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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 06/2014 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores i trenta minuts del dia 10 de març de 2014, 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), Antoni Majó i 
Vivés (PP) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU)  i el Regidor senyor Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES) a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA 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 Paulí (CiU), Lluís Nogueras i 
Moulines (CiU), Marta Alsina i Freginals (CIU), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez 
(Esquerra-AM), Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent 
(GLL-E), la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-PM)  i Juan Manuel García i Concepción (Regidor no adscrit) 
 
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. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 30 DE 
DESEMBRE DE 2013, PEL QUAL ES VA RESOLDRE EL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 51/2013-
SANCIONS, INCOAT CONTRA LLAVANERES RESTAURACIÓ, S.L., PER LA COMISSIÓ D’’NFRACCIONS 
URBANÍSTIQUES. 

Es dóna compte de la següent proposta d’acord del Primer Tinent d’Alcalde: 

“RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 30 DE 
DESEMBRE DE 2013, PEL QUAL ES VA RESOLDRE EL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 51/2013-
SANCIONS, INCOAT CONTRA LLAVANERES RESTAURACIÓ, S.L., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
URBANÍSTIQUES. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2013 va adoptar el 
següent acord: 

“... 

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades, en el sentit de modificar les la quantia de 
les sancions a imposar per la comissió de la infracció greu i molt greu, de conformitat amb  l’informe-proposta 
de l’instructor de l’expedient sancionador de data 12 de desembre de 2013 que es considera com a motivació 
del present acord als efectes de l’article 54 en relació a l’article 89.5, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, en 
conseqüència, IMPOSAR les següents sancions:  

 
- Una sanció de tres-cents euros (300,00 euros) per la comissió d’una infracció urbanística lleu, 
consistent en dur a terme unes obres sense la corresponent llicencia municipal. 
 
- Una sanció de mil sis-cents dos euros amb setanta-tres cèntims (1.602,76 euros) per la comissió d’una 
infracció urbanística greu consistent en la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic. 
 
- Una sanció de catorze mil cent setanta-dos euros amb tretze cèntims (14.172,13 euros) per la comissió 
d’una infracció urbanística molt greu consistent en vulnerar els paràmetres de situació de les edificacions 
alhora de construir una edificació auxiliar. 
...” 

Atès que l’esmentat acord va ser notificat a l’interessat en data 16 de gener de 2014. 

Atès que contra l’esmentat acord, la mercantil interessada va formular recurs de reposició en data 14 de febrer 
de 2014. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 21 de febrer de 2014 en el qual es proposa estimar parcialment 
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les al·legacions en el sentit d’aplicar un coeficient reductor del 0,5 sobre el pressupost de l’obra executada. 

Vista l’informe formulat per l’Instructor de l’expedient sancionador de data 21 de febrer de 2014. 

Atès que l’article 222.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’alcalde és l’òrgan competent per 
resoldre els procediments sancionadors en el cas d’infraccions lleus i  greus. 

 
Atès que l’article 222.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per resoldre els procediments sancionadors en el cas d’infraccions molt greus. 

Atès que l’alcalde, donada la seva relació amb el propietari de la mercantil Llavaneres Restauració, S.L., ha 
presentat la seva abstenció en aquest expedient, mitjançant escrit de data 3 d’abril de 2013.  
 
Vistos els articles 54.1.b), 89.5, 117.2 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

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

Primer.- Desestimar totes les al·legacions presentades pel senyor H.C.E.G.H., en nom i representació de 
Llavaneres Restauració SL, amb excepció de la que fa referència a la falta de consideració adequada del fet de 
que les obres no estiguin finalitzades, la qual s’ha d’estimar, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de 
21 de febrer de 2014. 

Segon.- Reduir la multa de catorze mil cent setanta-dos euros amb tretze cèntims (14.172,13 euros) a set mil 
vuitanta-sis euros amb sis cèntims (7.086,06 euros), imposada, a la mercantil Llavaneres Restauració SL, per 
una infracció molt greu consistent en vulnerar els paràmetres de situació de les edificacions alhora de construir 
una edificació auxiliar. 
 
Tercer.- Ratificar la imposició, a la mercantil Llavaneres Restauració SL, de:  
 
- Una sanció de tres-cents euros (300 euros) per una infracció lleu consistent en dur a terme unes obres sense 
la corresponent llicencia municipal. 
 
- Una sanció de mil sis-cents dos euros amb setanta-tres cèntims (1.602,76 euros) per una infracció greu 
consistent en la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic. 
 
Quart.- Requerir a la mercantil Llavaneres Restauració SL, per tal que ingressi a la caixa de l’Ajuntament 
(compte número 2038-8980-20-1400153062), l’import de la sanció que se l’hi ha imposat.  
 
El termini per fer el pagament, tal i com estableix l’article 62.2 de la llei general tributària, és: 

a. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de 
la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al següent dia hàbil.  
b. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al següent dia 
hàbil.  

I, alhora, advertir al infractor que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 

Cinquè.- Atès que es desestima de forma expressa el recurs de reposició sobre el fons de l’assumpte, es 
procedeix també a desestimar la petició de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat. 

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat juntament amb còpia de l’informe-proposta emès per 
l’instructor del procediment sancionador i de l’informe de l’arquitecte municipal.” 

El senyor Alcalde, per raó de parentiu, s’absté d’intervenir en el debat i la votació de l’assumpte. 
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El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, explica que també s’abstindrà 
d’intervenir i votar, ja que l’expedient es va iniciar per denúncia seva.  

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 5 (cinc) vots a favor del Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz i del Grup Municipal del PP. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,31 hores. En dono fe. 


