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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2013 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 19 de desembre 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), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra 
Carreras i Ruiz (CIU), Antoni Majó i Vivés (PP) i els Regidors senyors Lluís Nogueras i Moulines (CiU), 
senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), 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), senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM), 
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. 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor senyor Antoni Majó i Vivés (PP). 
 
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. 
 
La urgència de la sessió s’aprecia per unanimitat.  
 
2. RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 29 d’octubre de 2013 va 
aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 30 d’octubre de 2013 va 
aprovar provisionalment un acord complementari de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2014 el qual va incloure, entre d’altres, l’establiment d’una sèrie de bonificacions en l’Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica per als vehicles que produeixen menor impacte ambiental. 
 
Atès que els esmentats acords varen ser publicats en el lloc web de l’ajuntament en data 31/10/2013; en el 
diari “El Periòdico” en data 04/11/2013 i en el BOP en data 04/11/2013. 
 
Atès que durant el període d’informació pública de trenta dies hàbils comprès entre el dia 5 de novembre de 
2013 i el 11 de desembre de 2013, ambdós inclosos, s’han presentat les al·legacions següents: 
 
- Al.legacions formulades pel regidor senyor  Josep Ruiz Royo, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, 
mitjançant escrit de data 11 de desembre de 2013, Registre d’entrada núm. 5331/2013, d’11/12/2013, a les 
13:53 hores. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental de data 13 de desembre de 2013. 
 
Atès que el govern municipal no considera adient l’establiment d’una sèrie de bonificacions en l’Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles que produeixen menor impacte ambiental. 
 
Atès que es considera urgent la resolució de les al.legacions formulades i l’aprovació definitiva de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014 per tal que l’anunci d’aprovació definitiva  surti publicat al BOP 
abans de l’1 de gener de 2014, 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 
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acord: 
 
Primer.- ESTIMAR l’al.legació primera formulada pel regidor senyor Josep Ruiz Royo del Grup Municipal de 
SOS Llavaneres, i APROVAR DEFINITIVAMENT el tipus impositiu del 0,846% de l’Impost sobre béns 
immobles per als béns de naturalesa urbana per a l’exercici 2014. 
 
Segon.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENT l’al.legació segona formulada pel regidor senyor Josep Ruiz Royo del 
Grup Municipal de SOS Llavaneres, i APROVAR DEFINITIVAMENT el tipus impositiu del 0,029% de la taxa 
pel servei de clavegueram per a l’exercici 2014. 
 
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT  per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb les dades que consten a l’expedient:  

 
1. Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre els béns immobles.   
2. Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
3. Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana.  
4. Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.  
5. Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
6. Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram.  
7. Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa pel servei de recollida, tractament, 

valorització i deposició de residus municipals.  
8. Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa de serveis mitjançant la utilització 

d’instal·lacions municipals.  
9. Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.  
10.  Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 

mecànica en les vies públiques municipals. 
11.  Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’escola de 

música.  
 
Quart.- PUBLICAR el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de les modificacions de les 
ordenances fiscals definitivament aprovades per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014.” 
 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz Royo, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, recorda que el seu Grup va 
formular al.legacions contra les ordenances fiscals, concretament contra l’IBI i la taxa de clavegueram. Pel 
que fa  a l’IBI, considera una sort haver formulat al.legacions perquè així ara es pot corregir l’increment del 
tipus de l’IBI que imposa la Llei 16/2013. Critica que el govern municipal publica en la revista municipal que 
redueix els impostos quan realment no ho fa. Amb el tipus a aprovar definitivament tot i ser més reduït està 
per sobre de les previsions d’ingressos del Pla d’Ajust per a l’exercici 2014. En relació a la taxa de 
clavegueram, el tipus també es redueix molt respecte el de l’any 2013, tot i així, està per sobre de les 
previsions d’ingressos del Pla d’Ajust per a l’exercici 2014. També i com es recull en l’informe de 
l’Interventor Accidetnal, espera que el superàvit d’uns 400.000 euros, aproximadament, derivat dels majors 
ingressos es destini a la reducció de l’endeutament. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal Díaz, del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, manifesta que quan hi ha 
voluntat i respecte existeix la possibilitat de pacte. Lamenta els fets produïts el divendres passat. Ho 
considera inacceptable. 
 
El Regidor senyor Albert Sala Martínez, del Grup Municipal d’ERC, llegeix el següent escrit: 
 
 “Aquest matí havia estat convocat a una reunió per tractar la revisió tarifaria de l’aigua, no he assistit, en 
representació d’Esquerra a aquesta reunió, i ja els avanço que no cal que em convoquin a més reunions 
per parlar ni d’aquest ni de cap altre tema, perquè no hi assistiré. No hi assistiré per dignitat. 
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M’explico, vostès avui governen gràcies a l’atzar, gràcies a una actualització d’una llei que no ens permet 
fer una desembre de 2007 vostès no estarien al govern, haurien estat desallotjats per la majoria 
democràtica i legitima de l’oposició. Desallotjats del poder però serien tractats com a senyors, amb tots els 
drets de participació i d’opinió, no només que marca la llei, sinó que marca l’ètica i l’honor.  
 
Tot i governar gràcies a aquesta carambola jurídica, han volgut donar l’esquena a l’ètica, la moral i el 
respecte. S’han agafat a la cadira i als diners que perceben pel seu càrrec polític i han decidit trepitjar a 
l’oposició. Quan més consens necessiten, han decidit que a partir d’ara els plens a les 10 del matí o quan 
vagi bé al govern. Tot si val, mentre sigui legal, sembla ser la consigna, es igual l’ètica, la moral o el 
respecte.  
 
Si vostès volen jugar a aquest joc no comptin mai més amb nosaltres. I ja els avanço que d’aquí a poc 
temps molts de vostès deixaran la política, alguns per voluntat pròpia, d’altres desallotjats pel poble, o 
potser pels tribunals. Serà aleshores quan m’ocuparé de mantenir viu el record d’aquest govern de 
miserables, de pocavergonyes, d’aprofitats i d’immorals. 
 
Perquè no en tinguin cap dubte, els seus dies passaran, i en comptes de ser recordats com a senyors, 
seran repudiats i menyspreats, i aquesta sensació, n’estic segur que no val ni tots els diners del mÓn.” 
 
El regidor senyor Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, recorda que en una reunió celebrada amb el 
regidor d’hisenda es va arribar a un principi d’acord i es varen aprovar provisionalment les ordenances 
fiscals per a l’any 2014. S’han presentat unes al.legacions per part d’un Grup Municipal i ara s’ha 
reconsiderat el tema. En relació a l’aplicació de la Llei 16/2013, explica que el document informatiu de la 
Diputació de Barcelona té data de 29 de novembre i per això considera que el govern amaga la informació. 
Afegeix que el senyor Salvador Ramon, regidor del seu Grup, vol intervenir en el Ple. 
 
El senyor Alcalde manifesta que no pot intervenir, només els portaveus. 
 
El senyor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, regidor-delegat d’hisenda, informa que va tenir 
notícia de la Llei 16/2013 i del document de la Diputació de Barcelona el dilluns passat. 
 
L’Alcalde explica que no s’amaga cap informació de cap llei perquè es publica al BOE. 
 
Al senyor Sala, que parla amb el cor i sentiments no basant-se en la realitat i especifica que el tipus d’IBI i 
clavegueram aplicables són correctes. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,20 hores. En dono fe. 
 
 


