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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 05/2014 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 24 de febrer de 2014, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), 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 Lluís 
Nogueras i Moulines (CiU), Salvador Ramon i Pauli (CiU), senyora Marta Alsina i Freginals (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 Mireia Neira i Marí (PSC-PM), Josep Ruiz i 
Royo (SOS LLAVANERES) i, a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 
assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Ha excusat la seva assistència el senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antoni Majó i Vivés (PP) 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. 
 
El senyor Alcalde expressa el condol de la Corporació per la defunció del senyor Víctor Clausell. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 
DIA 23 DE GENER DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 23 de 
gener de 2014. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER 
DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2014. 
 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE 
FEBRER DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 14 de febrer de 
2014. 

 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 10/2014, de 20 de gener,  al 
- Decret núm. 64/2013, de 14 de febrer.  

 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, en referència al Decret 
47/2014, pregunta per la caducitat de l’expedient i perquè encara no s’ha determinat la sanció, ja que aquest 
es va instruir fa temps. 

També pregunta, en relació al Decret número 51/14, si s’ha obert expedient i contra quines persones. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions en relació al 
Decret número 51/14. 

El senyor Alcalde explica, pel que fa al Decret 47/14, que s’ha fet una petició al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
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Seguidament, i en relació al Decret 51/14, el senyor Alcalde comenta que s’ha nomenat instructor el qual serà 
el que tramitarà l’expedient. 

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

5.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 97/2013-SANCIONS, PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA MOLT GREU. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 97/2013-SANCIONS, INCOAT CONTRA EL 
SENYOR JRC, PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA. 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 549/2013, de 9 de setembre, es va resoldre, entre d’altres 
qüestions, incoar expedient sancionador al senyor JRC, per exercir una activitat sense llicència i incompatible 
amb el règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa. 

Atès que en data 18 de novembre de 2013 l’Instructor del procediment sancionador núm. 97/2013 va formular la 
proposta de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat en data 21 de novembre de 2013. 

Atès que l’interessat va formular al·legacions contra la proposta de resolució mitjançant escrit de data 30 de 
novembre de 2013, Registre d’entrada núm. 4972/2013, de 3 de desembre. 

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. 

Vist l’informe-proposta de l’instructor del procediment sancionador de data 29 de gener de 2014. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de febrer de 2014. 

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

Primer.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor JRC, en el sentit de considerar adequada la tipificació 
de la infracció comesa: infracció molt greu consistent en realitzar actes d’ús de sòl i d’edificació contraris a 
l’ordenament jurídic  urbanístic en terrenys que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable en 
virtut del que disposa l’article 213.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme. La desestimació es fonamenta en 
l’informe-proposta de l’instructor de l’expedient sancionador de data 24 de gener de 2014, 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. 
 
Segon.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor JRC pel que fa a la quantia de la multa imposada i 
modificar-la en el sentit que sigui de mil vuit-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims (1.812,22 €) per la 
comissió d’una infracció molt greu, consistent en realitzar actes d’ús de sòl i d’edificació contraris a 
l’ordenament jurídic  urbanístic en terrenys que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable en 
virtut del que disposa l’article 213.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme. L’estimació es fonamenta en 
l’informe-proposta de l’instructor de l’expedient sancionador de data 24 de gener de 2014, 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. 
 
Aquesta quantia correspon a l’aplicació d’una reducció del 80% sobre el valor de les feines realitzades 
(9.061,09 €). 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

L’article 217 del text refós de la llei d’urbanisme, que preveu que s’establirà una reducció del 80% de la quantia 
de la sanció pertinent en el cas que el responsable de la comissió d’una infracció urbanística  que, abans que la 
resolució per la qual finalitzi el procediment de protecció de la legalitat urbanística pertinent sigui ferma en via 
administrativa, restauri voluntàriament la realitat física alterada o jurídica a l’estat anterior a l’alteració, 
mitjançant les operacions materials i jurídiques pertinents, perquè el senyor Roca va procedir a la restitució de 
la realitat física i jurídica alterada, un cop va ser notificat de la incoació de l’expedient. 

Tercer.- DESTINAR els ingressos obtinguts de les multes imposades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge, en 
compliment de l’article 223 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. 

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

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que a la Comissió 
Informativa General es va parlar de les al·legacions i va demanar a l’Alcalde que s’analitzessin els imports de 
les factures. Demana aclariments de perquè s’han pres com a referència aquests imports. 
 
El senyor Alcalde explica que la proposta de sanció la fa l’Instructor i que es va incoar per denuncia dels 
Mossos. Afirma que ell no intervé per res en l’expedient i que l’òrgan competent és el Ple. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pensa que hi ha una divergència entre les 
factures presentades i la valoració que ha fet l’Instructor dels treballs, pensa que s’han valorat conceptes que 
no s’haurien d’incloure. Considera que només s’haurien de considerar els costos directes. 
 
El senyor Rubal demana que es deixi l’assumpte sobre la taula. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que es deixi l’assumpte sobre la 
taula per aclarir els conceptes del cost de les factures que s’han de valorar. 
 
El senyor Alcalde afirma que el govern municipal tampoc no ho veu clar i es posiciona per l’abstenció. Pensa 
que cal revisar la proposta de resolució formulada per l’instructor. Informa que la no resolució pot ser 
“tolerància administrativa”, fet que ha estat denunciat per SOS LLAVANERES, GLL-E i el Regidor senyor Juan 
García i Concepción en vàries ocasions. També comenta que l’Instructor pot passar pel Registre General de 
l’Ajuntament el fet que el Ple no ha resolt un procés sancionador tal i com ja ha fet anteriorment. 
 
L’Alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.  

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 unamitat dels membres 
presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia. 

 
El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 6, 7 i 8 inclosos a l’ordre del dia, proposta 
que és acceptada per unanimitat. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument els assumptes. 

En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa General: 

 
6.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I DENEGACIÓ DE LA PROSSECUCIÓ DEL TRÀMIT DE LA 
JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE L’ANTIC SECTOR 02 
TURÓ D’EN BOSC. 
 
 
“RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I DENEGACIÓ DE LA PROSSECUCIÓ DEL TRÀMIT DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 02 TURÓ D’EN BOSC 
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Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2013  va 
aprovar pel període de 3 anys, la constitució de la Junta de Compensació Provisional del PP-02 “ TURÓ D’EN 
BOSC”, de Sant Andreu de Llavaneres,  formalitzada mitjançant escriptura pública de data 12 de novembre de 
2012, número de protocol  2040  i elevada davant el Notari de Granollers senyor J. F. V. 

Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el web municipal, en el Butlletí Oficial de la 
província de 22 de febrer de 2013. 

Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Parcial, així com els 
interessats directament afectats, sense que es presentessin al·legacions de cap tipus al document aprovat. 

Vist que passat  el període d’informació pública, en data 7 de novembre de 2013, per part del senyor F. P. R., 
actuant com a President de la Junta de Compensació provisional del PP 02, es presenta instància davant 
aquest Ajuntament en la que se sol·licita que s’enviï la documentació relativa a la Junta de Compensació 
provisional del Pla Parcial 02 al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC), per a la seva 
inscripció,  atès que en data 4 de febrer de 2013 es va procedir a l’aprovació de l’esmentada Junta i, ja havia 
finalitzat el període d’informació pública. 

Vist l’informe del tècnic d’administració general de data 11 de febrer de 2014  que obra a l’expedient. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de febrer de 2014.                              

Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; i l’article 83 i següents del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme  modificat per la llei 3/2012, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- DESESTIMAR la petició efectuada en data 7 de novembre de 2013, per part del senyor F. P. R., en què 
se sol·licita que s’enviï la documentació relativa a la Junta de Compensació provisional del Pla Parcial al 
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, per tal que es procedeixi a la seva inscripció, d’acord amb el 
que determina l’informe tècnic que consta a l’expedient, i que es considera com a motivació del present acord 
als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim 
Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Segon.- DENEGAR la prossecució del tràmit de constitució de la Junta de compensació provisional del Sector 
02, Turó d’en Bosch, amb arxiu de les actuacions, d’acord amb el que determina l’informe tècnic que consta a 
l’expedient, i que es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5, en 
relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, atès que essent un acte de tràmit decideix directament 
sobre el fons de l’assumpte i determina la impossibilitat de continuar el procediment, perquè si s’escau puguin 
formular els recursos que siguin procedents.” 

 
7.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DE L’ANTIC SECTOR 02 TURÓ D’EN BOSC. 

 
“RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL 
SECTOR 02 TURÓ D’EN BOSC 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2012  
va aprovar inicialment el Pla Parcial Sector 02 Turó d’en Bosc.  L’esmentada aprovació es va dur a terme en 
execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 509/2012, la qual determinava 
l’obligació per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres d’aprovar inicialment el Pla Parcial PP-02 
“Turó d’en Bosc”. 

Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el web municipal, en el Butlletí Oficial de la 
província de 28 de novembre de 2012; el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 de novembre 
de 2012  i en el diari  “El Periódico ” de 21 de novembre de 2012. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Parcial, així com els 
interessats directament afectats, sense que es presentessin al·legacions de cap tipus al document aprovat. 

Vist que passat  el període d’informació pública, en data 7 de novembre de 2013, per part del senyor F. P. R., 
actuant com a President de la Junta de Compensació provisional del PP 02, es presenta instància davant 
aquest Ajuntament en la que se sol·licita que atès que s’ha traspassat amb escreix el termini legalment establert 
de dos mesos, s’acordi l’aprovació provisional del Pla parcial per silenci administratiu 

Vistos els informes desfavorables de mobilitat , de data 5 de febrer de 2013, i el de l’Institut Geològic de 
Catalunya de data 10 de desembre de 2012. 

Vist l’informe desfavorable de l’Oficina Tècnica d’Actuació i Avaluació Ambiental, de data 11 de novembre de 
2013, en el que deixa constància de la disconformitat existent entre el planejament derivat que es pretén 
aprovar i el planejament superior existent. 

Vist l’informe del tècnic d’administració general de data 11 de febrer de 2014  que obra a l’expedient. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de febrer de 2014.                             

Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; l’article 83 i següents del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme  modificat per la llei 3/2012,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- DESESTIMAR la petició efectuada en data 7 de novembre de 2013, per part del senyor F. P. R., en  
què se sol·licita que s’acordi l’aprovació provisional per silenci del Pla Parcial 02 Turó d’en Bosc, d’acord amb el 
que determina l’informe tècnic que consta a l’expedient, i que es considera com a motivació del present acord 
als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim 
Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Segon.- DENEGAR l’aprovació provisional del Pla parcial 02 Turó d’en Bosch aprovat inicialment per acord per 
la Junta de Govern Local  de data 5 de novembre de 2012, en execució de sentència, d’acord amb el que 
determinen els informes tècnics que consten a l’expedient, i que es considera com a motivació del present 
acord als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, atès que essent un acte de tràmit decideix directament 
sobre el fons de l’assumpte i determina la impossibilitat de continuar el procediment, perquè si s’escau puguin 
formular els recursos que siguin procedents.” 

 
8.- DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE L’ANTIC SECTOR 
03 BALCÓN DEL CONDE. 

 
“DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 03 BALCON DEL CONDE 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juny de 2012  va 
aprovar inicialment el Pla Parcial Sector 03 Balcón del Conde.  L’esmentada aprovació es va dur a terme en 
execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 1092/2009, la qual determinava 
l’obligació per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres d’aprovar inicialment el Pla Parcial PP-03 
“Balcón del Conde”. 

Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el web municipal, en el Butlletí Oficial de la 
província de 28 de novembre de 2012; el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 de novembre 
de 2012  i en el diari  “El Periódico ” de 21 de novembre de 2012. 

Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Parcial, així com els 
interessats directament afectats, sense que es presentessin al·legacions de cap tipus al document aprovat. 

Vist l’informe desfavorable de l’Oficina Tècnica d’Actuació i Avaluació Ambiental, de data 4 de novembre de 
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2013, en el que deixa constància de la disconformitat existent entre el planejament derivat que es pretén 
aprovar i el planejament superior existent. 

Vist l’informe del tècnic d’administració general de data 11 de febrer de 2014  que obra a l’expedient. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de febrer de 2014.                              

Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; l’article 83 i següents del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme  modificat per la llei 3/2012,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- DENEGAR l’aprovació provisional del Pla parcial PP-03 “Balcón del Conde” aprovat inicialment per 
acord per la Junta de Govern Local  de data 4 de juny de 2012, en execució de sentència, d’acord amb el que 
determinen els informes tècnics que consten a l’expedient, i que es considera com a motivació del present 
acord als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats, atès que essent un acte de tràmit decideix directament 
sobre el fons de l’assumpte i determina la impossibilitat de continuar el procediment, perquè si s’escau puguin 
formular els recursos que siguin procedents.” 

Sotmesos a votació els assumptes 6, 7 i 8 resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 

9.- PROPOSTA D’ACORD DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, PSC, GLL, SOS LLAVANERES I EL 
REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN, PER A LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE 
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Els Grups Municipals de CIU, ERC, PSC, GLL, SOS LLAVANERES i el Regidor no adscrit senyor Juan Manuel 
García Concepción, presenten al proper ple la següent proposta d’acord: 

“APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA 
LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg 
d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un 
urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d’interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d’equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics 
i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la 
dependència, de l’envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis 
són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en 
aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el 
principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per 
generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests quasi bé 
trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de 
l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els 
ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social. 
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Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més 
recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada 
competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que 
donen els ajuntaments. 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals 
bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc 
competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les 
decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i 
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar 
amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels 
tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el 
tractament de residus i l’enllumenat públic. 

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als 
ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu 
funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i 
d’eficàcia en la redistribució. 

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la 
ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així 
com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir 
serveis de proximitat. 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l’enfortiment 
dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les 
necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 

Fonaments de dret 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de 
l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida. 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local és 
necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb 
caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els 
articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) 
d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per 
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i 
suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de 
l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència 
ferma i la seva execució.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la proposta. Considera 
que la Llei de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local perjudica molt als municipis petits. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent escrit: 

“Les Corts Generals han aprovat una de les lleis més ambicioses i innovadores en el conjunt de les 
Administracions Públiques, impulsada des de el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Es tracta d’una Llei necessària per garantir i assegurar el correcte funcionament de l’Administració Pública Local 
i de les seves institucions: Ajuntaments/Diputacions/Cabildos i Consells Insulars/Institucions 
forals/Mancomunitats/Ens comarcals/entitats locals menors; així com marcar la diferència a través de la 
prestació d’uns serveis públics sostenibles i de qualitat, amb independència de la residència del ciutadà. 

Per això la Llei persegueix com objectius generals en la seva implantació que: 

- Hi hagi una sola administració per cada competència. 

- L’eliminació de les duplicitats. 

- Que no es gasti més del que s’ingressa. 

- I que es pagui en poc temps als proveïdors de serveis. 

- Que els Ajuntaments tinguin garantida el finançament pels serveis que presten.” 

El senyor Costa es posiciona en contra especialment del punt tercer de la proposta i retreu al senyor Mora que 
abans de presentar aquesta proposta no hagi consultat a la resta de grups. 

El senyor Alcalde considera que aquesta Llei té coses positives i moltes de negatives. Pensa que caldria donar 
més recursos als ajuntaments que presten bons serveis per proximitat. 

Explica que l’Associació Catalana de Municipis es farà càrrec del cost del procurador i que l’Ajuntament no 
assumirà cap cost si no ho fa l’Associació Catalana de Municipis. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor del Grup Municipal de CIU, d’ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i 1 (una) abstenció del Grup Municipal del PP. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 

10.- INFORMES. 

El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans informa que 
des de la Regidoria de Recursos Humans, s’han signat uns convenis amb l’Escola Pia de Mataró per tal que 
cinc alumnes facin pràctiques a l’Ajuntament. Aquestes pràctiques no tenen cap cost per l’Ajuntament. 

Essent les 21,30 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


