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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 15/2012 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 19 de desembre de 2012, sota la presidència del 
senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Alcalde Accidental de l’Ajuntament,  es reuneixen els Tinents  d’Alcalde 
senyors Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antoni Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora 
Sandra Carreras i Ruiz (CIU)  i els Regidors senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i 
Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i Buch (Esquerra-
AM), senyor  Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan 
Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de 
celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor 
Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència l’Il.lm  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU),  i  la regidora 
senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament 
constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
D’acord amb el previst a l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a votar la 
urgència de la sessió. 

El senyor Alcalde Accidental justifica la urgència de la sessió i esmenta que s’ha de procedir a l’aprovació 
definitiva de les ordenances fiscals 2013 i a la tramesa dels anuncis corresponents perquè siguin publicats 
abans de l’1 de gener de 2013. 
 
Sotmesa a votació la urgència s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013. 
 

Es dóna compte de la proposta d’acord de l’Alcaldia Accidental següent: 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2012 va aprovar 
provisionalment les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013. 
 
Atès que l’esmentat acord va ser publicat en el lloc web de l’ajuntament en data 13/11/2012; en el diari “El 
Periódico” en data 1511/2012 i en el BOP en data 07/11/2012. 
 
Atès que durant el període d’informació pública de trenta dies hàbils comprès entre el dia 16 de novembre de 
2012 i el 15 de desembre de 2012, ambdós inclosos, s’han presentat les al·legacions següents: 
 
Al·legacions formulades pels regidors senyor Albert Sala i Martínez, en representació del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), senyor Joan Rubal Díaz, del Grup Municipal de Gent de 
Llavaneres, senyora Carme Bastida Marco, del Grup Municipal del PSC i Josep Ruiz Royo del Grup Municipal 
de SOS Llavaneres, mitjançant escrit de data 14 de desembre de 2012, Registre d’entrada núm. 5331/2012, de 
14/12/2012. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental de data 18 de desembre de 2012. 
 
Atès que es considera urgent la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013 perquè el dia 21 de desembre de 2012 és l’últim dia per trametre 
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l’edicte al BOP per tal que surti publicat abans de l’1 de gener de 2013, data en què haurien d’entrar en vigor 
les ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 17 i concordants del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENT l’al·legació pels regidors senyor Albert Sala i Martínez, en representació del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), senyor Joan Rubal Díaz, del Grup Municipal de 
Gent de Llavaneres, senyora Carme Bastida Marco, del Grup Municipal del PSC i Josep Ruiz Royo del Grup 
Municipal de SOS Llavaneres, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE l’apartat quart de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 3 de novembre de 2011 –de delegació en la Junta de Govern Local de les facultats del Ple 
relatives a l’establiment o modificació de preus públics- i, en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament recupera la 
competència per l’establiment i/o modificació de preus públics. 
 
 
Segon.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT la resta de les al·legacions formulades pels regidors senyor Albert Sala 
i Martínez, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), senyor Joan 
Rubal Díaz, del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, senyora Carme Bastida Marco, del Grup Municipal del 
PSC i Josep Ruiz Royo del Grup Municipal de SOS Llavaneres, en el sentit següent i pels motius que 
s’indiquen: 

 
- En relació a l’al·legació segona pel que fa a la modificació de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 2, 

reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM),  ES DESESTIMA perquè no va 
objecte de l’acord provisional del Ple de 5 de novembre de 2012, de modificació d’ordenances fiscals per 
a l’any 2013. Per tant, no ha estat objecte d’exposició pública. 

 
 

- En relació a l’al·legació tercera pel el que fa a la modificació de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 5, 
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), ES DESESTIMA perquè no va objecte de 
l’acord provisional del Ple de 5 de novembre de 2012, de modificació d’ordenances fiscals per a l’any 
2013. Per tant, no ha estat objecte d’exposició pública.  

 
- En relació a l’al·legació quarta pel el que fa a la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 

10, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, concretament la introducció d’un nou quadre de 
quotes tributàries, ES DESESTIMA perquè no es considera adient modificar l’estructura tarifària ni les 
quotes. 

 
- En relació a l’al·legació cinquena pel el que fa a la modificació de l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal 

número 12, reguladora de la Taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i deposició de residus 
municipals, concretament la introducció d’un nou quadre de quotes tributàries que substitueixi el vigent, 
ES DESESTIMA  perquè l’article 6.1 no va objecte de l’acord provisional del Ple de 5 de novembre de 
2012, de modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2013. Per tant, no ha estat objecte d’exposició 
pública.  

 
- En relació a l’al·legació sisena pel el que fa a la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 

13, reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, ES DESESTIMA perquè no va 
objecte de l’acord provisional del Ple de 5 de novembre de 2012, de modificació d’ordenances fiscals per 
a l’any 2013. Per tant, no ha estat objecte d’exposició pública. 

 
- En relació a l’al·legació setena pel el que fa a la modificació de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 

24, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de l’escola de música, concretament, la inclusió 
d’un apartat 6 a l’article 5 establint una bonificació del 20% a les persones que acreditin que els ingressos 
de la seva unitat familiar no superen l’import corresponent a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, 
ES DESESTIMA perquè no es considera adient modificar el règim de bonificacions fiscals de la taxa. 

 
- En relació a l’al·legació vuitena pel el que fa a la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 

26, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, concretament  donar una nova 
redacció a l’apartat 2 de l’article 6 establint una bonificació del 35% a les persones que acreditin que els 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ingressos de la seva unitat familiar no superen l’import corresponent a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional, així com de les famílies monoparentals que així ho sol·licitin; Així com preveure que es 
pugui arribar fins el 100% de bonificació en casos d’escassa capacitat econòmica, ES DESESTIMA 
perquè no es considera adient modificar el règim de bonificacions fiscals de la taxa. 

 
- En relació a l’al·legació novena pel el que fa a la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 

26, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, concretament es proposa substituir 
la tarifa de la matrícula per una quota de 180 euros al mes, ES DESESTIMA perquè no es considera 
adient modificar el règim de bonificacions fiscals de la taxa. 

 
 

Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT  per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances 
Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb les dades que consten a l’expedient:  

 

 
OOFF-Núm. 
 

Tribut 
 

 
4 
 

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 

 
6 
 

Taxa per expedició de documents administratius 

 
10 
 

Taxa pel subministrament d’aigua potable 

12 
Taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i deposició de 
residus municipals 

15 Taxa de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals 

16 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic 

19 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa 

24 Taxa per la prestació del servei d’escola de música 

 
26 
 

Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

 
 

Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici 2013 i següents la imposició de l’Ordenança Fiscal núm. 
35, reguladora de la Taxa per l’obertura de clots o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoguda de 
paviment o de voreres a la via pública d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
 

Cinquè.- PUBLICAR el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de les ordenances fiscals i de les seves 
modificacions definitivament aprovades per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2013.” 
 

 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, en nom dels quatre Grups Municipals al·legants 
explica que aquestes al·legacions són una continuació de les que varen formular contra les ordenances fiscals 
de l’any 2012 i que pretenien generar un diàleg amb el govern municipal. Es dóna per satisfet perquè aquest 
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diàleg s’ha produït i expressa la seva voluntat de generar un diàleg fluït amb el govern. 

Explica que les al·legacions pretenen que el municipi tingui més recursos i donar un caire social i redistributiu a 
les ordenances fiscals. Formula una esmena a les al·legacions en el sentit de separar-les en nou al·legacions i 
demana el vot per separat per cadascuna d’elles. Fa una breu explicació de les nou al·legacions formulades. 
Explica que retira algunes al·legacions perquè estan formulades contra ordenances que no varen ser objecte 
de modificació ni de tràmit d’informació pública.  

Retira la segona al·legació. Explica que és una aportació del Grup Municipal de SOS Llavaneres i que la 
considera una bona pauta per tractar el tema. 

Retira la tercera al·legació. Explica que la considera una bona pauta per tractar el tema perquè té un marcat 
caire social. 

En relació a la quarta al·legació, proposa redefinir la tarifa pel subministrament d’aigua reduint-la en un 2% al 
casc urbà i incrementant-la en un 5% en determinades urbanitzacions del municipi i incrementant-la en un 7,5% 
a la urbanització Roca de la Nao. Explica que la filosofia de la tarifa proposada és que pagui més qui més té i, a 
més, perquè el cost del bombeig de l’aigua a determinats indrets és més elevat. També s’introdueix un nou 
tram a partir de 75 m3 de consum. 

Retira la cinquena al·legació. Explica que la considera una bona pauta per tractar el tema en un futur perquè es 
proposa un repartiment més equitatiu en la tarifa de l’ordenança fiscal de residus. 

Retira la sisena al·legació. Explica que és una aportació del Grup Municipal de SOS Llavaneres i que la 
considera molt coherent perquè introdueix la figura del gual de dotze hores. 

En relació a la setena al·legació, explica que es proposa una bonificació del 20% de la quota de la taxa de 
l’escola de música en determinats supòsits. Té coneixement que la regidoria d’ensenyament està treballant en 
el tema per a l’any 2014. La seva al·legació pretén que sigui d’aplicació l’any 2013. 

En relació a la vuitena al·legació, explica que es proposa una bonificació del 35% de la quota de la taxa de 
l’escola bressol en determinats supòsits. Té coneixement que la regidoria d’ensenyament està treballant en el 
tema per a l’any 2014. La seva al·legació pretén que sigui d’aplicació l’any 2013. 

En relació a la novena al·legació, explica que es proposa una reducció de la matrícula de l’escola bressol. La 
rebaixa és simbòlica passant de 192 a 180 euros però considera que en el context actual tota mesura social 
ajuda. 

El senyor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-delegat d’Hisenda, es posiciona en relació a les 
al·legacions que es mantenen i no han estat retirades: 

En relació a la primera al·legació manifesta que el govern proposa estimar-la íntegrament. 

Sotmesa a votació la primera al·legació resulta aprovada per unanimitat. 

En relació a la quarta al.legació manifesta que el govern proposa desestimar-la íntegrament perquè ja s’ha 
produït un fort increment en el preu de l’aigua. 

La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-delegada del servei d’aigües, explica 
breument l’assumpte. Informa que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un estudi tarifari. El 
govern municipal no vol prendre mesures que s’avancin fins veure l’estudi. Convida als regidors dels grups de 
l’oposició a participar en l’esmentat estudi i manifesta el compromís del govern de donar-los participació en el 
document. 

El senyor Josep Ruiz, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, explica que no s’han tingut en compte altres 
escenaris. Informa que hi ha municipis que no han incrementat el preu de l’aigua perquè es subministren amb 
aigua de pous que reduiran el cost de la compra d’aigua a ATLL. 

El senyor Joan Rubal, del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, explica que s’ha de procurar reduir el consum 
d’aigua i racionalitzar-lo. Considera que cal penalitzar els grans consums. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, considera que l’ajuntament ha de conscienciar 
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a la població per reduir el consum de l’aigua i, per tant, qui més consumeixi haurà de pagar més. Recorda que 
a finals de l’any 2011 el Grup Municipal d’ERC va formular una al·legació contra les ordenances fiscals 2012 en 
què proposava un increment del 25% en el preu de l’aigua i recorda que el govern municipal la va refusar. Ara 
el govern municipal proposa un increment del 30% en el preu de l’aigua. 

El senyor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-delegat d’Hisenda, puntualitza que aquest 
increment ve motivat per l’increment en un 70% del preu de l’aigua que aplicarà ATLL. 

Sotmesa a votació la quarta al·legació s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals 
d’ERC, GLL, SOS Llavaneres i del regidor Juan Manuel García Concepción (CiU) i 8 (vuit) vots en contra dels 
Grups Municipals de CiU i PP. Per tant, resulta rebutjada l’al·legació. 

El senyor Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, Regidor-delegat d’ensenyament, informa que s’està 
elaborant un reglament per definir els trams de les bonificacions amb un caire social. Aquestes bonificacions en 
alguns casos arriben fins el 100% per les escoles bressol. Anuncia que es farà també un document similar per 
l’escola de música. 

Considera que s’ha de mantenir la matrícula amb un import de 192 euros perquè l’ajuntament ja aporta una 
quantitat molt important de diners. Explica que qui no pugui pagar-la podrà rebre els ajuts corresponents. 
Informa que quan disposi de l’esborrany del reglament de bonificacions, parlarà amb els grups de l’oposició. 
Preveu que serà al gener de 2013. 

El senyor Josep Ruiz, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, pregunta quantes persones s’han donat de baixa 
a les escoles bressol per motius econòmics. També expressa la seva queixa perquè considera que es podria 
haver fet una reunió abans per parlar del tema, hi ha hagut temps des de l’aprovació provisional de les 
ordenances fiscals. 

Sotmeses a votació les al·legacions setena, vuitena i novena s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels 
Grups Municipals d’ERC, GLL, SOS Llavaneres,  8 (vuit) vots en contra dels Grups Municipals de CiU i PP, i 1 
(una) abstenció del regidor Juan Manuel García Concepción (CiU). Per tant, resulten rebutjades les al·legacions 
i aprovades definitivament les ordenances fiscals per a l’any 2013, sense esmenes. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ ECONÒMICA EN 
SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL. 
 
Es dóna compte del següent acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Ajuntament: 
 
“ACTA DE NEGOCIACIÓ 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

Assumpte: negociació de la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal d’acord al que preveu el 
RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 

 

Dia: 4 de desembre de 2012 

Hora: 11,00 hores 

Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 

 

Assistents: 

D’una banda, com a representants de l’Ajuntament, els senyors regidors Carlos Bartomeu i Castro, Antoni 
Costa i Matas i Salvador Ramon i Paulí. 
 
D’altra banda, els representants dels sindicats UGT, SPPME i CCOO-LOLS. 
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Ordre del dia: 

Punt 1r i únic.- Negociació de la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal d’acord amb el que 
preveu el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 

Vist allò establert a l’article 9 i disposició transitòria 15a del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat al butlletí oficial de 
l’Estat de data 14 de juliol de 2012, les parts ACORDEN:  
 
Primer. Complementar la prestació d’incapacitat temporal per contingències comuns dels empleats/des públics 
municipals, sotmès al règim de la seguretat social com el sotmès a un règim especial de mutualisme 
administratiu, amb els límits màxims permesos pel Reial decret llei 20/2012, d’acord amb el detall següent:  

 
a) Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el 50% de les retribucions fixes i periòdiques que es 

percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

b) Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica 
reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75% de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

c) A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

 
Segon. Establir que les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin per 
hospitalització, intervenció quirúrgica, durant l’embaràs o les motivades per una situació de violència de gènere 
percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al 100% 
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
 
Tercer. Establir que en el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals es percebrà el 100% 
de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’incapacitat temporal i 
al llarg de tot el període de durada d’aquesta. 
 
Quart. Establir que les parts es reuniran, si s’escau, per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que 
requereixin una especial protecció i s’aconselli la percepció del 100% de les retribucions en situacions 
d’incapacitat temporal en base al seu caràcter excepcional i justificat d’acord a l’establert a l’art. 9.5 del RDL 
205/2012 o l’adopció d’altres mesures socials, garantint en tot cas, un tractament d’equitat entre tots el 
empleats/des públics. 
 
Cinquè. Procedir al trasllat d’aquest acord per a la seva ratificació pel Ple municipal. 

 
Sisè. Comunicar el contingut del present acord als empleats/des de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
mitjançant correu electrònic o qualsevol mitjà que permeti la recepció de la informació. 

 

L’ADMINISTRACIÓ     LES ORGANITZACIONS SINDICALS” 

 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde Accidental aixeca la sessió a les 21,50 hores. En 
dono fe. 

 
 


