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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 18/2011 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint hores i trenta minuts del dia 22 de desembre de 2011, sota la 
presidència de l’Il.lm  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde 
senyors Carlos Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio 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), Joan Mora i Buch 
(Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (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 el regidor senyor Antoni Majó i Vivés (PP) i les regidores senyores Gemma 
Martín i Villanova (Esquerra-AM) i 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, s’aprecia la urgència de la 
sessió per unanimitat.  

A les 20,31 hores s’incorpora el Regidor senyor Antonio Costa i Matas (PP). 

2. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012. 

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

 
“RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 3 de novembre va aprovar 
provisionalment les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012. 
 
Atès que l’esmentat acord va ser publicat en el lloc web de l’ajuntament en data 07/11/2011; en el diari 
“El Periódico” en data 08/11/2011 i en el BOP en data 10/11/2011. 

Atès que durant el període d’informació pública de trenta dies hàbils comprès entre el dia 11 de 
novembre de 2011 i el 19 de desembre de 2011, ambdós inclosos, s’han presentat les al·legacions 
següents: 

 
- Al·legacions formulades pel regidor senyor Albert Sala i Martínez, en representació del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), mitjançant escrit de data 19 de desembre 
de 2011, Registre d’entrada núm. 4909/2011, de 19/12/2011. 

 
-Al·legacions formulades pel regidor senyor Josep Ruiz i Royo, en representació de SOS 

Llavaneres, mitjançant escrit de data 19 de desembre de 2011, Registre d’entrada núm. 
4937/2011, de 20/12/2011, si bé consta el certificat administratiu en data 19/12/2011. 

 
Vistos els informes de l’Interventor Accidental de data 20 i 21 de desembre de 2011. 
 
Atès que es considera urgent la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012 perquè el dia 23 de desembre de 2011 és l’últim dia per 
trametre l’edicte al BOP per tal que surti publicat abans de l’1 de gener de 2012, data en què haurien 
d’entrar en vigor les ordenances fiscals. 
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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.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions formulades pel regidor senyor Albert Sala i 
Martínez, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en el sentit 
següent i pels motius que s’indiquen: 

 
- Pel que fa a l’al·legació primera (derogació de la delegació d’atribucions en la Junta de Govern 

Local relatives a l’establiment o modificació de preus públics i que el Ple de l’Ajuntament recuperi 
aquestes competències) ES DESESTIMA perquè es tracta d’una qüestió d’autoorganització i es 
considera més operatiu i àgil efectuar la delegació en la Junta de Govern Local. 

 
- Pel que fa a l’al·legació segona (derogació de la bonificació del 75% de la quota pels vehicles 

històrics, de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM),  ES DESESTIMA i es ratifica la bonificació del 75% tenint en compte que, a 
més, la legislació vigent permet arribar fins el 100% de bonificació. 

 
- 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), en el sentit 
d’ampliar la bonificació del 75% de la quota pels vehicles que produeixin un menor impacte 
ambiental fins al 90% de la quota, ES DESESTIMA perquè l’article 96.6.a) de la LRHL preveu que 
les ordenances fiscals puguin preveure una bonificació de fins el 75% i l’aprovació d’una 
bonificació del 90% superaria el màxim legalment previst. 

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

número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), en el sentit 
d’ampliar el quadre de tarifes vigents pels turismes de 16 i més cavalls fiscals fixant una quota de 
250,00 euros, ES DESESTIMA perquè l’article 95.1 de la LRHL regula el quadre de tarifes dels 
turismes, entre d’altres, i l’article 95.4 de la LRHL disposa que els ajuntaments poden incrementar 
les quotes de l’apartat 1 mitjançant l’aplicació d’un coeficient que no podrà ser superior a 2. Per 
tant, l’Ajuntament no pot ni modificar els trams ni fixar quotes tributàries per sobre del màxim 
legalment previst. Ambdues actuacions anirien en contra dels preceptes de la LRHL esmentats. 

 
- Pel que fa a les al·legacions tercera, cinquena, sisena, setena i vuitena, (que o bé proposen 

l’establiment de noves bonificacions en impostos i taxes, o bé proposen noves tarifes per a 
determinades taxes) ES DESESTIMEN perquè no es considera adient modificar el règim de 
bonificacions fiscals ni l’estructura tarifària. 

 
- En relació a al·legació quarta, que proposa un nou quadre de quotes tributàries per a l’Ordenança 

Fiscal número 10, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, NO ES PREN EN 
CONSIDERACIÓ perquè l’esmentada ordenança no va ser objecte de l’acord provisional de 
modificació d’Ordenances Fiscals i, a més, perquè tampoc es considera adient modificar 
l’estructura tarifària. 

 
Segon.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions formulades pel regidor senyor Josep Ruiz i 
Royo, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, en el sentit següent i pels motius que 
s’indiquen: 

 
- Pel que fa a l’al·legació primera, que fa referència a la modificació de l’article 5 de l’Ordenança 

Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), en el sentit 
d’ampliar la bonificació del 75% de la quota pels vehicles que produeixin un menor impacte 
ambiental fins al 90% de la quota, ES DESESTIMA perquè l’article 96.6.a) de la LRHL preveu que 
les ordenances fiscals puguin preveure una bonificació de fins el 75% i l’aprovació d’una 
bonificació del 90% superaria el màxim legalment previst. 

 
- Pel que fa a l’al·legació segona, NO ES PREN EN CONSIDERACIÒ perquè no és una al·legació 

pròpiament dita sinó que es tracta d’una opinió que emet l’al·legant sense que proposi una 
rectificació de l’acord provisional adoptat. 
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Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT  per a l’exercici de 2012 i següents les Ordenances fiscals i les 
modificacions que a continuació es relacionen, d’acord amb les dades que consten a l’expedient:  
 

OOFF TRIBUT 

    

1 Impost sobre béns immobles 

2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

4 
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 

5 Impost sobre activitats econòmiques 

7 Taxa per llicències urbanístiques 

11 
Taxa per la prestació del serveis a les instal·lacions esportives 
municipals 

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

17 
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de 
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 

24 Taxa per la prestació dels serveis d’escola de música 

25 Taxa per la utilització de la deixalleria municipal 

26 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

31 Taxes pels serveis relacionats amb els animals de companyia 

34 
Taxa per la instal·lació d’anuncis publicitaris a les marquesines del 
transport públic municipal 

 
 
Quart.- 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 2012.” 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, fa una breu explicació 
sobre les al·legacions presentades i comenta que són contràries a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 
i que, per tant, no hi ha més remei que desestimar-les. També comenta que hi ha al·legacions de caire 
polític. 
 
El senyor Bartomeu felicita al senyor Albert Sala pel document de les al·legacions. 
 
El senyor Bartomeu explica que en les ordenances número 24, reguladora de la taxa per la prestació 
dels serveis d’escola de música, i número 26, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola 
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bressol, es repercuteix la disminució de la subvenció de la Generalitat de Catalunya en els usuaris. 
Afirma que els serveis són deficitaris. 
 
També comenta que, en el cas de l’ordenança número 26, el dèficit actual és de 20,61% i l’any 2009 va 
ser de 6,02%. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, afirma, pel que fa a 
l’Ordenança municipal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), ja sap que la 
Llei Reguladora d’Hisendes Locals, només permet com a màxim una bonificació del 75% en la quota 
respecte a vehicles que utilitzen determinades energies, i explica que la proposta de la bonificació del 
90% ha estat un error. 
 
També comenta que volia detallar qüestions tècniques i que aquesta proposta ja l’havia fet en un Ple 
anterior. 
 
El senyor Ruiz afirma que, pel que fa a la modificació proposada i que és contrària a la Llei, no ho 
qüestionarà. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal del Grup Municipal de GLL-E, lamenta que la 
resta d’al·legacions no hagin estat recollides pel govern. Per exemple, les al·legacions proposades per 
l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’IAE, pretenien crear llocs de treball. Per tant, la decisió del 
govern de no acceptar-les va contra el que va dir anteriorment el govern municipal. 
 
Pel que fa a les ordenances número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’escola de 
música, i número 26, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, pensa que les 
al·legacions presentades són adients per qüestions socials. 
 
El senyor Rubal pensa que pel que fa al tema dels residus i de les aigües caldria que qui té més 
capacitat econòmica pagui més, és a dir, que s’apliqui la progressivitat fiscal. 
 
Per últim, el senyor Rubal, afegeix que, pel que fa a aquest tema, li hagués agradat que hi hagués hagut 
més debat i més participació. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, creu que la convocatòria 
del Ple no ha estat adient, ja que s’ha fet amb poca antelació. Demana més respecte pels regidors de 
l’oposició. 
 
El senyor Sala retira la segona al·legació referent a la l’ordenança fiscal número 2, reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, però manté les altres. 
 
El senyor Sala considera que per responsabilitat cal augmentar alguns impostos per les rendes més 
altes, així l’Ajuntament obtindria més ingressos. 
 
El senyor Sala manifesta la seva sorpresa davant de la desestimació de la tercera al·legació, que es 
refereix a l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’IAE, ja que el que es pretén és fomentar 
l’ocupació. 
 
També li sorprèn la desestimació de la cinquena al·legació, que proposa la modificació de l’ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a les instal·lacions esportives 
municipals, en el sentit d’introduir una bonificació del 25% per les persones que disposin de carnet del 
Casal de Joves. 
 
També li sorprèn la desestimació de l’al·legació relativa a la taxa pel serveis d’escola bressol perquè és un 
tema que ja es ve aplicant. 
 
El senyor Sala afirma que les al·legacions són aportacions del seu Grup i que són documents de treball 
per als futurs exercicis. 
 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, afirma que en un futur se’n 
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parlarà i es negociarà amb el Grup d’Esquerra. 

 

El senyor Alcalde felicita al senyor Sala pel document de les al·legacions i recull la seva proposta. 

 

A les 20,47 hores s’absenta el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES. 

 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor (CIU i PP) i 4 (quatre) vots 
en contra (ERC-AM i GLL-E). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20,48 hores. En dono fe. 

 

 

 

 

 


