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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2013 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les 13,00 hores del dia 29 d’octubre de 2013, 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 senyors Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i 
Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i Juan 
Manuel García i Concepción (Regidor no adscrit), 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 els Regidors senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Joan Rubal i Díaz (GLL-
E), Emili Minguell i Parent (GLL-E) i les senyores Carmen Bastida i Marco (PSC-PM), Marta Alsina i Freginals 
(CIU) i Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM). 
 
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. 

 
 

El senyor Alcalde justifica la urgència de la sessió. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la sessió, s’obté resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels senyors Bernat 
Graupera i Fàbregas (CIU), Josep Molins i Puig (CIU) i Sandra Carreras i Ruiz (CIU) i del Grup Municipal del 
PP i 5 (cinc) vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM i SOS Llavaneres i dels Regidors senyors Lluís 
Nogueras i Moulines (CIU) i Juan Manuel García Concepción (Regidor no adscrit), per tant s’aprecia la 
urgència de la sessió. 

 
2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014. 
 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014. 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció 
dels respectius acords d’imposició.  
 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció 
dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la 
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta 
que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
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Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició 
de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives 
de competència local, que s’imposen o es modifiquen, el import de la recaptació estimada no excedeix, en el 
seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Accidental. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen d’acord amb el text que consta a l’expedient:  
 

1. Impost sobre els béns immobles.   

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

4. Taxa per expedició de documents administratius.  

5. Taxa per llicències urbanístiques. 

6. Taxa pel servei de clavegueram.  

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

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

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

10. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. 

11. Taxa per la prestació dels serveis d’escola de música.  

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota el criteri següent: 
 
- Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així 
com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 

Tercer.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. En compliment de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de 
publicar en un diari dels de major difusió a la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
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en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument l’assumpte. 
Recorda també la reunió informativa prèvia sobre aquest punt amb els grups de l’oposició, en la qual el 
govern va recollir les propostes que li van fer arribar i es va comprometre a recollir-les. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, lamenta la forma en què s’ha 
fet la convocatòria d’aquest Ple, amb només dues hores d’antelació. Creu que s’ha fet d’aquesta manera per 
la por que té l’Alcalde a que no s’aprovin les Ordenances Fiscals. 

El senyor Ruiz pensa que encara hi ha termini legal per aprovar les ordenances fiscals. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, lamenta les formes i recorda que 
l’ordenança fiscal número 2 no recull les modificacions pactades. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Ruiz per primera vegada. 

El senyor Sala explica que el seu Grup va proposar que a l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la 
Taxa pel subministrament d’aigua, es modifiqués els últims trams i s’augmentés el preu de l’aigua un 10% en 
la zona perifèrica. 

El senyor Sala anuncia que presentarà al·legacions respecte a aquests temes. 

Per últim, el senyor Sala, afegeix que el senyor Víctor Ros va ser alcalde en minoria i va acabar el mandat 
molt dignament. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, recorda la negociació que es va fer 
amb el Regidor-Delegat d’Hisenda, el senyor Bartomeu.  

El senyor Nogueras no entén la forma en què s’ha convocat el Ple i perquè si hi ha un pacte no s’inclouen les 
propostes pactades. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels senyors Bernat Graupera i Fàbregas 
(CIU), Josep Molins i Puig (CIU) i Sandra Carreras i Ruiz (CIU) i del Grup Municipal del PP i 5 (cinc) vots en 
contra dels Grups Municipals d’ERC-AM i SOS Llavaneres i dels Regidors senyors Lluís Nogueras i Moulines 
(CIU) i Juan Manuel García Concepción (Regidor no adscrit), per tant resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 
 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 13,08 hores. En dono fe. 

 

 

 

 

 


