MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD PER REVOCAR EL
NOMENAMENT DE DAMIÀ DEL CLOT I TRIAS COM A CONSELLER
DELEGAT DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL
La falta de transparència i l’opacitat total en la gestió del dia a dia de la Societat Municipal
de Promocions Urbanes, S.A (SA municipal) ha estat una constant durant els últims
mandats. Tot i l’obertura del Consell d’Administració a la resta de partits de l’oposició
realitzada pel govern d’ERC-GxVdM, els despropòsits en la seva gestió diària han continuat
en els darrers anys. La improvisació en la seva gestió ha costat, i a dia d’avui segueix
costant, una quantitat ingent de diners a totes les vilassarenques i vilassarencs.
Els exemples paradigmàtics de la nefasta direcció de la SA municipal són les enormes
pèrdues econòmiques de diners públics que ha comportat la mala gestió del projecte de
Can Vives, que s’eleven fins a gairebé quatre milions d’euros, i el projecte de construcció
del nou mercat municipal, que finalment va suposar un cost de més de 20 milions d’euros a
l’Ajuntament. En relació amb el projecte de Can Vives, després de les últimes sentències,
aquest Plenari municipal ja va aprovar una moció presentada per Babord per informar
a la població, dirimir responsabilitats i on s’exigia la dimissió del regidor Joan Roca
Lleonart per la seva responsabilitat política, que a dia d’avui continua formant part del
govern municipal.
A Can Vives i el mercat, però, cal afegir-hi nous i més recents despropòsits: en els últims 6
anys s’han deixat d’ingressar fins a 300.000€ (50.000 anuals) en concepte de cànon per la
concessió de la gestió de l’aparcament del mercat a Aparcaments Costa Brava, ja que la
concessionària es va negar des del primer moment a pagar el cànon de gestió anual.
Finalment, al cap de 6 anys i el no ingrés de 300.000€, i després de molta insistència, s’ha
revocat la concessió a Aparcaments Costa Brava.
Una situació de mala gestió que també s’ha repetit amb la concessió de la zona blava:
l’empresa concessionària mai ha abonat cap tipus de quantia per l’explotació d’aquesta
(quan les últimes evidències demostren que ha obtingut beneficis de la concessió) i portava
4 anys sense fer arribar a la SA municipal la informació obligatòria per contracte. Un cop
més, la falta de control i la nul·la direcció perjudica a les arques públiques i els interessos de
tots els habitants de Vilassar de Mar. A més a més, s’han d’afegir els costos de l’error en la
compra del local de Bankia, que es va haver d’acabar recomprant.
No essent suficient, fa unes setmanes ens vam assabentar mitjançant les xarxes
socials que la SA municipal pretenia desnonar a una família resident als Habitatges
de Protecció Oficial de Les Pinedes. Una decisió presa pel Conseller Delegat
unilateralment sense informar a la resta de partits polítics i membres del Consell
d’Administració de la SA municipal. Una celeritat i determinació en la decisió de desnonar
famílies, amb informes de vulnerabilitat elaborats pels propis Serveis Socials de
l’Ajuntament, que contrasta enormement amb la desídia més absoluta en el manteniment de
les instal·lacions comunitàries, de la calefacció i de les façanes dels mateixos blocs de pisos
de Les Pinedes. El sistema de calefacció, que funciona mitjançant plaques solars, porta

anys sense funcionar per no estar aquestes connectades a la xarxa general. La seva
reparació suposarà una altra despesa extraordinària a la que caldrà afegir el cost de
reparació de les façanes dels edificis, encara per determinar.
Sobre les funcions de gestió i administració de la societat, és necessari recordar que en
sessió de 12 de setembre de 2019 el Consell d’Administració de Vilassar Societat Municipal
de Promocions Urbanes, S.A., seguint el costum dels anteriors mandats, va acordar
nomenar un conseller delegat i delegar-li totes les competències del Consell
d’Administració, llevat d’aquelles que per Llei són indelegables, i fer confiança i designar per
aquest càrrec al president del Consell d’Administració, senyor Damià del Clot i Trias, qui es
va comprometre a exercir el càrrec amb lleialtat i diligència.
D’acord amb aquesta delegació de competències, des d’aleshores, el Conseller Delegat
ha assumit les més àmplies facultats per a la gestió, direcció i l’execució de l’objecte
social, així com la representació normal i en judici de la SA Municipal que, conforme a
l’article 18 dels seus Estatuts, corresponen al Consell d’Administració.
Aquest sistema de gestió ha provocat que moltes de les decisions executives de la
SA s’hagin pres sense el consentiment ni el coneixement del Consell d’Administració.
En molts casos, les decisions preses, sense la deguda fiscalització per part del Consell, han
resultat clarament perjudicials no només pels interessos de la SA Municipal, sinó també pels
de l’Ajuntament, ja que aquest ha hagut d’esmenar els errors assumint les despeses
provocades per les decisions errònies, manca de diligència o inactivitat de la SA. En
definitiva, la ciutadania en general és qui s’ha vist perjudicada perquè, òbviament, els
diners que l’Ajuntament destina a esmenar els errors i negligències de la SA surten
de les butxaques de totes les ciutadanes.
Atès tot el què s’ha exposat anteriorment, es constata que la confiança atorgada s’ha
perdut i que és necessari que el Consell d’Administració recuperi totes les seves
funcions i capacitat de decisió a fi efecte de garantir el control en la gestió i direcció de la
societat municipal, la transparència i el bon funcionament de la mateixa. Si bé la decisió
respecte a la revocació de la delegació de funcions correspon al Consell d’Administració,
entenem que és important que el Ple Municipal, tant per la seva representació política al
consistori com en la seva condició de Junta d’Accionistes de la societat anònima, constati
aquesta pèrdua de confiança en la gestió del Conseller Delegat i insti al Consell
d’Administració a adoptar els acords corresponents per a la revocació del seu nomenament i
recuperi totes les funcions previstes a la Llei i als Estatuts de la societat.
En conseqüència, el Grup Municipal de Babord de l’Ajuntament de Vilassar de Mar,
proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
1. Declarar que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que constitueix
també la Junta d’Accionistes de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes,
S.A., constata la pèrdua de confiança en la gestió del Conseller Delegat, el senyor
Damià del Clot i Trias, alcalde de Vilassar de Mar.
2. Instar al Consell d’Administració de Vilassar Societat Municipal de Promocions
Urbanes, S.A. a revocar el nomenament de Damià del Clot i Trias com a Conseller

Delegat, així com la delegació de funcions aprovades en la sessió de 12 de
setembre de 2019 d’aquest òrgan, tot recuperant totes les funcions que li són
pròpies d’acord amb la Llei i amb els Estatuts de la societat.
3. Publicar aquests acords a la web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i comunicar-los
al Consell d’Administració de Vilassar Societat Municipal De Promocions Urbanes,
S.A., i a tots els seus membres.

Vilassar de Mar, a 11 d’octubre de 2021
Grup Municipal de Babord

