I EL REGLAMENT 
DEL CONSELL MUNICIPAL DE NENS I DE LES NENES DE VILASSAR DE MAR, 
EL PLA MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA, LA CARTA DELS DRETS DELS NENS I 
DE LES NENES I LA SOL.LICITUD DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT DE 
CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA 

La Llei Orgànica de Protecció Jurídica del menor, diu “El coneixement científic actual ens 
permet arribar a la conclusió que no existeix una diferència contundent entre les necessitats de 
protecció i les necessitats relacionades amb l'autonomia del subjecte, sinó que la millor forma 
de garantir social i jurídicament la protecció de la infància és promovent la seva autonomia 
com a subjectes”. 

S'entén la participació com el dret dels nens i nenes a construir la seva pròpia vida per 
desenvolupar-se de forma autònoma, i estan implicats en aquest procés, pares, educadors i les 
diferents administracions. Els nens i nenes no són projectes dels adults, doncs el període 
infantil té un valor per si mateix, i tenen coses que dir sobre la societat en la qual viuen. S'ha de 
promoure la participació infantil, facilitant els instruments i mecanismes perquè puguin 
expressar les seves opinions en el context social, i així recuperar el protagonisme que els 
correspon, reconèixer la seva capacitat d'actuar i plantejar preguntes i respostes útils i eficaces.  

Els adults han de valorar la personalitat que hi ha darrere de cada nen i nena, com persones 
posseïdores de drets i deures. Els nens i nenes són persones actives capaces de descobrir 
problemes socials en la família, l'escola, les institucions, el medi ambient, ... així com d'aportar 
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solucions. La política social respecte a les persones menors d'edat ha viscut un canvi 
significatiu en el transcurs dels últims temps. Si bé és cert que sempre ha estat una constant en 
la història de la humanitat, la preocupació per les persones menors d'edat s'ha limitat en el 
passat a l'àmbit educatiu i familiar privat.  

El moment clau en el qual es cristal•litza la preocupació d'alguns sectors professionals i socials 
per l'atenció a la infància es produeix durant la dècada de 1960. El 20 de novembre de 1959, 
l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets del Nen que es 
constitueix en la peça fonamental de la moderna concepció de la protecció de la infància, 
establint un decàleg de drets que progressivament s'ha anat incorporant a la legislació dels 
diferents estats membres.  

Amb posterioritat, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova el 20 de novembre de 
1989 la Convenció dels Drets del Nen, recollint i completant l'antiga declaració de l'any 1959, 
en la qual destaca la consideració de les persones menors d'edat com a subjectes de drets i 
estableix l'interès superior del nen/a com a principi que s'haurà de tenir en compte en totes les 
mesures que adoptin les institucions. La ratificació per part de l'Estat Espanyol es va efectuar el 
30 de novembre de 1990. Al maig de l'any 2002, i en Sessió Especial de l'Assemblea General 
de Nacions Unides es va aprovar un document sobre Infància en el qual els estats van acordar 
“prendre mesures per promoure i protegir els drets de cada nen”.  

L'informe “Un món apropiat per a la Infància” resultant d'aquesta sessió, identifica aliances que 
els estats van acordar entre si per a la seva consolidació de manera que pugui “avançar la nostra 
causa comuna –el benestar de la infància i la promoció i protecció dels seus drets…”. En aquest 
context s'identifica, entre uns altres, als governs i les autoritats locals, les quals poden assegurar 
que la infància és el centre de les agendes de desenvolupament. D'aquesta manera, el Document 
Final destaca específicament la contribució que pot oferir aquest moviment de ciutats amigues 
de la infància que ja existeix i està en creixement.  

Certament, la infància no ha tingut un espai propi reconegut fins fa poc temps, per això és 
necessari l'aparició d'iniciatives de participació infantil que permetin una visualització de la 
infància i el seu drets, creient fermament en les potencialitats dels nens i nenes, compartint els 
seus espais, realitats i necessitats, adequant els espais, instruments, criteris, objectius i plans de 
treball a les capacitats infantils.  

Perquè aquesta participació sigui genuïna, s'ha de recolzar la construcció d'una opinió 
informada per part dels nens, nenes i adolescents i promoure l'associacionisme com un espai 
propi de la infància i adolescència i de representativitat entre ells. La confiança i la 
competència per participar s'adquireixen gradualment, amb la pràctica. No es pot esperar que, 
sobtadament, els nens, en complir la majoria d'edat, es converteixin en adults responsables i 
participatius sense cap experiència prèvia en les habilitats i responsabilitats que això comporta. 
La participació és, per tant, un dret i una responsabilitat, ja que implica compartir les decisions 
que afecten a la vida pròpia i a la vida de la comunitat en la qual es viu. 
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Els Consells municipals dels nens i de les nenes són espais específics per a la participació 
infantil activa en el marc del govern local. Es tracta d'un mecanisme per a la col•laboració 
activa entre nens, nenes i adults en les polítiques municipals. 

Una Ciutat Amiga de la Infància és una ciutat en la qual el seu sistema local de govern es 
compromet a respectar els drets de la infància. Una ciutat on l'opinió, necessitats, prioritats i 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i decisions públiques; 
plantejant un estil de govern i una gestió urbana participativa, capaç de garantir a la ciutadania 
més jove el ple gaudi dels seus drets. Un municipi que té la condició d'Aliat és aquell que s'ha 
compromès a treballar de forma coordinada i estable a favor de la infància i l'adolescència des 
d'una perspectiva de drets. Aquesta condició compromet al Govern Local i a UNICEF a establir 
un protocol de comunicació i col•laboració, de manera que d'ara endavant treballin junts per 
aconseguir que el Govern Local estigui en condicions d'obtenir per a la seva localitat el Segell 
de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. 

Reconeixent l'esforç dedicat en l'àmbit educatiu al nostre municipi,bé és cert que en aquests 
moment no hi ha un espai com el que es proposa. 

Per tot l'exposat, el Grup Municipal VILASSAR DE MAR SÍ QUE POT/SÍ PUEDE proposa 
els següents 

ACORDS 

Primer. L'aprovació d'una comissió impulsora per redactar el reglament del "Consell Municipal 
de Nens i Nenes" ,la Carta dels Drets del Nen i la Nena i el Pla de la Infància de Vilassar de 
Mar, composta per l'Alcalde, un membre de cada grup municipal i un tècnic municipal. 

Segon. Que durant els mesos de març i abril del 2017, es doni coneixement dels treballs 
d'aquesta Comissió al Consell Escolar municipal, les organitzacions socials i educatives 
dedicades a la infància i a la ciutadania en general del nostre municipi, amb la finalitat de 
recollir possibles aportacions. 

Tercer. Que es porti a aprovació en el Ple Municipal del mes maig de 2017 la constitució i el 
reglament del Consell Municipal de Nens i Nenes. 

Quart. Que una vegada aprovat el reglament del Consell Municipal de Nens i Nenes , la 
comissió impulsora redacti la Carta dels Drets del Nen i la Nena i el Pla de la Infància de 
Vilassar de Mar, posteriorment i durant un període de tres mesos, serà donada a conèixer al 
Consell Municipal de Nens i Nenes, al Consell Escolar Municipal, les organitzacions socials i 
educatives dedicades a la infància i a la ciutadania en general del nostre municipi, per recollir 
possibles aportacions. Un cop complert aquests tràmits , serà portat al ple municipal per a la 
seva aprovació 

Cinquè. Que l'Ajuntament de Vilassar de Mar sol•liciti al Comitè Autonòmic d'UNICEF la 
condició de Municipi Aliat. 
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Sisè. Que l'Ajuntament de Vilassar de Mar, una vegada complerts els requisits, sol•liciti 
formalment a Unicef, el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. 

Setè. El dia 20 de Novembre de cada any, per ser la data aniversari de l'aprovació per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides de "La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets del Nen" (1989), tindrà especial consideració en el municipi el DIA DELS DRETS DEL 
NEN. Aquest any, a més, s'organitzarà un acte explicatiu dels acords d'aquesta moció. 

* * * * * 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Manuela Calero, que fa l’exposició de la moció. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents grups municipals. 

La Sra. Olga Zuloaga, del grup municipal del PSC-CP, manifesta la seva conformitat amb la 
iniciativa i recorda que temps enrere van plantejar una moció per crear una mesa de treball que 
es va rebutjar. Creu que l’educació ha d’anar més enllà i que hi podria haver una Mesa de nens i 
nenes participatius. En aquest sentit, són partidaris d’ajuntar els projectes educatius del poble i 
crear un projecte unitari.  

El Sr. Juan Díaz es mostra totalment d’acord amb la moció, ja que incentiva la participació des 
de la infància, i anuncia el recolzament per part del seu grup. 

La Sra. Marina Jordan, del grup municipal de Babord-CUP-PA, s’expressa en el mateix sentit 
favorable i demana disculpes per no haver pogut treballar la moció.  

Tot i estar d’acord amb el fons, diu que no ho estan en la forma, ja que ells es mostren 
partidaris, abans de portar la moció a l’aprovació del Ple, de treballar les bases i d’enfortir el 
teixit social i la unió dels diversos projectes educatius i participatius que s’estan començant a 
desenvolupar. Creu que primer caldria crear el Consell de la infància. 

La Sra. Núria Arasa, del grup municipal de GxVdM, fa èmfasi en la part més social, ja que el 
fons de la moció suposa un canvi de paradigma en relació amb el concepte de la infància. Es 
vol donar un paper actiu als menors, en què els nens i les nenes puguin expressar la seva opinió 
i generar canvis. Explica que l’equip de Serveis Socials ja està treballant en aquesta línia, 
sobretot amb la possibilitat de redactar un pla local d’infància. 

El consell d’infants permetrà seguir treballant polítiques que ja es venen fent des de fa temps a 
l’ajuntament. L’aprovació de la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència, va establir un nou marc normatiu que va suposar un gran canvi. D’una banda, 
va promoure i va regular les mesures per pal·liar les situacions de risc i va incorporar i va dictar 
normatives pel que fa a la prevenció, a l’atenció, a la promoció i a la participació de la infància 
i l’adolescència. Aquest nou context comporta nous reptes i noves maneres de treballar.  

Diu que per a la regidoria de Serveis Socials és en aquest marc on la moció agafa força: poder 
elaborar un pla d’infància i adolescència els permetrà ordenar, definir i programar les 
actuacions municipals en aquesta matèria i implicar els diferents agents socials del municipi.  

Explica, d’altra banda, que no han impulsat abans aquestes actuacions pel problema de manca 
de personal a l’equip d’atenció bàsica a l’àrea de serveis socials, però amb la signatura del 
contracte-programa amb la Generalitat això queda resolt.  
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Finalitza la seva intervenció agraint a la Sra. Manuela Calero que hagi presentat la moció i que 
hagi afegit els canvis que van anar acordant.  

El Sr. Joaquim Ferrer es mostra favorable a la iniciativa i també creu que hauria de formar part 
del projecte educatiu de poble.  

El Sr. Àngel Font s’adhereix plenament a les manifestacions expressades per la regidora de 
Gent per Vilassar. 

Finalment, la Sra. Manuela Calero tanca el debat. 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació i el ple l’aprova, per 
unanimitat, amb vint vots a favor dels grups municipals d’ERC-VDMdS-AM, GxVdM, CIU, 
Babord-CUP-PA, C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

*** 

II.2. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER CIUTADANS, DE REBUIG A 
LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A 
L’INFORME DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DEL PROCÉS 
CONSTITUENT 

Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar 
la resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés 
Constituent. 

Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la 
sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, 
aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions 
parlamentàries. 

Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 
259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament 
de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. 

Atès que la resolució 1/XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la 
Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i 
suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, 
d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució. 

Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 
259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el 
Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.  
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Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica 
del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i 
amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de 
Dret, basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de 
Catalunya, que la Constitució reconeix i empara. 

Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, 
sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, 
és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. 

Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un procés 
constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat 
català independent, no compta amb un suport de l´ordenament jurídic vigent. 

Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, 
Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió 
ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb 
ella.  

Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya,del dia 27 de juliol, la Presidenta del 
Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves 
funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i 
sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió, 
l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser 
votada i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups Parlamentaris. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la resolució 263/XI 
del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions i dels 
seus representants i càrrecs públics. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al 
President de la Generalitat de Catalunya. 

* * * * * 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Juan Díaz, que fa l’exposició de la moció. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents grups municipals. 

La Sra. Manuela Calero demana que el que es tracti en el Ple sigui d’àmbit municipal. Creu que 
en aquesta qüestió és urgent recuperar el diàleg. No comparteixen el full de ruta unilateral, però 
sí el dret a decidir. Finalment, demana que els actes de la Diada siguin més participatius.  

La Sra. Alicia Rodríguez retreu al Sr. Juan Díaz que faci campanya electoral tot l’any. Diu que 
ella votarà a favor de la moció perquè no està d’acord a no complir la legalitat i que la seva 
companya, Sra. Olga Zuloaga, s’abstindrà perquè està cansada de les mocions que presenta 
Ciutadans i també dels actes de la Diada. Els troba a uns electoralistes i als altres sectaris. 
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El Sr. Luard Silvestre, del grup municipal de Babord-CUP-PA, explica, en primer lloc, que va 
assistir al Ple del Parlament en què es va votar aquesta resolució i li va sobtar que tant els 
diputats de Ciutadans com els del Partit popular van sortir de la sala en el moment del debat i la 
votació.  

En segon lloc, i atès que el Sr. Juan Díaz ha parlat molt de majories, dubta que aquesta moció 
s’aprovi a gaires llocs. També recorda que, ara mateix, a l’Estat espanyol hi ha molta gent que 
no ha votat la Constitució espanyola -que ells defensen a ultrança.  

Pel que fa a la relació de ciutats que ha citat, on se suposa que la majoria de gent està en contra 
de la independència, considera que això és fer divisió de Catalunya.  

Diu que no els ha de fer por la democràcia: si n’estan tan segurs que la majoria de catalans no 
són independentistes no entén el problema a deixar votar.  

El Sr. Joan Roca considera que la moció està fora de l’àmbit municipal i no és el lloc adequat 
per debatre-la. Troba poc afortunada la comparació que ha fet el Sr. Juan Díaz amb un 
conductor temerari.  

La Sra. Laura Martínez, del grup municipal de CiU, declara que no donaran ni un sol minut de 
debat cada vegada que Ciutadans presenti una moció d’aquest caire. Anuncia el vot en contra 
del seu grup. 

El Sr. Àngel Font es mostra d’acord amb el que ha expressat el Sr. Luard Silvestre. Considera 
que més que defensar la moció, el Sr. Juan Díaz ha fet un míting de la ideologia de Ciutadans.  

Quant al motiu de la moció, diu que no s’ha fet esment a què és una comissió d’estudi: en 
aquestes comissions es fan anàlisis i debats, que tenen com a resultat un informe; no és pas una 
llei.  

Pel que fa a la qüestió de les majories a què ha al·ludit el regidor ponent, proposa que, per sortir 
de dubtes, es convoqui un referèndum d’autodeterminació i se n’accepti el resultat.  

L’alcalde, per al·lusions, intervé tot citant intervencions del Sr. Juan Díaz en altres plens. En el 
ple d’octubre de 2015, amb relació a la moció de la sobirania fiscal, feia un retret al govern per 
abordar qüestions identitàries, enlloc de preocupar-se pels problemes reals dels ciutadans. En 
un altre ple va dir que no hi havia cap proposta que millorés la vida de cap ciutadà de Vilassar 
de Mar, cosa que havia de ser objecte d’una moció presentada per Ciutadans al Ple municipal. 
Per tant, li demana coherència en el seu discurs, ja que aquesta moció té un clar caràcter 
identitari. 

D’altra banda, celebra que li hagi criticat el seu discurs de la Diada. 

A continuació, posa en context la cita que ha llegit el regidor de Ciutadans del llibre del qual 
n’és autor, Democràcia o cleptocràcia. Explica que la tesi del llibre és que Espanya necessita un 
revulsiu important, com ara la independència de Catalunya, per regenerar-se. 

Finalment, li demana que voti en contra de la seva pròpia moció. 

En torn de rèplica, el Sr. Juan Díaz s’adreça al grup de Babord per dir que troba insubstancial 
l’argument que molts dels ciutadans actuals no van votar la Constitució. 
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A ERC diu que parlen de Catalunya en nom de persones que no els autoritzen a parlar per ells. 
També diu que està defensant els ciutadans de Vilassar de Mar, perquè ha defensat de l’alcalde 
aquells ciutadans que no se senten representats per la seva opció política, ja que va parlar per 
ells sense autorització. 

Per tancar el debat, la Sra. Alicia Rodríguez manifesta que també està farta. 

Sotmesa a votació la proposta queda rebutjada amb setze vots en contra dels grups 
municipals d’ERC-VDMdS-AM, GxVDM, CIU i Babord-CUP-PA, tres vots a favor del 
grup municipal de C’s i de la Sra. Alicia Rodríguez, del grup municipal de PSC-CP, i dues 
abstencions del grup municipal de VdM Sí que Pot i de la Sra. Olga Zuloaga, del grup 
municipal de PSC-CP. 

*** 

 

II.3. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER ERC-VDM DIU SÍ-AM I 
BABORD-CUP-PA, PER A LA REVISIÓ DE LA NOMENCLATURA I SIMBOLOGIA 
DEDICADES A PERSONATGES FRANQUISTES, FEIXISTES I MILITARISTES A 
VILASSAR DE MAR 

Durant el Franquisme, la dictadura va cometre tota mena de persecucions, crims i atrocitats en 
contra de les llibertats personals i col·lectives, de caràcter polític, social i nacional. 
Persecucions que es van dur a terme de manera cruenta contra particulars, institucions, 
associacions, sindicats, entitats culturals, etc. 40 anys després de la mort del dictador Francisco 
Franco, malauradament, encara queden als nostres carrers vells vestigis d’ideologia i caràcter 
franquista, feixista i militarista, que ens recorden uns assassinats, consells de guerra 
sumaríssims sense cap legitimitat (com per exemple són els casos de Manel Carrasco i 
Formiguera i de Lluis Companys i Jover), presó, camps de concentració, camps de treball 
forçat, exili, deportació, persones desaparegudes soterrades en fosses comunes, infants robats a 
les seves famílies, víctimes de bombardejos, vexacions i un llarguíssim etcètera.   

Totes aquestes atrocitats comeses durant aquest llarg període són catalogables com a genocidi 
i/o crims contra la humanitat. Aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats 
emparats en la llei d’Amnistia de 1977, feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i dels 
col·laboradors del règim dictatorial. 

El passat 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del Molt Honorable 
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes, en l’única 
sentència d’aquest tipus a una nació d’Europa, a un president democràticament escollit.. Una 
sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. 
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La recuperació de la memòria històrica del nostre poble encara és, en molts aspectes, una tasca 
pendent pel reconeixement a la història de les generacions que ens han precedit. A hores d’ara, 
l’Estat Espanyol no ha fet encara cap tipus de reparació de les atrocitats comeses per la 
dictadura, ans al contrari, ha fet cas omís de les peticions demanant reparació i justícia a les 
víctimes. És totalment incomprensible que, en ple segle XXI, es conservi nomenclatura i 
simbologia imposada pel règim franquista i es mantingui aquest fet dins la normalitat civil i 
l’acceptació institucional. Si bé durant l’anomenada transició democràtica es va decidir optar 
per solucions de consens i discretes, en el marc del moment polític i social actual és necessari i 
un acte de normalitat democràtica actuar eliminant tot símbol d’opressió feixista dels nostres 
carrers. 

A Vilassar de Mar encara queden referències de l’etapa de la dictadura franquista a la via 
pública, en noms de carrers i/o places. Els carrers Carles III, Dr. Modrego i la plaça Carlos 
Trias són exemples paradigmàtics dels vestigis feixistes i d'una monarquia borbònica passada 
que romanen a Vilassar de Mar, i que no representen a la totalitat de ciutadans i ciutadanes 
d'aquesta vil·la. 

L'Arquebisbe Gregorio Modrego Casaus va ser bisbe auxiliar del cardenal Gomà. Va exercir els 
càrrecs de provicari general castrense (1937-40), vicari general castrense (1940-51), bisbe de 
Conca (de 1939 a 1943) i administrador apostòlic de Toledo (de 1940 a 1941). Va ser bisbe 
militar de Barcelona entre 1943 i 1952, imposat per Francisco Franco, i arquebisbe entre 1952 i 
1967. L'any 1937, com tots els bisbes espanyols a excepció del cardenal Vidal i Barraquer, 
Modrego Casaus havia signat la denominada Pastoral de la Cruzada, l'objectiu de la qual va ser 
donar autoritat moral als revoltats. Va ser el màxim exponent del nacionalcatolicisme a 
Catalunya, i durant el seu pontificat va tenir lloc a Barcelona el XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional, que va atraure personalitats catòliques de l’estranger i va suposar una projecció 
positiva del feixisme franquista de cara a l’exterior. De fet, el franquisme utilitzà el Congrés per 
a rentar la seva imatge feixista i presentar-se al món com a un estat catòlic homologable 
internacionalment. A més a més, l’esdeveniment contrarestava les mobilitzacions del 
catolicisme català de signe alternatiu, com ara les Festes d’Entronització de la Mare de Déu de 
Montserrat de l’any 1947, i sobretot servia per a mirar de congraciar-se amb els sectors 
populars que s’havien començat a alçar arran de la vaga de tramvies de 1951. El seu pontificat 
va coincidir amb la progressiva orientació d’alguns sectors de l’Església cap al compromís 
polític i social, cosa que el 1966 es va traduir amb fets com la Caputxinada i la Manifestació de 
Capellans. Durant tota la seva estada a Barcelona no va fer res en defensa dels milers 
d’empresonats, torturats i assassinats pel règim al nostre país, ni tan sols quan, Jordi Pujol i 
altres implicats clarament catòlics com ell foren detinguts pels Fets del Palau. Tampoc va fer 
res, lògicament, quan l’abat Escarré va ser obligat a exiliar-se l’any 1965. 
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Carlos Trias Bertrán, llicenciat en dret l’any 1934 va ser un dels fundadors de la secció 
barcelonesa de la Falange Espanyola. Va marxar a l'anomenada Zona Nacional en plena Guerra 
Civil, al 1939 va tornar a Barcelona per ser regidor a l'ajuntament de Barcelona i convertir-se 
en un dels homes forts de l'únic partit a Catalunya, també el van anomenar secretari del 
Movimiento Nacional a Girona el 1939-1941. A mitjans dels anys 40, l'anomenaren 
responsable de la secció d'urbanisme de Barcelona, on va desenvolupar un ferotge i ambiciós 
pla d'urbanisme per les principals vies de la ciutat, com l'Avenida del Generalisimo, el barri 
gòtic i la transformació dels barris més marginals de la ciutat. Mitjançant un decret d'alcaldia 
del mes de març de 1949, i com a conseller delegat del Instituto Municipal de la Vivienda, Trias 
Bertran va ordenar la creació del Servei de Control i Repressió del Barraquisme. Escamots de 
falangistes equipats amb barres de ferro, pics i pales es disposaven a enderrocar violentament 
per tal de fer purgues entre famílies que mostraven simpaties amb el bàndol republicà o amb 
l'anarquisme, eren el terror de les persones residents als campaments de barraques situats a la 
muntanya de Montjuïc. Fruit de la valoració de la feina feta a Barcelona, l'any 1959 s'incorporà 
a l'equip encarregat del projecte «Gran Madrid», assumint l'autoria del Pla d'Ordenació que 
marcà les línies de l'actual ciutat. L'any 1935, el falangista barceloní es va desplaçar 
voluntàriament fins a Burgos per declarar davant del tribunal militar en el judici pel Consell de 
Guerra per la condemna a mort i posterior afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera, 
diputat a les Corts de la II República i un dels primers dirigents d'Unió Democràtica de 
Catalunya. 

A més, encara es conserven a diferents carrers del municipi les plaques rectangulars 
metàl·liques de  l'Instituto Nacional de la Vivienda de color gris clar. Tot el lateral esquerre està 
ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més 
la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A 
la part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. Duu una línia de separació entre paràgrafs. Tant 
el requadre com el text són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. Aquestes 
plaques es troben localitzades als carrers: Jeroni Marsal, nº 48; Santa Elena, nº 13 i nº 15; Dr. 
Modrego, nº 4; Sant Mateu, nº 9-11. 

A Catalunya, l'article 54 de l'Estatut fa referència al dret a la memòria, sobre la base del qual 
s'articulen i es despleguen les diverses normatives i actuacions en matèria de memòria 
democràtica, i l'article 15 de la llei 52/2007, de 26 de desembre, "de històrica" preveu la 
retirada de simbologia franquista. 

Per tot això i per la memòria dels nostres avis i àvies que van haver de patir la repressió i 
l’exili, proposem que l’Ajuntament de Vilassar de Mar assumeixi els acords que exposem a 
continuació. 

ACORDS: 

Primer.- L’Ajuntament de Vilassar de Mar es compromet a substituir la nomenclatura del carrer 
Dr. Modrego i de la plaça Carlos Trias per nous noms que siguin fruit d’un procés participatiu a 
nivell municipal que tingui en compte l’opinió del veïnat i tenint en compte la manca de noms 
femenins dignes de recordar en els nostres carrers. Així mateix, el consistori també es 
compromet a facilitar l’adaptació de les veïnes i veïns a la nova nomenclatura mitjançant 
diferents mesures, ja sigui mantenint els dos noms durant un període de temps limitat i acordat 
i/o oferint assessorament al veïnat en aspectes burocràtics. 
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Segon.- Es crearà un grup de treball format per representants d'entitats o associacions del poble 
vinculades en sectors (culturals, històrics i patrimonials) i d'altres d'interessades. També hi 
podran formar part representants de cada una de les formacions polítiques de Vilassar de Mar i 
gent a títol individual que així ho vulguin. 

Aquest grup de treball és el que articularà el procés per arribar a la tria dels noms que han de 
substituir els actuals carrer Dr. Modrego i Plaça Carlos Trias i nous canvis que es puguin fer en 
el futur. 

Aquest grup buscarà les maneres perquè el màxim de persones o entitats facin arribar les seves 
propostes de noms degudament justificades. 

Per acabar, i sempre intentant buscar el consens, aquest grup de treball triarà les propostes de 
noms que aniran finalment a votació popular, si pot ser el mateix dia que es facin les votacions 
dels pressupostos participatius. 

Tercer.- L'Ajuntament de Vilassar de Mar, es compromet a retirar o fer que es retirin les plaques 
de l'Instituto Nacional de la Vivienda establertes en els carrers Jeroni Marsal, nº 48; Santa 
Elena, nº 13, nº 15; Dr. Modrego, nº 4; Sant Mateu, nº 9-11. Fent acomplir així la legislació al 
respecte, i substituint-les per les plaques actuals d'HPO (Habitatges de Protecció Oficial). 

Quart.- L’Ajuntament de Vilassar de Mar iniciarà un estudi sobre l’origen i significat de la 
nomenclatura actual dels carrers de la vila i de les circumstàncies en les quals van ser 
establerts. 

Cinquè.- L'Ajuntament  de Vilassar de Mar (previ assessorament que necessiti) promourà la 
col·locació de plaques o plafons informatius en llocs (places, carrers, cases...) que tinguin una 
rellevància històrica. 

* * * * * 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Luard Silvestre, que fa l’exposició de la moció. 

A continuació, cedeix la paraula als diferents grups municipals. 

La Sra. Manuela Calero recorda que ja es va realitzar un procés participatiu en l’àmbit del Pla 
de desenvolupament comunitari on es va escollir nom per a l’actual plaça Carles Trias i demana 
que el grup de treball que es formi tingui en compte el resultat d’aquell procés. 

La Sra. Alicia Rodríguez manifesta que està d’acord amb la moció, però creu que en la vida no 
es pot ser tan sectari i no es pot esborrar part de la història. La llei de memòria històrica a què 
es fa referència la va fer l’Estat espanyol durant el govern del president Rodríguez Zapatero. 
Creu que no s’ha de confondre l’Estat espanyol amb el que pugui fer el govern actual. Tot i 
haver-ho advertit a la Comissió Informativa, constata que el text no s’ha modificat.  

Per tant, afirma que està d’acord amb la resolució, però no amb els arguments que s’han donat.  

El Sr. Juan Díaz diu que han enviat, tot i que tard, un text alternatiu. Recorda, d’altra banda, 
que l’Estat espanyol són els ajuntaments, les comunitats autònomes, la Generalitat, 
l’administració central, ... Destaca les diferents lleis de memòria històrica que s’han aprovat, 
tant per part del govern central, com per diverses comunitats autònomes. Finalitza anuncia el 
vot a favor de la moció. 
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El Sr. Joan Roca també anuncia el vot a favor de la moció i espera que aquesta moció sigui la 
definitiva, ja que hi ha intents anteriors que no han reeixit.  

La Sra. Laura Martínez afirma que no els agrada que hi hagi simbologia franquista al poble, 
però tampoc el procediment seguit per adoptar aquesta decisió i que no s’hagi comptat amb els 
veïns afectats per fer una tasca pedagògica per explicar-los qui eren aquestes persones, de 
manera que s’haguessin fet seva aquesta voluntat de canvi de nom i de rebuig social.  

El Sr. Àngel Font comparteix amb el Sr. Juan Díaz que tots haurien de fer una autocrítica, ja 
que es va aprovar la llei de memòria històrica ja fa anys i s’han fet poques actuacions al 
respecte. Reconeix que s’han fet moltes normatives, però encara no s’han aplicat.  

Hi ha una moció del Parlament de Catalunya, de 3 de març de 2016, en què es sol·licita a tots 
els ajuntaments de Catalunya que es substitueixi immediatament els nomenclàtors municipals 
lligats a persones vinculades al franquisme i a la dictadura feixista. També recentment, al mes 
de setembre, hi ha una sentència en què no dóna opció a no aplicar la llei de la memòria 
històrica: és d’obligat compliment. 

En torn de rèplica, el Sr. Luard Silvestre retreu la seva intervenció a la Sra. Alicia Rodríguez, ja 
que l’Estat espanyol és el segon estat del món en nombre de persones desaparegudes. 
Considera una falta de respecte dir que l’Estat espanyol ha fet molt per les víctimes, ja que 
l’únic que s’ha fet és donar subvencions a entitats per a la recuperació de la memòria històrica 
perquè elles mateixes desenterressin els familiars de totes les persones que anaven a demanar 
suport a aquestes entitats, cosa que hauria d’haver fet el mateix Estat.  

Respecte del partit socialista, explica que va aprovar la llei d’amnistia, que, entre altres coses, 
deia que fins i tot també serien amnistiats la policia i l’exèrcit, que durant el franquisme van 
cometre atrocitats. Diu també que a l’Estat espanyol cap dels responsables de la dictadura 
franquista han passat per la justícia.  

Al Sr. Juan Díaz replica que són les entitats privades de recuperació de la memòria històrica les 
que estan fent aquesta tasca de recuperació i no l’Estat, tal com ha afirmat ell. 

A CiU diu que és evident que la població de Vilassar de Mar participarà de la tasca de buscar 
noms alternatius als que s’han de canviar. 

En aquest sentit, la Sra. Manuela Calero es torna a referir al procés participatiu, que es va fer 
casa per casa. Diu que recuperarà el que es va fer, tant pel que fa a la proposta de noms com al 
resultat de les votacions.  

En torn de contrarèplica, la Sra. Alicia Rodríguez aclareix que ella només ha llegit el que diu la 
llei. 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació i el ple l’aprova, per 
unanimitat, amb vint-i-un vots a favor dels grups municipals d’ERC-VDMdS-AM, GxVdM, CIU, 
Babord-CUP-PA, C’s, PSC-CP i VdM Sí que Pot i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

*** 
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II.4. MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PER BABORD-CUP-PA, PER AL 
RECONEIXEMENT DELS DRETS DEL PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL I DELS DRETS DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES (NEE) 

Proposta retirada a petició del proponent. 

 

II.5.  PRECS I PREGUNTES 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE VdM SÍ QUE POT/SÍ PUEDE 
Formulats per la Sra. Manuela Calero 

1- Pregunta quan reposaran els bancs que falten al passeig Marítim. 

2- La recollida del vidre produeix molèsties per sorolls, ja que es duu a terme a hores poc 
adequades, bé molt tard a la nit, bé molt d’hora al matí. 

3- No els han arribat els resultats de la recollida selectiva.  

El Sr. Joan Roca, respecte de la primera pregunta, manifesta que demanarà al tècnic que li 
respongui per escrit.  

Quant a la recollida del vidre, explica que es fa a partir de les vuit del matí, precisament 
perquè és inevitable fer soroll.  

Pel que fa als resultats de la recollida selectiva, demana disculpes i es compromet a fer-los-
els arribar al més aviat possible, tot explicant que no sempre és fàcil tenir la informació 
actualitzada per part de les plantes de tractament de les diferents fraccions. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
Formulats per la Sra. Alicia Rodríguez 

1- Respecte de l’aprovació del Pla d’usos, voldria saber si ja hi ha un calendari de reunions 
amb els grups polítics. Explica que treballaran per presentar algun tipus de proposta per 
al Pla director.  

El Sr. Àngel Font explica que el dimarts anterior van tenir una reunió amb els tres sectors, 
Mercat de la Flor, la Cooperativa i Unió de Pagesos, en la qual van poder copsar que no hi 
havia un consens amb el text de modificació del Pla d’usos que es presentava. Donada 
aquesta circumstància, han de valorar, en primer lloc, si han de presentar aquesta 
modificació del Pla d’usos al Ple i, en segon lloc, amb quins recolzaments es compta en cas 
que es presenti i, si no es fa, quin tipus d’actuació han de preveure de cara al futur. Per tant, 
en aquest moment es troben en un període de reflexió.  

Manifesta que algun partit té informació perquè s’han reunit amb posterioritat a la reunió de 
dimarts. Diu que intentaran donar-los dilluns següent una proposta o una resposta sobre la 
solució que en dates següents adoptaria el govern. 

Formulats per la Sra. Olga Zuloaga 
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1- Pregunta amb relació a les obres del passeig i l’escullera, ja que han rebut diverses 
queixes: per exemple, el que hi ha al costat del col·lector, més que un mur de contenció, 
sembla més aviat un abocament de runa; hi ha una escala que va a parar a una pedra; hi 
ha una platja a la qual no s’hi pot accedir, ... Realment creuen que aquesta obra està ben 
feta? Els criteris d’adjudicació van ser els més adequats?  

Respon el Sr. Joan Roca dient que són els tècnics els qui han de dir si l’obra està ben 
acabada o no.  

2- L’Associació de la Xinesca els ha fet arribar un informe amb un seguit de queixes sobre 
el manteniment de carrers, de la llum, l’estat de l’asfalt, ... Sobretot troben a faltar un 
canal de comunicació directe amb l’Ajuntament, ja que ara els demanen que tot es faci a 
través d’instàncies. Llegeix una part de l’informe, que a continuació lliura a l’alcalde. 
Finalment, pregunta si els donaran resposta a aquest informe. 

L’alcalde respon en sentit afirmatiu. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 
Formulats pel Sr. Juan Díaz 

1- També tenien una pregunta relacionada amb el deficient acabat del passeig marítim, 
però, com que ja s’ha formulat, no la repetiran. Diu, però, al Sr. Roca que l’Ajuntament 
-i no el tècnic- és el responsable que l’obra s’executi de manera adequada. 

El Sr. Joan Roca replica que, tot admetent que n’és responsable, mai no hi haurà la seva 
signatura si prèviament no hi ha la del tècnic, per tant, el que preval és el criteri del tècnic. 

2- Voldria saber si es preveu arreglar el camí de Can França, que uneix Vilassar de Mar 
amb Premià de Mar. 

El Sr. Àngel Font respon que aquest camí està completat per part de l’Ajuntament de 
Premià de Mar i que l’Ajuntament de Vilassar de Mar té un pressupost d’uns 500.000 o 
600.000 euros per fer la connexió, però actualment no tenen la capacitat financera per poder 
afrontar aquesta obra. Preveu que es pugui executar a finals d’aquesta legislatura o a la 
següent per part d’aquest govern o d’un altre, ja que és una obra necessària.  

Independentment d’això, explica que, en funció de si evoluciona favorablement el Pla 
director d’usos industrials que es comença a desenvolupar amb una reunió que es farà el dia 
28 del corrent a la Conselleria d’Urbanisme amb l’assistència dels sis alcaldes dels sis 
municipis que conformen la vall de Sant Mateu, és probable que es prevegi fer les 
connexions que afecten a les zones d’usos agrícoles i d’usos industrials. 

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD-CUP-PA 
Formulats pel Sr. Carles Soler 

1- Fa referència als cartells que utilitza un circ que s’ha instal·lat al municipi, ja que 
consideren que tenen un contingut força sexista. Pregunta si l’Ajuntament té uns criteris 
que puguin evitar la col·locació d’aquest tipus de cartells. 
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2- Davant les múltiples queixes sobre el resultat de les obres del passeig marítim, prec que 
es faci una inspecció i una valoració tècnica d’aquest resultat per si cal rectificar alguna 
cosa. 

L’alcalde manifesta que la primera pregunta la respondran per escrit. 

Tanmateix, la Sra. Raquel Zamora aclareix que des de Comunicació no donen autorització 
d’ocupació de via pública per col·locar cartells de privats, només controlen que la publicitat 
sigui correcta amb les entitats amb qui col·labora l’Ajuntament.  

El Sr. Joan Roca, al seu torn, dubta que l’ordenança contempli aquests aspectes i informa 
que no es demana una prèvia valoració del contingut del cartell. S’exigeix que, a més de la 
taxa d’ocupació de la via pública, dipositi dues fiances: una per a possibles desperfectes en 
l’espai que ocupa i una altra per si no retira amb posterioritat la publicitat i també per a 
possibles desperfectes. Creu que potser des del Pla d’igualtat es pot afegir alguna cosa. 

La Sra. Núria Arasa està d’acord amb les paraules del regidor de Babord, però creu que el 
Pla d’igualtat no contempla res al respecte. Comparteix que podria ser una de les propostes 
per al nou Pla d’igualtat. 

Formulats pel Sr. Yabel Pérez 

1- Atès que ja han arribat els diners de la Generalitat per a l’àrea bàsica de serveis socials, 
pregunta com es pretén incorporar aquesta aportació i quines prioritats s’han fixat. 

La Sra. Núria Arasa respon que es començarà actuant amb el personal: s’incorporaran tres 
educadors socials i un treballador social, és a dir, completaran l’equip bàsic d’atenció 
primària. A partir d’aquí, la seva intenció és fer un acte obert a la ciutadania, fins i tot amb 
unes portes obertes. També es dissenyarà el catàleg de serveis que es presten i que es 
prestaran al municipi.  

Formulats per la Sra. Marina Jordan 

1- Voldrien saber quins són els criteris d’atorgament de subvencions a les escoles, 
especialment els de l’escola de la Presentació. 

El Sr. Josep Solé diu que respondran per escrit, però creu que són per alumnes i grups.  

FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
Formulats pel Sr. Josep Solà 

1- En el darrer Ple van formular unes preguntes sobre les obres del passeig marítim i 
només se’ls ha lliurat l’acta de recepció de l’obra. Per tant, prega que responguin a les 
preguntes que van formular, ja que tenen dubtes de si l’obra ha estat ben executada. 
Llegeix a continuació el que afirmen els tècnics de l’Ajuntament en l’acta de recepció 
de l’obra, en què donen l’obra per finalitzada correctament.  

El Sr. Àngel Font insisteix en el que ja s’ha dit que la valoració dels defectes que puguin 
presentar les obres l’han de deixar a criteri dels tècnics. Posa com a exemple el que s’ha dit 
de les roques i pedres que dificulten el bany, tot explicant que els tècnics consideren que cal 
que hi siguin per reforçar el mur del passeig.  
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Explica també que a una Junta de Govern Local hi va assistir l’arquitecte municipal per 
aclarir dubtes tècnics sobre aquesta obra. 

Per al·lusions, la Sra. Laura Martínez diu que ells són els superiors jeràrquics dels tècnics i 
creu que no cal ser cap tècnic per veure que hi ha esquerdes a les lloses o per veure que allò 
no està bé. Afirma, a continuació, que es cometria una greu irregularitat si, amb un informe  
tècnic que digués que allò està malament, ells diguessin que està bé, ja que serien 
susceptibles d’estar cometent algun tipus de prevaricació. A la inversa, si els tècnics diuen 
que està bé, però és obvi per a tota la població que està malament, creu que, com a 
superiors haurien de fer-los-ho veure, ja que hi ha coses que no són de criteri tècnic i ells hi 
tenen una responsabilitat. Al seu parer, l’obra s’ha executat tard, amb pressa i malament; 
demana, per tant, una mica d’humilitat i que acceptin que les coses s’han fet malament. 

Tot seguit, intervé l’alcalde per fer èmfasi en la falta de qualificació tècnica dels càrrecs 
polítics per qüestionar el criteri dels tècnics, per tant, amb criteris polítics no poden 
qüestionar el criteri tècnic a l’hora de recepcionar l’obra. Fa èmfasi també que s’han seguit 
els procediments legals per a la licitació, formalització del contracte i execució de l’obra. 

El Sr. Joan Roca, al seu torn, recorda que l‘obra es va fer perquè hi havia un greu perill 
d’esfondrament del passeig, ja que l’escullera estava totalment malmesa. Per tant, l’obra es 
va fer amb pressa sobretot per aquest perill, apart que en depengués també una subvenció.  

Finalment, la Sra. Laura Martínez recorda que la subvenció es va obtenir durant el govern 
anterior i l’actual govern va deixar passar sis o set mesos sense licitar l’obra. 

Formulats per la Sra. Laura Martínez 

1- Reitera el prec de fa tres mesos en què va demanar en un Ple el criteri de la regidoria de 
Cultura per passar la beca Ernest Lluch, de recerca local i que, per tant, beneficia el 
municipi, a un premi literari que no té cap vinculació amb Vilassar de Mar. 

L’alcalde respon que en un Ple extraordinari del mes de maig en què es va presentar el PAM 
ja va formular aquesta pregunta i ell mateix va explicar abastament que el govern volia 
modificar les bases del premi Ernest Lluch. S’està tractant amb el Consell assessor de 
cultura i han arribat a un consens que encara no ha acabat de tancar-se de fer un premi mixt 
de continuar amb la beca Ernest Lluch amb alguna variació i desdoblar-lo també cap a un 
premi d’assaig que tingui una rellevància en el panorama literari d’assaig català. Han pres 
com a referència altres premis similars que ja s’estan donant.  

Comunica que dimarts següent està convocat el Consell assessor de cultura, òrgan 
col·legiat, deliberatiu i d’assessorament de gent experta en el món de la cultura de Vilassar 
de Mar per acabar de tancar aquesta idea. 

Insisteix que aquesta mateixa resposta la va donar en el Ple extraordinari en què es va 
presentar el PAM. 

La Sra. Laura Martínez pregunta si la dotació econòmica que reportava la beca Ernest 
Lluch es dividirà, és a dir, si hi haurà menys dotació econòmica per fer recerca del 
municipi. 
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L’alcalde respon que en principi no, tot i que no han acabat de tancar la qüestió de la 
dotació econòmica. 

La Sra. Laura Martínez demana que en cap cas es perdi dotació econòmica per fer recerca 
local. 

La Sra. Marina Jordan intervé per demanar que els facin arribar quina és la composició del 
Consell assessor de cultura. 

 

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

El secretari         Vist i plau 

                                                                                                             L’alcalde 
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