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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 03/2013 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 27 de maig 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 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), 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 Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel 
Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU). 
 
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ 
DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013. 
 

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 

- Decret núm. 191/2013, al decret núm. 317/2013, de 17 de maig. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 245/2013, DE 22 D’ABRIL, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012. 
 
“DECRET 245/2013 

Elaborada la liquidació del pressupost general de l’exercici 2012 de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
que comprèn la del propi  l’Ajuntament, així com la de l’organisme autònom administratiu Museu-Arxiu, la de 
l’organisme autònom administratiu Radio i Televisió de Llavaneres, la de l’organisme autònom administratiu 
Cavalcada de Reis, i els estats financers de la societat de capital íntegrament municipal Llavaneres Societat 
Municipal S.L.U., s’obté a 31 de desembre de 2012, el resultat següent: 
 
AJUNTAMENT 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Exercici 2012 

Crèdits inicials 11.724.645,76 

Modificacions  3.107.339,00 

Crèdits totals 14.831.984,76 

Obligacions reconegudes 11.671.703,46 
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Pagaments realitzats 10.825.895,74 

Reintegraments de despeses 1.081,25 

Pagaments líquids 10.824.814,49 

Pendent de pagament 846.888,97 

 

Exercicis tancats 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a 1 de gener 1.385.557,68 

Modificacions saldo inicial I anul·lacions -3.284,17 

Total obligacions 1.382.273,51 

Pagaments realitzats: 844.131,56 

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 538.141,95 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Exercici 2012 

Previsions inicials  11.724.645,76 

Modificacions  3.107.339,00 

Previsions definitives 14.831.984,76 

Drets nets 13.653.689,68 

Ingressos realitzats 12.424.682,99 

Devolucions d’ingressos 134.465,17 

Recaptació líquida 12.290.217,82 

Pendent de cobrament 1.363.471,86 

Exercicis tancats 

Drets pendents de cobrament a 1 de gener 5.032.834,83 

Modificacions saldo inicial -256.213,98 

Drets anul·lats 35.394,38 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Drets cancel·lats 61.471,41 

Recaptació 1.764.333,48 

Pendent de cobrament a 31 de desembre 2.915.421,58 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2012:  

1. Drets reconeguts nets 13.653.689,68

2. Obligacions reconegudes netes 11.671.703,46

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1-2): 1.981.986,22

AJUSTOS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 

5. Desviacions de finançament negatives 809.186,78

6. Desviacions de finançament positives 190.200,86

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3 + 4 + 5 – 6): 2.600.972,14

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2012: 

1. Fons líquids  1.182.257,00 

2. Drets pendents de cobrament  3.872.378,40 

3. Obligacions pendents de pagament  -292.354,32 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3):  5.346.989,72 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.214.108,79 

III. Excés de finançament afectat 2.040.772,86 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III) 2.092.108,07 

 

ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU MUSEU-ARXIU 

Pressupost d'ingressos 

Previsions inicials  49.650,00 

Modificacions  0,00 

Previsions definitives 49.650,00 
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Drets nets 33.319,87 

Ingressos realitzats 29.919,87 

Pendent de cobrament -16.330,13 

 

Pressupost de despeses: 

Crèdits inicials 49.650,00 

Modificacions   0,00 

Crèdits totals 49.650,00 

Obligacions reconegudes 45.327,98 

Pagaments realitzats 28.991,87 

Pendent de pagament 16.336,11 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2012: 

1. Drets reconeguts nets 33.319,87

2. Obligacions reconegudes netes 45.327,98

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1-2): -12.008,11

AJUSTOS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 0,00

5. Desviacions de finançament negatives 11.351,83

6. Desviacions de finançament positives 11.351,83

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3 + 4 + 5 – 6): -656,28

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2012: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 

 

 

ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES 

Pressupost d’ingressos 

Previsions inicials  26.931,04 

Modificacions  0,00 

Previsions definitives 26.931,04 

Drets nets 12.243,59 

Ingressos realitzats 12.243,59 

Pendent de cobrament 0,00 

 

Pressupost de despeses: 

Crèdits inicials 26.931,04 

Modificacions   0,00 

Crèdits totals 26.931,04 

Obligacions reconegudes 15.053,49 

Pagaments realitzats 9.161,01 

Pendent de pagament 5.892,48 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2012: 

1. Drets reconeguts nets 12.243,59 

1. Fons líquids  53,23 

2. Drets pendents de cobrament  86.520,08 

3. Obligacions pendents de pagament  38.191,84 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3):  48.381,47 

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 

III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II 
– III) 48.381,47 
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2. Obligacions reconegudes netes 15.053,49 

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1-2): -2.803,90 

AJUSTOS  

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 0,00 

5. Desviacions de finançament negatives 4.683,58 

6. Desviacions de finançament positives 0,00 

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3 + 4 + 5 – 6): 1.873,68 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2012: 

1. Fons líquids  81,51

2. Drets pendents de cobrament  32.101,70

3. Obligacions pendents de pagament  12.391,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3):  19.792,21

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II 
– III) 19.792,21

 

ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU CAVALCADA DE REIS 

Pressupost d’ingressos 

Previsions inicials  17.284,00 

Modificacions  0,00 

Previsions definitives 17.284,00 

Drets nets 7.629,16 

Ingressos realitzats 7.629,16 

Pendent de cobrament 0,00 

 

Pressupost de despeses: 
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Crèdits inicials 17.284,00 

Modificacions   0,00 

Crèdits totals 17.284,00 

Obligacions reconegudes 13.824,59 

Pagaments realitzats 8.029,06 

Pendent de pagament 5.795,53 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2012: 

1. Drets reconeguts nets 7.629,16

2. Obligacions reconegudes netes 13.824,59

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1-2): -6.195,43

AJUSTOS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 0,00

5. Desviacions de finançament negatives 0,00

6. Desviacions de finançament positives 0,00

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3 + 4 + 5 – 6): -6.195,43

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2012: 

1. Fons líquids  57,67

2. Drets pendents de cobrament  -468,48

3. Obligacions pendents de pagament  13.295,61

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3):  -13.706,42

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II 
– III) -13.706,42

 

LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L. 

Vistes les dades que consten a l’expedient relatives al balanç de situació i el compte de resultats de la societat 
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mercantil corresponents a l’exercici de 2012. 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 

Atès que l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos, disposen que correspon al President de 
l’entitat local, previ informe de la Intervenció, l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i dels 
organismes autònoms dependents d’ella. 
 
Atès que la competència resolutòria en matèria d’Intervenció, va ser delegada per Decret d’Alcaldia número 
354/2011 de data 11 de juny de 2011, al Regidor-Delegat d’Hisenda, senyor Carlos Bartomeu i Castro. 
 

Fent ús de les atribucions que tinc conferides,  

H E     R E S O L T : 

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
corresponent a l’exercici 2012. 
 
Aquesta liquidació comprèn: 
 
- La pròpia entitat local. 
- La de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu. 
- La de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres. 
- La de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reia. 
- Els estats financers de Llavaneres Societat Municipal, S.L. 
 
Segon.-  DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest 
celebri. 
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d'Hisenda.” 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica breument 
l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el final de l’informe de 
l’Interventor Accidental i pregunta si el govern pensa fer alguna cosa. 
 
El senyor Bartomeu explica que quan es presenti el Compte General s’informarà oportunament en la Comissió 
Especial de Comptes. Avança que hi ha una qüestió relativa al cànon de l’aigua. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 227/2013, DE 8 D’ABRIL, D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2011-2012. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 227/2013, DE 8 D’ABRIL, D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2011-2012. 

 
L’Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 8 d’abril de 2013, ha dictat la 
resolució que es transcriu literalment a continuació: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

“DECRET NÚM. 227/2013 
 

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A LES 
DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2011-2012. 
 
Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 8 de març de 2013 en virtut de la qual s’atorga una 
subvenció de 29.210,00 Euros destinada a coadjuvar en les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de 
Música per al curs 2011-2012. 
 
Atès que cal trametre a la Direcció General de Centres Públics una sèrie de documents, entre d’altres, una 
certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de la subvenció abans del 30 d’abril de 2013. 
 
En virtut de tot això, HE RESOLT: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 29.210,00 euros atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya destinada a coadjuvar en les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de 
Música per al curs 2011-2012. Codi: 08060681. 
 
Segon.- TRAMETRE una certificació del present acord a la Direcció General de Centres Públics, juntament amb 
la resta de documentació necessària per tramitar la subvenció. 
 
Tercer.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest 
celebri.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 225/2013, DE 8 D’ABRIL, DE NOMENAMENT DE LA 
TRESORERA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 225/2013, DE 8 D’ABRIL, DE NOMENAMENT DE LA 
TRESORERA MUNICIPAL. 
 
L’Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 8 d’abril de 2013, ha dictat 
la resolució que es transcriu literalment a continuació: 
 

“DECRET NÚM. 225/2013 

Vist que en sessió extraordinària del Ple, celebrada el dia 11 de juny de 2011, es nomenar com a Tresorera de la 
Corporació a la senyora Mònica Gutiérrez i Ortiz, funcionària de carrera de l’Ajuntament. 
 
Atès que mitjançant Decret del Regidor de Recursos Humans, número 442/2012, de 29 de juny, es va atorgar un 
complement de productivitat de 250,00 euros bruts mensuals a la senyora Gutiérrez, per la realització de les 
funcions de Tresorera municipal, el qual es va establir que no tenia caràcter consolidable i que s’abonaria mentre 
es mantingués vigent el nomenament de Tresorera. 
 
Atès que la senyora Mònica Gutiérrez i Ortiz, ha causat baixa laboral en data 3 d’abril de 2013. 
 
Atès que per garantir el bon funcionament del servei es considera necessari deixar sense efecte l’esmentat 
nomenament amb efectes des del dia de la present resolució. 
 
Vist que es considera adient nomenar a la senyora Victòria Martí i Torroella, funcionària de carrera d’aquest 
Ajuntament, Tresorera de la Corporació, i en conseqüència, responsable administratiu de les funcions de 
compatibilitat, tresoreria i recaptació, d’acord amb allò previst a l’article 2,f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, amb efectes des del dia de la present resolució. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental de data 29 de juny de 2012. 
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Atès que la competència resolutòria en matèria de Recursos Humans, va ser delegada per Decret d’Alcaldia 
número 824/2012 de data 17 de desembre de 2012, al Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro; fent ús 
d’aquestes atribucions, 

 
Fent ús de l’esmentada atribució, 

 
R  E  S  O  L C: 

Primer.- AVOCAR la competència delegada en virtut del Decret d’Alcaldia número 824/2012 de data 17 de 
desembre de 2012, al Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, únicament per dictar la present resolució. 

Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la senyora Mònica Gutiérrez i Ortiz, com a Tresorera de 
l’Ajuntament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11 de juny de 2011. 

Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret número 442/2012, de 29 de juny, pel qual s’atorgava un 
complement de productivitat a la senyora Gutiérrez, per la realització de les funcions de Tresorera municipal. 

Quart.- NOMENAR la senyora Victòria Martí i Torroella, funcionària de carrera de l’Ajuntament, com a Tresorera 
de la Corporació i, en conseqüència, responsable administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació, d’acord amb allò que disposa l’article 2. f), del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol. 

Cinquè.- ATORGAR un complement de productivitat de 250,00 euros bruts mensuals a la senyora Victòria Martí 
i Torroella, per la realització de les funcions de Tresorera municipal i per l’activitat extraordinària amb què la 
funcionària exerceix la seva feina. 
 
Aquest complement retributiu no tindrà caràcter consolidable i s’abonarà mentre es mantingui vigent el 
nomenament de tresorera i es realitzin les corresponents funcions. La present resolució tindrà efectes 
econòmics des del dia d’avui. 
 
Sisè.- MANIFESTAR que la persona nomenada com a Tresorera, haurà de signar de forma conjunta amb l’Il.lm. 
Sr. Alcalde-President (ordenador de pagaments) i amb l’Interventor per poder disposar dels fons municipals. 

Setè.- RATIFICAR la present resolució al primer Ple que es celebri. 

Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució a les interessades.” 
 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte i felicita a la senyora Mònica Gutiérrez per la tasca duta a terme. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC-PM i 
6 (sis) abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 
6.- AMPLIACIÓ DE LES FACULTATS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“AMPLIACIÓ DE LES FACULTATS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

AMPLIACIÓ DE LES FACULTATS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

... 

En virtut de tot això, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat: 
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Primer.-  DELEGAR en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s’especifiquen: 

I – Taxes: 

- Per la prestació dels serveis d’assistència per psicòleg i/o logopeda 
- Per la prestació del servei d’escola bressol 
- Per la prestació dels serveis d’escola de música 
 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 

• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes en període executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 

Segon.- La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació de funcions s’estableix en un període de 
dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d’any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no 
inferior a sis mesos abans del cessament. 

Tercer.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment 
informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l’article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que contempla la present resolució, 
comportarà una dotació econòmica que vindrà determinada per la Taxa de prestació d’aquest servei que la 
Diputació de Barcelona te establert. 

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s’atendrà a 
l’ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

Sisè.- FACULTAR a l'Alcalde per a la seva signatura del Conveni de delegació que se signarà. 

Setè.-. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.” 

Atès que una vegada ha estat notificat l’acord a la Diputació de Barcelona s’han detectat una sèrie d’errades 
materials en l’acord de delegació com són: 

- On diu:  “dictar la provisió de constrenyiment” ha de dir: “notificar la provisió de constrenyiment dictada per 
l’Ajuntament”. 
 

Per altra part, atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2011 va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord: 

“APROVACIÓ DE LA RESERVA DE FACULTATS DE L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A DETERMINADES 
FACULTATS DE RECAPTACIÓ DELEGADES EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA). 

... 

Primer.-  ESPECIFICAR que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius 
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a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
municipals i altres ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

...” 

Atès que d’acord amb les instruccions rebudes de la Diputació de Barcelona sempre que es procedeix a una 
ampliació de les facultats conferides cal fer menció expressa de la reserva de facultats per tal que aquesta 
mantingui la seva vigència, sinó en cas contrari aquesta resta sense efecte. 

Per tot això, també es considera adient incloure l’expressa menció de la reserva de facultats en l’acord 
d’ampliació. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de maig de 2013. 

En virtut de tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer.- DELEGAR en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s’especifiquen: 

I – Taxes: 

- Per la prestació dels serveis d’assistència per psicòleg i/o logopeda 
- Per la prestació del servei d’escola bressol 
- Per la prestació dels serveis d’escola de música 

 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació dels ingressos que es deleguen són: 

• Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
• Recaptació dels deutes en període executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 

L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la 
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, 
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient. 

Segon.- La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació de funcions s’estableix en un període de 
dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d’any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no 
inferior a sis mesos abans del cessament. 

Tercer.- L'Ajuntament podrà demanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment 
informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l’article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que contempla la present resolució, 
comportarà una dotació econòmica que vindrà determinada per la Taxa de prestació d’aquest servei que la 
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Diputació de Barcelona te establert. 

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s’atendrà a 
l’ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

Sisè.- FACULTAR a l'Alcalde per a la signatura del Conveni de delegació. 

Setè.-. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

7.- APROVACIÓ DE LA CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DEL 
CONTRACTE DE 20 D’OCTUBRE DE 1998 DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS EN 
EL MUNICIPI DE SANT ANDREU DE LLAVANERES FORMALITZAT AMB FCC MEDIO AMBIENTE, SA 
(ACTUALMENT FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA). 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“APROVACIÓ DE LA CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DEL 
CONTRACTE DE 20 D’OCTUBRE DE 1998 DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS EN EL 
MUNICIPI DE SANT ANDREU DE LLAVANERES FORMALITZAT AMB FCC MEDIO AMBIENTE, SA 
(ACTUALMENT FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA). 

Vist que en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 1998, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el concurs per a 
la contractació de la gestió indirecta, en règim de concessió administrativa, del servei de recollida i transport de 
residus a FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. 

Atès que en data 20 d’octubre de 1998 es va formalitzar el contracte administratiu amb FCC Medio Ambiente, 
S.A. (actualment Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) de concessió administrativa del servei de 
recollida i transport de residus, amb subjecció al Plec de clàusules tècnic-administratives particulars, aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en data 25 de maig de 1998, el qual va estar vigent fins el dia 14 de juliol de 2005. 

Vist l’escrit presentat per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en data 27 d’octubre de 2011, mitjançant 
el qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva de l’esmentat contracte, un cop extingit. 

Atès que el dia 31 de gener de 2012 la Tresorera Municipal va emetre informe segons el qual consta dipositat, en 
data 13 d’octubre de 1998, un aval del Banco Central Hispanoamericano per un import de 935.880 pessetes. 

Vist l’article 20.2 del Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial del la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, segons el qual cal comunicar l’acord de cancel·lació i devolució de la garantia 
davant de l’òrgan davant del qual es va constituir. 

Atès que el dia 2 de febrer de 2012, el Tècnic Municipal de Medi Ambient va emetre informe favorable a la 
devolució de l’esmentat aval. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013 va aprovar, entre d’altres acords, 
les revisions de preus pendents (anys 2001 a 2005) corresponents al contracte de data 20 d’octubre de 1998, de 
gestió del servei de recollida i transport de residus, i per tant, ja s’ha donat compliment i liquidació de totes les 
obligacions econòmiques. 

Vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció Accidental. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 20 de maig de 2013. 

Vistos els articles 48 i concordants de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques (LCAP) i l’article 20.2 i concordants del Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament 
parcial del la LCAP; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per FCC Medio Ambiente, S.A. (actualment 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA) pel contracte administratiu de concessió administrativa del servei 
de recollida i transport de residus, formalitzat en data 20 d’octubre de 1998. 

Segon.- APROVAR la devolució de l’aval del Banco Central Hispanoamericano, constituït per FCC Medio 
Ambiente, SA, pel contracte administratiu de concessió administrativa del servei de recollida i transport de 
residus, formalitzat en data 20 d’octubre de 1998. 

Dades de l’aval: Import: 935.880 pessetes. Inscripció: Registre Especial d’Avals núm. 25.937. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., al Banco Central 
Hispanoamericano i a la Intervenció Municipal als efectes oportuns, juntament amb còpia dels informes emesos.” 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

8.- APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE PAGAMENT DE JUST PREU I INDEMNITZACIÓ DERIVAT 
D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA,  AL CAMÍ PLA DE LA TORRETA, AMB EL SENYOR MIQUEL LLOVERAS 
XAUBET I LA SENYORA BEATRICE GÜELQUE MERLIN. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE PAGAMENT DE JUST PREU I INDEMNITZACIÓ DERIVAT 
D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA,  AL CAMÍ PLA DE LA TORRETA, AMB EL SENYOR M.L.X. I LA SENYORA B. 
G.M.. 

Atès que en data 6 d’octubre de 2005, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el senyor M.L.X. i la senyora 
B.G.M., entre d’altres, signaren un conveni per tal de resoldre de mutu acord el procediment expropiatori que 
afectava a la parcel·la 103 (908,50 m2) de la seva propietat inclosa en el projecte d’urbanització del Camí del Pla 
de la Torreta. 

Atès que en virtut de l’esmentat conveni es va fixar un preu de 72,55 Euros/m2 més una indemnització de 
57.146,91 Euros per les infraestructures afectades de l’activitat. 

Atès que en virtut de l’esmentat conveni la propietat va autoritzar l’ocupació del terreny afectat a l’Ajuntament per 
tal d’executar les obres d’Urbanització del Camí Pla de la Torreta. 

Atès que en virtut de l’esmentat conveni l’Ajuntament es va obligar a assumir el cost econòmic de l’increment del 
just preu i de la indemnització corresponent a l’IPC des de la data de l’ocupació efectiva fins la data del 
pagament. 

Vist l’informe de l’enginyer municipal, de data 18 d’abril de 2013, en el qual es constata que la superfície 
expropiada, una vegada executades les obres  d’Urbanització del Camí Pla de la Torreta, ha estat de 796,73 m2. 

Atès que és procedent el pagament per la superfície realment afectada una vegada feta la urbanització. 

Vist l’esborrany del conveni a signar entre els senyors el senyor M.L.X. i la senyora B.G.M. i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, sobre el pagament del just preu i indemnització derivat d’expropiació urbanística. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de maig de 2013; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 

Primer.- APROVAR el conveni entre els senyors el senyor M.L.X. i la senyora B.G.M. i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, sobre el pagament de just preu i indemnització per l’expropiació del terreny de 796,73 m2 
afectat per les obres d’Urbanització del Camí Pla de la Torreta. 

El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots els 
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documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.” 

 
L’Alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. Atès que la Regidora d’Urbanisme no ha pogut 
assistir al Ple i no pot donar les explicacions corresponents. 

D’acord amb l’article 92.1 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’acorda per majoria dels membres 
presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, afirma que ha esta ell el que 
ha proposat retirar el punt de l’ordre del dia i explica que no hi ha cap informe d’un tècnic municipal que avali el 
cost de la indemnització.  
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, denuncia que l’expedient no està complet i 
retreu al govern que no prepari el Ple. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que s’ha arribat a aquest punt 
només perquè un regidor ha demanat informació que hauria de ser a l’expedient. Considera curiós que es 
demani documentació i tremoli tot l’Ajuntament. 
 
El senyor Rubal recorda que s’estan afinant i verificant compliments de productivitat de 800 euros i es passa 
com si res una indemnització a un privat de 57.000 euros, sense ni una sola opinió tècnica al respecte. Planteja 
que si el privat hagués presentat un dictamen de 80.000 euros, per exemple, se li haguessin pagat sense 
dissentir. Pregunta com és que volen que hi confiïn. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES DE REPARACIÓ 
DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE MUNT, NÚM. 71, PROPIETAT DE LA CASA 
FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS (GERMANS FRANCISCANS DE LA CREU BLANCA) I ATORGAMENT 
DE LA BONIFICACIÓ DEL 90% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES I DE LA QUOTA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE 
LES FAÇANES DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE MUNT, NÚM. 71, PROPIETAT DE LA CASA FAMILIAR 
SAN FRANCISCO DE ASÍS (GERMANS FRANCISCANS DE LA CREU BLANCA) I ATORGAMENT DE LA 
BONIFICACIÓ DEL 90% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
I DE LA QUOTA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 

Atès que el dia 15 de maig de 2013 el senyor S.M.B., en nom i representació  dels Germans Franciscans de Creu 
Blanca, ha sol·licitat la bonificació del 90% de la quota de l’Impost de la quota de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i la bonificació del 90% de la quota de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, 
corresponent a la llicència d’obres per a la realització dels treballs per la reparació de les façanes de l’edifici de la 
seva propietat situat al carrer de Munt, 71 d’aquest municipi. 
 
Vist l’article núm. 6 de l’Ordenança Fiscal número 3, referent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, en el qual consta que “1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal, per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació 
que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació del 90% en la quota de l’impost en els termes que a 
continuació s’indiquen: 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable del la majoria simple dels seus membres. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no son acumulables. Quan les construccions , instal·lacions o 
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obres fossin susceptibles de ser incloses  en mes d’un supòsit i d’interessat no hagués manifestat cap opció per 
un o altre , s’aplicarà a aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2. Les sol·licituds pel reconeixement del beneficis fiscals regulades a l’apartat anteriors s’han de presentar 
juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost  parcial desglossat  de les 
construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la 
sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud a d’entendres desestimada.” 
 
Vist l’article núm. 7.1.a) de l’Ordenança Fiscal número 7, referent a la taxa per llicències urbanístiques, en el qual 
consta que “1. No es concedirà cap exempció o bonificació fora de les recollides a continuació : a) Es concedirà 
una bonificació del 90% a favor d’aquelles construccions, instal·lacions i obres que es declarin d’especial interès 
o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball 
que justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, mitjançant el 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
 
Atès que l’edificació objecte de la intervenció en la rehabilitació de les façanes està inclosa en el Catàleg de béns 
protegits del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, essent una construcció modernista d’interès cultural 
coneguda com a Can Farnés (fitxa CB_NU 24). 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de maig de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:   

Primer.- DECLARAR d’especial interès municipal les obres per reparar les façanes de l’edifici situat al carrer de 
Munt, 71 d’aquest municipi, per concorre-hi circumstàncies d’interès cultural. 
 
Segon.- ATORGAR la bonificació del 90% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Tercer.- ATORGAR la bonificació del 90% de la quota de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària, als efectes oportuns.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

10.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES anuncia que retira la 
pregunta adreçada a la Regidora d’Urbanisme, avui absent, i anuncia que la presentarà al proper Ple. 

A continuació el senyor Ruiz formula les preguntes següents:  

Se sol·licita la següent informació al Sr Alcalde: 

El passat 5 de març i també el 21 de març vaig demanar l’expedient complert on hi ha el conveni entre el Casal 
familiar i l’Ajuntament, i instant-lo a què es convoques la comissió de seguiment per part del regidor 
corresponent. 

Passats ja 2 mesos sense resposta i avui mateix dia 27 de maig preguntant al respecte se’m denega la 
informació sol·licitada; fent ús de la meva responsabilitat com a regidor i emparant-ne amb els meus drets 
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fonamentals li pregunto senyor alcalde: 

2) Quin és el motiu de negació de veure el citat expedient?. 

Ara farà un any, concretament el 25/05/2012 vaig sol·licitar per e-tram núm. 270-2012 l’inventariï municipal de 
guals, amb la resposta per part seva de que s’autoritzava un cop estigui definitivament enllestit. 

Avui mateix dia 27 he demanat l’autorització per poder veure l’expedient i en quina fase estava, i la resposta ha 
estat de negació. 

Li torno a demanar sr alcalde que no pot negar-me la informació ja que m’emparen els meus drets fonamentals 
com a regidor d’aquest ajuntament i li torno a preguntar: 

3) En quin estat es troba l’inventari municipal de guals ja que veiem que s’està duent a terme una campanya 
prou significativa com per tenir-ho enllestit? 

4) No creu vostè que el primordial és tenir primer l’inventari i després dur a terme la campanya que s’està fent? 

Vist que en el passat ple municipal es va aprovar una moció de SOS Llavaneres sobre las Participacions 
preferents i que entre d’altres s’acordava fer un servei d’orientació a les persones atrapades en aquest producte 
financer. 

5) Quantes persones s’han posat en contacte amb l’ajuntament?  

6) Pensen donar algun tipus de servei, o nomes agafar les dades de les persones afectades? 

Vist que el passat 12/04/2013 es publiquen els plecs en el DOGC, sobre l’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació de la concessió del servei d’instal·lacions de 
temporada de las platges de Sant Andreu de Llavaneres i la seva explotació (2013-2016) i la convocatòria de 
procediment obert.   

Vist que la terrassa T1 60 m2 per (12.000€) s’ha denegat a diferents licitadors adduint que l’activitat de la 
terrassa ha d’estar associada a un local comercial existent amb independència de les instal·lacions del pla de 
distribució d’usos.  

Vist que el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, en cap moment fa referència a 
l’obligatorietat de la concessió de la terrassa hagi  d’estar  associada a un local comercial existent. 

Veient que l’ús de servei públic  es pot associar o no a qualsevol establiment sotmès al pla d’usos 

7) Per què no es van admetre totes las sol·licituds referents a la terrassa t1.? 

8) Si el que volen és una adjudicació directa per què no apliquen l’ordenança d’ocupació que regula el preu a 9 
€/m2  és a dir 540€/mes i no els 3.000 en que sortirà l’adjudicació anual? 

Vist que el registre d’entrada nº 2013/2032 sobre l’assumpte de la sol·licitud de incorporació del cadastre del 
nou POUM. 

I vist que la resposta de la gerència els emplaça a què demanin l’elaboració d’una ponència parcial i el 
corresponent procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial. 

9) Pensen demanar-ho? 

10) Quin és o serà  el seu cost ? 

11) Per què no van esperar que el POUM fos vigent, tal com així ha succeït per fer d’un sol cop tota la ponència 
i així no ens haguéssim trobat amb la distorsió de preus de mercat degut a la crisi actual? 
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Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Alcalde respon que el conveni es va aprovar per unanimitat pel Ple 
i que el senyor Ruiz forma part del Ple. Li comenta que es posi en contacte amb el Secretari perquè li lliuri una 
còpia i l’expedient. 

A continuació, el senyor Alcalde respon a les preguntes número 3 i 4 dient que s’hi està treballant fa temps i que 
hi ha dades de caràcter personal que no es poden lliurar. 

Pel que fa a les preguntes número 5 i 6, el senyor Alcalde contesta que el Grup Municipal de CIU va presentar 
una moció que es va aprovar i s’està treballant en el tema. Algunes persones de l’Ajuntament rebran formació al 
respecte al Consell Comarcal del Maresme. 

També explica, responent a les preguntes 7 i 8, que la Mesa de Contractació ha resolt d’acord amb el Pla d’usos 
de la Generalitat de Catalunya. No es pot fer una adjudicació directa. 

A la pregunta número 9 el senyor Alcalde respon que ja s’ha demanat i a la pregunta número 10 afirma no tindrà 
cap cost per a l’Ajuntament. 

Per últim, i en referència a la pregunta número 11, el senyor Alcalde recorda que la revisió cadastral la fa el 
Ministeri d’Hisenda i no l’Ajuntament. 

Es sol·licita la següent informació al Regidor d’Hisenda: 

12) En cas  que  las reclamacions sobre la ponència no prosperessin i tenint en comte que s’ha d’esperar 5 
anys tal com marca la llei per tornar a  demanar una altra ponència tal com així ha succeït en pobles veïns on 
han hagut de baixar els seus valors cadastrals. 

Vist que el tipus de gravamen de l’IBI per a aquest any és de 0,98%, i tenint en compte que el 2014 el valor de 
la base cadastral pujarà un 10%, pot vostè confirmar-nos que el tipus de gravamen per a l’any 2014 serà del 
0,88% tal com va prometre el govern al qual forma part el seu partit? 

Vist que en aquest ple donen compte d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012. 

13) Quin és l’import exacte en euros de l’endeutament a 31 de desembre de 2012? 

14) Quin és l’import exacte en euros del dèficit acumulat a 31 de desembre de 2012? 

15) Vist que el pla de sanejament financer va ser aprovat en el ple de 7 de març de 2011, vist que hi ha un 
termini no superior a 3 anys per tal d’assolir estalvi positiu, i vist que aquestes operacions encara no han estat 
formalitzades. Per quan tenen previst la concertació de les operacions de crèdit? 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon a la 
pregunta número 12 ratificant que sí es baixarà el tipus de gravamen. 

Pel que fa a la pregunta 13, el senyor Bartomeu es remet a l’expedient de liquidació 2012 i explica que el deute 
a curt termini és zero i a llarg 3,9 milions d’euros. 

Per respondre a la pregunta 14 es remet a l’expedient de la liquidació de l’exercici 2012. 

En últim terme es refereix a la pregunta número 15 explicant que el “Plan Rajoy” es va fer servei per 
sanejament. No es té previst demanar cap operació de crèdit. 

11.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
Joan Rubal Díaz i Emili Minguell Parent, regidors del Grup Municipal de Gent de Llavaneres presenten les 
següents preguntes al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que s’ha de celebrar el 27 de maig de 
2013: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 A L’ALCALDE BERNAT GRAUPERA FÁBREGAS 

1. Per quin motiu no s’ha remès a la Guàrdia Civil tota la documentació sol·licitada en els escrits d’entrada del 

24 d’abril (reg. núm.  2013/1927 i 2013/1928) en relació a la investigació de la Fiscalia sobre el cas de les 

obres sense llicència del Golf Llavaneras? Concretament, per què no s’ha enviat la relació d’expedients 

oberts que es troben “pendents de tramitació”.  

2. Senyor alcalde i regidors de govern, tots entenem que hi ha d’haver una cobertura de responsabilitat civil, 

però els sembla moralment acceptable que pagui l’Ajuntament una assegurança que cobreix als regidors en 

cas de cometre actes o omissions incorrectes i pràctiques laborals indegudes? 

AL REGIDOR D’HISENDA, SENYOR BARTOMEU: 

3. En els plecs de clàusules per a l’adjudicació de les guinguetes de platja no hi ha cap condició que obligui a la 

concessió de la terrassa a estar associada a un local comercial. Tenint això en compte, amb quina motivació 

es deneguen les sol·licituds per optar a l’adjudicació de la terrassa TE1? 

4. Li demanem que ens facilitin per escrit la liquidació anual per zones (centre i platja) de la gestió dels 

parquímetres que regulen la zona blava d’estacionament dels dos darrers anys. En relació amb això, li 

preguntem al govern Quins recursos pensen destinar al control de les zones blaves d’estacionament. Si els 

recursos són diferents per temporada, li preguem que ens diguin quan tenen pensat començar a controlar 

les zones, ja que ara el control és pràcticament nul. 

5. Les dades de liquidació dels comptes de l’any 2012 tornen a donar unes xifres molt negatives quant a 

romanent. Com pensen afrontar la gestió del pressupost actual sense les operacions de crèdit que preveia el 

Pla de Sanejament aprovat l’any 2011? 

6. Quin és el cost total anual de la quota o quotes de TOTES les assegurances contractades per cobrir la 

responsabilitat de les autoritats municipals en qualsevol de les seves modalitats? 

AL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS 

7. Ja que tenim regidors amb dedicacions parcials importants i amb costos econòmics molt notables, li 

preguntem: quan es van tramitar les baixes laborals dels dos regidors que han estat o estan de baixa i quan 

de temps ha passat entre el fet i la tramitació de la baixa? 

En relació a la inspecció de treball que hi ha hagut recentment a l’Ajuntament, els preguntem:  

8. Creu que és raonable i digne que hagi de venir un inspector a donar-nos d’alta a treballadors en situació 

irregular o a instar a què es faci la liquidació (el pagament) de les quotes corresponents de Seguretat 

Social? 

9. Com poden justificar l’acomiadament de treballadors de la casa conserges i a continuació contractar 

serveis de consergeria, amb un nombre d’hores extres tant important com les que ha detectat l’inspector de 

treball? 

AL REGIDOR D’ENSENYAMENT SR. NOGUERAS 

Li demanem que informi sobre les previsions de matriculació a les escoles de Primària de Llavaneres i, en 

relació a aquest tema li preguntem: 
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10. Si queden línies o cursos incomplets a les Escoles Sant Andreu de Llavaneres o Serena Vall, s’està 

plantejant la possibilitat de sol·licitar el tancament de Labandària per completar la capacitat dels altres 

centres i estalviar recursos a l’Ajuntament? 

 
El senyor Rubal, pel que fa a la pregunta número 2 es qüestiona si és necessària aquesta assegurança quan 
inclou cobertures com per exemple l’assetjament sexual o laboral. 
 
El senyor Rubal retira la pregunta número 3, però demana que el govern expliqui els motius. També retira la 
pregunta número 5. 
 
El senyor Emili Minguell formula les preguntes número 4 i 10. 
 
El senyor Alcalde, en relació a la pregunta número 1, respon que s’està elaborant la documentació i s’enviarà a 
la Guardia Civil en un mes. 
 
A la pregunta número 2 contesta que es tracta de la pòlissa tipus de l’Associació Catalana de Municipis i cobreix 
no només als polítics sinó també alguns tècnics. 
 
El senyor Rubal demana que s’exclogui d’aquesta pòlissa als dos regidors de GLL-E. 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon a la 
pregunta número 3 en el mateix sentit que el senyor Alcalde. 
 
A  la pregunta número 4 afirma que li farà arribar les dades. S’està fent un control. 
 
Pel que fa a la pregunta número 6 explica que es tracta d’una assegurança que també cobreix als tècnics. El 
seu cost és de 4.900 euros a l’any. 
 
A la pregunta número 7, el senyor Bartomeu contesta que es tracta d’un tema de caràcter personal i l’informarà 
privadament no en Ple. Afirma que tot s’ha fet correctament. 
 
A les preguntes número 8 i 9 el senyor Alcalde respon afirmant que es compliran les recomanacions de la 
Inspecció de Treball. 
 
En últim terme, el senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Ensenyament, respon a la 
pregunta número 10 informant breument. Explica que en breu es disposarà de les dades definitives de 
matriculacions. 
 
Explica que en principi no es contempla el tancament de lEscola Labandària perquè les altres escoles no tenen 
la capacitat d’assumir les places. 
 
12.- PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala 

i Martínez presenta al proper ple els següents precs i preguntes: 

PRECS: 

Prec dirigit a la regidoria d’Ensenyament: 

Atès que el passat 26 de setembre de 2011 els grups municipals de CIU, ERC, GLL, PSC i SOS vam aprovar 

una moció d’adhesió a la Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la Immersió lingüística. Davant 

la intenció irresponsable i del tot menyspreable del Govern de l’Estat Espanyol per destruir la immersió 

lingüística del sistema educatiu català.   
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Preguem al govern municipal a realitzar els següents passos: 

a) Donar suport als membres de la comunitat educativa local a expressar la seva voluntat de no acceptar 

la nova llei d’educació que dinamitarà el sistema d’immersió lingüística a Catalunya. 

b) Convocar un Consell Escolar Extraordinari per emplaçar als membres de la comunitat educativa local a 

expressar el seu rebuig al nou projecte de llei d’educació. 

c) Adherir el nostre Ajuntament al col·lectiu ‘somescola.cat’. 

d) Declarar persona non grata al nostre municipi al Ministre d’Educació Jose Ignacio Wert.  

A la regidoria de Governació: 

En atenció a les nombroses peticions de ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres reclamant un punt d’atenció 

ciutadà per part de la policia al centre del poble. Preguem que el govern atengui aquestes demandes i en els 

propers 6 mesos instal·li una oficina policial al centre del poble.  

PREGUNTES:  

Pregunta dirigida a la regidoria de Medi Ambient: 

Les palmeres de l’Avinguda Jaume Brutau presenten un estat lamentable. En els darrers dies una palmera s’ha 

desprès parcialment fet que podria haver causat danys materials i físics a qualsevol ciutadà que estacionés el 

seu cotxe o que transités prop de la palmera. Té intenció el Govern a actuar sobre les palmeres de l’esmentada 

avinguda? 

Pregunta dirigida a la regidoria de Governació: 

D’ençà la nova ubicació de la prefectura de policia molts ciutadans s’han dirigit al nostre grup municipal per 

expressar la seva inquietud davant la sensació d’inseguretat que ocasiona no tenir una dependència policial al 

centre del poble. Atès que l’Alcalde en Ple Municipal es va referir a aquest tema dient que el govern estava 

treballant per donar solució a aquesta situació, ens preguntem: 

a) El govern municipal té intenció d’obrir una dependència de la policia municipal al centre del poble? 

b) Ho farà durant aquest any 2013? 

Pregunta dirigida a la regidoria de Sanitat: 

Les pilones que el govern municipal ha fet construir al centre del poble dificulta el treball de les ambulàncies que 

han d’operar al nostre municipi. En concret, la pilona situada a l’entrada del carrer Clòsens dificulta el treball de 

les ambulàncies que han de donar servei als ciutadans del mencionat carrer així com també a la gent gran de la 

residència de persones grans situades en el carrer. Quines mesures té previstes el govern per solucionar 

aquests problemes? 

Pregunta dirigida a la regidoria de Promoció Econòmica: 

Després de la celebració d’una nova edició de la Fira del Pèsol, el nostre grup municipal reclama:  
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a) Nombre de tiquets repartits 

b) Quantitat de diners recaptats en concepte de tiquets venuts 

c) Estat de comptes, ingressos i despeses de tots i cada un dels actes de la Fira del Pèsol. 

Pregunta dirigida a l’Alcaldia: 

Recentment el nostre grup municipal s’ha assabentat de l’existència d’una assegurança que exonera de 

responsabilitat als polítics municipals. Sobre aquesta assegurança que té un cost aproximat de 5.000 euros 

mensuals reclamem: 

a) Per quina raó el govern ha contractat aquesta assegurança? 

b) Quina partida pressupostaria recull la despesa d’aquesta assegurança? 

c) Perquè el Govern Municipal ha inclòs als regidors del Grup Municipal d’Esquerra en aquesta 

assegurança si no han estat consultats? 

Pregunta dirigida a l’Alcaldia: 

El nostre grup municipal ha presentat 14 mocions d’ençà que es va iniciar l’actual mandat municipal. Algunes 

d’aquestes mocions han estat aprovades pel Plenari, la majoria d’aquestes per unanimitat o amb el suport de 

gairebé tots els partits polítics presents al nostre ajuntament. En relació a això, ens preguntem: 

a) Ha complert l’Ajuntament amb el mandat d’alguna de les mocions presentades pel nostre grup 

municipal?” 

 
La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el prec número 1 i la 
pregunta número 3. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula la pregunta número 4. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, vol fer constar que els micròfons continuen 
sense funcionar després de molts mesos. 
 
El senyor Mora formula la resta de precs i preguntes. Pel que fa a la pregunta número 5 opina que és 
innecessària l’assegurança pels polítics. Vol fer constar que desitja que els regidors d’ERC es donin de baixa de 
l’assegurança i que ho acreditin per escrit. 
 
El senyor Alcalde respon al prec número 2 i a la pregunta número 2 explicant que aquesta setmana s’ha acordat 
un reforç al centre urbà del servei de la Policia Local. Hi ha un policia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
permanentment al matí. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Mora per primera vegada i li demana autocontrol personal. 
 
A la pregunta número 3 el senyor Alcalde explica que hi ha un protocol de coordinació de les ambulàncies amb 
la Policia Local.  
 
Seguidament, el senyor Alcalde comenta que la pregunta número 5 ja ha estat contestada. 
 
El senyor Alcalde, en referència a la pregunta número 6, explica que hi ha mocions de difícil compliment 
perquè són qüestions supramunicipals i l’Ajuntament no és competent. 
 
El últim terme, el senyor Alcalde es refereix a la pregunta número 7 i afirma que es complirà la normativa 
actual, de la mateixa manera que ho fa el Parlament de Catalunya i el govern català. 
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El senyor Regidor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, 
respon a la pregunta número 1 llegint el següent: 

“A llarg del mes de juny està plantejada una actuació per tal de deixar en condicions les palmeres. Per fer 
aquesta actuació caldrà llogar maquinària específica i es farà de manera que la puguem fer servir per fer 
d’altres actuacions i així poder optimitzar els recursos econòmics”. Farem dues tasques mes: 

 
1. Poda de la branca del pi ubicat al carrer Contrabandistes. 

 
2. Poda de les branques seques de les alzines de Joaquim Matas  

D'altra banda informar de que estem fem una auditoria i planells d'ubicació de totes les papereres del 
municipi.”· 

 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon que es va 
repartir un total de 405 tiquets a la Fira del Pèsol i que es van recaptar un total de 1.860 euros. Les despeses 
van ser 12.041,47 euros i els ingressos totals de 2.860 euros. 

El senyor Mora precisa que la Policia Local va començar el servei a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà aquesta 
setmana i que no està físicament a l’Ajuntament. També afirma que alguns dies no hi va ser. 

En relació a la pregunta número 7, el senyor Mora demana al senyor Alcalde que al Passeig Mare de Déu de 
Montserrat es pengi l’estelada. 

 

15.- INFORMES. 

 
No n’hi ha. 

 

Essent les 22,30 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 

 


