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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 08/2013 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les 20,30 hores del dia 30 d’octubre de 2013, sota la presidència de l’Il.lm 
Alcalde Accidental senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors, 
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), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i 
Parent (GLL-E) 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 el senyor Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), Alcalde-President, i els 
Regidors senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), la senyora Marta Alsina i 
Freginals (CIU), la senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES). 
 
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 Accidental justifica la urgència de la sessió. 
 
La urgència de la sessió s’aprecia per unanimitat.  

A les 20,33 hores s’incorpora el Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACORD COMPLEMENTARI A L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 29 
D’OCTUBRE DE 2013, D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

“ACORD COMPLEMENTARI A L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 29 D’OCTUBRE DE 2013, 
D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014. 
 
Atès que en el Ple extraordinari i urgent, celebrat el dia 29 d’octubre de 2013, es va acordar aprovar 
provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals que es relacionen: 
 

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

 
Vist que el govern municipal també considera adient i necessari aprovar una modificació de les 
següents ordenances fiscals, d’acord amb el contingut que consta a l’expedient: 
 

1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’ha eliminat la bonificació del 75% als 
vehicles històrics establerta a l’article 5, i, al mateix article, afegir una bonificació per als 
vehicles que produeixen menor impacte ambiental. 

2. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. S’ha modificat la nova quota tributària anual, per a diferents pàrkings. 

Vist que la legislació vigent és la que es preveu a la proposta d’acord de l’Alcaldia de data 29 d’octubre 
de 2013, la qual s’inclou a l’acta del Ple extraordinari i urgent celebrat el dia mateix dia, i que, per tant 
es dóna per reproduïda en aquesta proposta. 
 
Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les següents ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014 i següents, com a acord complementari a l’adoptat pel Ple en sessió de 29 d’octubre 
de 2013, que a continuació es relacionen d’acord amb el text que consta a l’expedient:  
 

1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’elimina la bonificació del 75% als vehicles 
històrics establerta a l’article 5, i, al mateix article, s’afegeix una bonificació per als 
vehicles que produeixen menor impacte ambiental. 

2. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. Es modifica la nova quota tributària anual, per a diferents pàrkings. 

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, 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.” 
 

Es proposa una esmena a l’article 5.2 de l’ordenança municipal número 12, reguladora de la taxa pel 
servei de recollida, tractament, valorització i deposició de residus, el redactat actual d’aquest article és 
el següent: 

“(...) 

2. Per a gaudir d’exempció, la qual haurà de ser sol·licitada abans del 31 de març, caldrà adreçar la 
corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 
familiars. 
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(...)” 

Es proposa que l’esmentat article quedi redactat de la següent manera: 

“(...) 

2. Per a gaudir d’exempció, la qual haurà de ser sol·licitada abans del 30 d’abril, caldrà adreçar la 
corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 
familiars. 

(...)” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal llegeix el següent escrit: 
 
“Rectifiquen. Per un cop, rectifiquen. Suposo que no esperen felicitacions... Perquè el que van fer amb la 
reunió informativa i el que van fer ahir, convocant a la 1 del migdia d'un dia de feina, i fent-ho amb només 
dues hores d'antelació és simplement indecent. Ahir, accedint a fer el que van fer van deixar molt clar com 
són i quins son els seus valors democràtics i personals. 

I estem avui aquí perquè els van dir que estàvem disposats a parlar. I si no fos així? I si no hi estiguéssim 
d'acord a aprovar les taxes, què passa que és justificable convocar en hores de feina? És d'una absència 
de moral, d'ètica política que espanta. Així que, primer de tot, deixi'm que els digui que no poden continuar 
així. No poden fer aquestes coses. De fet, aquestes coses han portat a l'alcalde a estar empaitat per la 
Justícia. Perquè cada cop que n’ha fet una, a alguns ens han animat una mica més a seguir el camí de la 
denúncia. Vostès sabran. 

Respecte al tema concret de les taxes. Reconeixent que avui estem asseguts aquí, jo no els puc felicitar. 
- Primer perquè la informació no ha existit. 

- Segon perquè una negociació ha de començar des de postures d’igualtat i no amb un fet consumat com 
el d'ahir. 

- I tercer, perquè per molt que els meus companys i amics d'ERC, ho valorin molt, en realitat, vostès 
continuen amb la mà a la butxaca del ciutadà. Dos temes: 

 
A) En el tema de l'IBI, Incompleixen la seva promesa d'aplicar un coeficient reductor anualment del 10%. 
Això ho han dit, ho han publicat i cacarejat una vegada i una altra. Especialment l'alcalde Graupera. I, com 
és habitual, ara el que fan és incomplir, aplicant una reducció inferior. No arribaran al 10%. I diuen que 
l'ajuntament no té diners. Sí,és cert, però continuem gastant 250.000 euros en els seus sous. Ara una mica 
menys per la sortida del govern de 3 regidors de Convergència. Aquest és l'esforç que plantegen vostès? 
Aviat veurem què proposen als pressupostos.  Així, en l'IBI, tot i la promesa, no baixen fins on havien dit. 

 
B) En el tema del clavegueram....mà a la butxaca de la gent. L'any passat van recaptar vostès una burrada 
de diners que no havien calculat, perquè amb la pujada de l'IBI, ens pujaven automàticament la taxa de 
clavegueram. Les queixes van ser, lògicament, molt nombroses. Molta gent va venir a l'ajuntament a veure 
què passava amb això, que devia ser un error. Sí, van dir-ho també. Ha estat un error i l'any que ve ho 
corregirem. I ara, tornen a mentir. Sí, perquè la reculada en el clavegueram es queda a mig camí. Com que 
no poden pujar fins on volien l'IBI, ens casquen amb el clavegueram. De moment, els seus sous, continuen 
allà. 

Per què no diuen al ciutadà que baixant el seu sou podríem estalviar-nos la pujada en altres conceptes? És 
més fàcil evidentment cobrar que renunciar a una part del sou de polítics que tenen. 
Als meus companys de l’oposició, no ens enganyen ni deixem que ens enganyin, ni confonem a la gent. 
Avui estem agraint una cosa que hauria de ser natural i que és de dret i de justícia: ser informats i tenir 
l'oportunitat de defensar postures diverses. I aquestes coses no han de ser extres. Tenim dret. 
Ah, senyora Carreras, en política, tot no val. Per aconseguir aprovar un tema, tot no val. Li demano que 
canviïn el to i les maneres i que, ara que sembla que és vostè la persona forta d'aquest govern, faci canviar 
la manera i el comportament de l'alcalde i del govern. 
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Gràcies.” 
 
A les 20,41 hores s’incorpora la Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-
AM. 
 
 
El senyor Regidor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pregunta per què no està present 
l’Alcalde en un Ple tan important en què s’aproven les ordenances fiscals per l’any vinent. Recorda que 
l’Alcalde té dedicació i retribució de l’Ajuntament. 
 
El senyor Sala explica que avui s’esmena un error que va cometre el govern i que aquest Ple és fruit d’un 
acord entre tots els grups municipals. Es felicita per això. 
 
El senyor Sala explica que a la reunió d’ahir el govern els va convidar a realitzar reunions de treball i 
d’estudis tarifaris de l’aigua. Explica que el seu Grup va renunciar a modificar la taxa de l’aigua per esperar 
els estudis tarifaris de l’aigua de la Diputació de Barcelona. 
 
El senyor Sala lamenta les formes del govern i la convocatòria d’ahir al Ple amb dues hores d’antelació i 
demana als membres del govern que no es torni a repetir la situació. 
 
Per últim, demana que el Ple municipal es faci bé. 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, no comparteix els 
posicionament del senyor Rubal, ja que considera que no s’ha vulnerat la legislació vigent. 
 
El senyor Bartomeu agraeix al senyor Sala el seu tarannà. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde Accidental aixeca la sessió a les 21,00 hores. En 
dono fe. 

 


