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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2014 

 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 29 d’abril de 2014, sota la presidència de l’Il.lm  
Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Lluís Nogueras i Moulines 
(CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM) i el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Albert Sala i Martínez (Esquerra-
AM), la senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), els senyors Emili Minguell i Parent (GLL-E), Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), Bernat Graupera i Fàbregas 
(Regidor no adscrit), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit), Salvador Ramon i Pauli (Regidor no adscrit) i 
senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita) , 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 la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-PM). 
 
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 24 DE 
FEBRER DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2014. 
 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 10 DE 
MARÇ DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 10 de març de 
2014. 
 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 
MARÇ DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que a la pàgina número 5 d’aquesta acta on 
diu: “L’inici del mandat es va fer amb una victòria electoral aclaparadora i durant tot el mandat s’ha intentat 
complir el programa electoral.”, ha de dir: “L’inici del mandat es va fer amb una victòria electoral aclaparadora, 
doblant la segona força política i durant tot el mandat s’ha intentat complir el programa electoral de CIU”. 

També considera que on diu: “Sí que reconec que he estat imputat pel cas del tir de pràctiques del golf. Amb el 
vent els pals del tir de pràctiques van caure, i vaig autoritzar la seva reposició en sòl no urbanitzable. Aquests 
pals hi eren des de fa quaranta anys.”, ha de dir: “Sí que reconec que he estat imputat pel cas del tir de 
pràctiques del golf. Amb el vent els pals del tir de pràctiques van caure. Aquests pals hi eren des de fa quaranta 
anys.” 

En tercer lloc on diu: “A l’any 2007 un treballador em va denunciar per mobbing, perquè se’l va canviar de 
despatx , se li va treure el mòbil i se li van restar funcions.”, ha de dir: “A l’any 2007 un treballador em va 
denunciar per mobbing, perquè se’l va canviar de despatx , se li va treure el mòbil, se li van restar funcions i se’l 
va obligar a fitxar.” 

En quart lloc on diu: “Durant aquest mandat també s’ha intentat mantenir Llavaneres com un poble net i segur i 
s’ha aprovat un Pla d’ordenació urbanística municipal.”, ha de dir: “Durant aquest mandat també s’ha intentat 
mantenir Llavaneres com un poble net, segur, tranquil i amb qualitat de visa i s’ha aprovat un Pla d’ordenació 
urbanística municipal.” 

Així mateix, el senyor Graupera apunta que on diu: “Un dels projectes més destacats que estàvem preparant 
era el de la construcció d’un pavelló poliesportiu municipal. Per finançar aquesta obra ja s’han aconseguit 
subvencions per un valor d’un milió set-cents mil euros. També vull destacar l’acondicionament de 
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l’estacionament del Passeig Jaume Brutau, pel qual també es disposa d’una subvenció.”, ha de dir: “Un dels 
projectes més destacats que estàvem preparant era el de la construcció d’un pavelló poliesportiu municipal. Per 
finançar aquesta obra ja s’han aconseguit subvencions per un valor d’un milió set-cents mil euros. També vull 
destacar el condicionament de l’estacionament del Passeig Jaume Brutau, pel qual també es disposa d’una 
subvenció. Al Ple de referència tota l’oposició va votar en contra.” 

En penúltim lloc, manifesta que on diu: “La nostra intenció ha estat la defensa les tradicions i la cultura local.”, 
ha de dir: “La nostra intenció ha estat la defensa les tradicions i la cultura local catalana”. 

En darrer lloc considera que, a la pàgina 6, cal afegir el següent comentari: “Fer un govern de sis formacions 
polítiques no serà fàcil”. 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de març de 2014 que s’aprova per unanimitat, amb 
les esmenes proposades. 
 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 
D’ABRIL DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que a la pàgina número 13 d’aquesta acta 
on diu: “Comenta que ara es proposen quanties diferents i recorda que el govern anterior no va acceptar 
aquestes quanties i els regidors de l’actual govern varen presentar un denúncia penal que ha estat arxivada.”, 
ha de dir: “Comenta que ara es proposen quanties diferents i recorda que el govern anterior no va acceptar 
aquestes quanties perquè no eren competents per proposar-les i els regidors de l’actual govern varen presentar 
un denúncia penal que ha estat arxivada.” 
 
Considera que a continuació del paràgraf següent: “Manifesta el seu desacord en què els regidors cobrin per la 
seva dedicació i demana que no es retribueixi l’assistència a la Comissió de Delegats ja que considera que es 
dupliquen les competències que ja té la Junta de Govern Local.” S’hauria d’incloure el següent: “Demana que 
les assistències dels regidors siguin proporcionals als mesos de l’any”. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2014 que s’aprova per unanimitat, amb les 
esmenes proposades. 
 

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 
D’ABRIL DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 15 d’abril de 
2014. 
 

6.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 56Bis/2014, de 6 de febrer, al 
Decret núm. 164/2014, de 22 d’abril. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 
7.- 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 J.R.C., 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 
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qüestions, incoar expedient sancionador al senyor J.R.C.i, 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 22 d’abril 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 R.C., 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 R.C. 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 €). 

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 finalitizi 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 R.C. 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 senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, recorda 
que va explicar el tema a la Comissió Informativa General. Considera que no hi ha cap contradicció i que a 
l’anterior Ple es va deixar aquest assumpte sobre la taula perquè es va considerar que es podia fer una 
revisió, però no hi ha cap al·legació més per part dels propietaris. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, explica que en el moment de celebració del Ple els 
interessats coneixien la possibilitat de recórrer i no van fer res. La situació era la mateixa que ara, no hi ha cap 
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document nou. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que a l’acta del Ple celebrat el dia 
24 de febrer de 2014, consta que l’anterior govern es va posicionar per l’abstenció, ja que tampoc ho veia clar. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explicar que van recollir els dubtes dels 
afectats i els van exposar. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 

8.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 122/2013-SANCIONS, PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA MOLT GREU. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SENYOR M.J.R. CONTRA LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 122/2013 (SANCIONS), PER LA REALITZACIÓ D’OBRES 
SENSE  LLICÈNCIA MUNICIPAL 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 14/2014, de 23 de gener, es va resoldre, entre d’altres 
qüestions, incoar expedient sancionador al senyor M.J.R., per fer obres sense la corresponent llicència 
municipal i vulnerar els paràmetres de situació de les edificacions alhora de construir una edificació auxiliar. 

Atès que en data 26 de febrer de 2014 l’Instructor del procediment sancionador núm. 122/2013 va formular la 
proposta de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat en data 8 de març de 2014. 

Atès que es considera que s’ha comès una infracció lleu i una molt greu i l’article 224 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, 
estableix que, en el cas que sobre un mateix subjecte s’instrueixi un expedient sancionador per més d’una 
infracció entre les quals hi hagi connexió de causa efecte s’ha d’imposar la sanció que correspongui a la 
infracció comesa més greu. 

Atès que l’interessat va formular al·legacions contra la proposta de resolució mitjançant escrit de data 14 de 
març de 2014, Registre d’entrada núm. 1130/2014, de 17 de març. 

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 17 de març de 2014. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 d’abril de 2014. 

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

Primer.- ESTIMAR l’al·legació presentada pel senyor M.J.R. pel que fa a la quantia de la multa imposada i 
modificar-la en el sentit que sigui de dos-cents cinquanta euros amb setanta-tres cèntims (250,73 €) per la 
comissió d’una infracció molt greu, consistent en vulnerar en més d’un 30% el paràmetre de situació de les 
edificacions, segons el 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 17 de març 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 la construcció realitzada 
(1.253,69 €). 
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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 M.J.R. va procedir a la restitució 
de la realitat física i jurídica alterada, dins el termini legal establert. 

Segon.- 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. 

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

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta si s’ha executat l’enderroc de la part 
il·legalitzable. 
 
El senyor Ruiz respon que sí. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT, DE 
RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES (ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES 
HISENDES LOCALS). 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“INFORME INTERVENCIÓ 

 
 

ASSUMPTE: SOL·LICITUD DEL SENYOR BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS, DE PAGAMENT DE LES 
DESPESES OCASIONADES PER LA SEVA REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA EN UN PROCÉS 
PENAL. 
 
 
LEGISLACIÓ VIGENT: 
 
- Art. 214 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
- Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
- Art. 75.4 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (en endavant LBRL). 
- Art. 13.5 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 (en endavant ROF). 
- Bases d’Execució del Pressupost vigent. 
 
Vist l’expedient i la normativa vigent, resulta: 
 
1. Vista la sol·licitud del senyor  Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, per la  

qual demana que l’Ajuntament assumeixi el cost econòmic de la seva representació i defensa jurídica per 
uns fets produïts en l’exercici del càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres (Diligències Prèvies Procediment 2906/2012-CB del Jutjat d’Instrucció nº 5 de Mataró). 

 
Vist que els honoraris sol·licitats pel senyor Graupera són: 
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- Sr. J.M.B., advocat,  2.057,00 euros, IVA inclòs. 
 
2. Vist l’informe de Secretaria de data 11 de març de 2014. 
 
3. Vist que l’article 75.4 de la LBRL disposa que: “Els membres de les Corporacions locals percebran 

indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes 
d’aplicació general de les Administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes 
aprovi el ple corporatiu”.  

 
4. Vist que l’article 13.5 del ROF disposa que: “Tots els membres de la Corporació, inclosos els que 

desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre indemnitzacions per les 
despeses ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, 
segons les normes d’aplicació general de les Administracions Públiques i les que en aquest sentit aprovi 
el Ple corporatiu”. 

 
5. Vista la Sentència del Tribunal Suprem 656/2002, de 4 de febrer de 2002, en la què es van fixar els 

requisits necessaris perquè la Corporació Local assumeixi les despeses de representació i defensa dels 
seus membres en un procés penal. 

 
7. Atès que des del punt de vista pressupostari, no hi ha la consignació necessària i suficient per atendre 

aquesta despesa..  
 
8. Es tracta d’una despesa de caràcter potestatiu, per tant, caldrà que l’òrgan competent resolgui que 

l’Ajuntament assumirà l’esmentada despesa. 
 
9. Resultat de la fiscalització: 
 
Vist l’article 216.2, a) 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 (LRHL), regula les objeccions en el sentit següent: 
 
“Article 216. Efectes de les objeccions. 
 
1. Quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o la liquidació de drets a favor de les entitats locals o 

els seus organismes autònoms, l’oposició s’ha de formalitzar en una nota d’objecció que, en cap cas, 
suspèn la tramitació de l’expedient. 

2. Si l’objecció afecta la disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de 
pagaments,se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat en els casos següents: 

 
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 
 
(...)” 
 
L’article 217.2 de la LRHL regula l’òrgan competent per resoldre les discrepàncies en el sentit següent: 
 
“Article 217. Discrepàncies. 
 
“(...) 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, correspon al ple resoldre les discrepàncies quan les 

objeccions: 
 
a)   Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui competència seva. 
 
(...)” 
 
Vista la normativa aplicable es conclou: 
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Pel que fa a la competència per l’autorització i aprovació d’aquesta, l’article 11 del protocol per a la gestió 
del pressupost de despeses estableix que: “L’òrgan competent en les diferents fases d’execució de la 
despesa, excepte el reconeixement de l’obligació (O) i l’ordenació de pagament (P), es defineix 
exclusivament per la seva quantia sense incloure l’IVA, d’acord amb les prescripcions següents: 

 
a) L’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i els regidors delegats són competents per autoritzar i comprometre 

despeses fins a 3.000,00€.” 
 
Per tant correspondrà a l’Alcalde, tinent d’alcalde o regidor l’autorització (A) i la disposició (D) de la 

despesa en qüestió, cosa que ja s’ha fet per l’alcalde, mitjançant la signatura de la mencionada factura. 
 

Pel que fa al reconeixement de l’obligació (O), la despesa objecte del present informe ha quedat aprovada 
mitjançant Decret del Regidor-Delegat d’Hisenda número 124/2014, de 27 de març de 2014. 
 

Com a resultat de la fiscalització, pel que fa a l’ordenació de pagament, es formula oportú 
reparament/objecció mitjançant aquest informe en aplicació del l’article 216.2, a) i de l’article 217.2, a) del 
RD Leg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els 
següents termes: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sant Andreu de Llavaneres, 27 de març de 2014. 
 
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL, 
 
Josep Lluís Valentín i Martínez” 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RESOLDRE la discrepància  plantejada en l’expedient esmentat en el sentit de fer efectiu el pagament 
quan existeixi dotació pressupostària suficient.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, explica breument l’assumpte, recorda que es tracta 
d’una reclamació dels honoraris de l’arquitecte tècnic que va dirigir l’obra de la Rotonda a l’N-II que pretenia 
multiplicar per quatre els seus honoraris. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica breument l’assumpte, recorda que es va fer 
l’adjudicació per 19.000 euros i l’aparellador en reclamava 80.000 i no es va acceptar per aquest Alcalde, per la 
qual cosa va reclamar per la via penal. El cas s’ha arxivat. 
 
Afirma que no es podia preveure aquesta despesa al pressupost municipal ja que no era coneguda i que 
gràcies a l’arxiu de la denúncia l’Ajuntament s’ha estalviat 61.000 euros. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal del PP, del 
Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la 
Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz 10 (deu) abstencions dels Grups Municipals de CIU, ERC-
AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 
 

VALORACIONS NORMATIVA 
APLICABLE 

RESULTAT 
FISCALITZACI
Ó 

Informe favorable   
Informe desfavorable, sense 

efectes suspensius 
  

Informe desfavorable, amb 
efectes suspensius 

Art. 216.2 
a) LHL 

X 

Òrgan competent per resoldre 
les discrepàncies 

Art. 217.2 
a) LHL 

El Ple 
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10.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT 
ECOVIDRIO, S.A., PELS ANYS 2013-2018. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO, S.A., 
2013-2018. 
 
Vist el conveni de col·laboració signat en data 2 d’abril de 2014 entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
i la societat ECOVIDRIO, S.A. corresponent al període 2013-2018. 
 
Vist l’oferiment efectuat per part de l’Agència de Residus de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres s’adhereixi a l’esmentat conveni de col·laboració per a la reducció, reciclatge i valorització 
d’envasos i residus d’envasos i optimitzar la gestió de la fracció de vidre i el seu finançament. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’adhesió és necessari complimentar la fitxa d’adhesió i l’acord d’aprovació de 
l’òrgan competent, en el present cas el Ple de l’Ajuntament abans del dia 30 de juny de 2014. 
 
Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data 15 d’abril de 2014 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 d’abril de 2014. 
 
Vist l’article 191 i concordants 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió voluntària de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al conveni de 
col·laboració signat el dia 2 d’abril de 2014 entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la societat 
ECOVIDRIO,S.A. corresponent al període 2013-2018, per a la reducció, reciclatge i valorització d’envasos i 
residus d’envasos, fracció del vidre. 
 
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT i ACCEPTAR en la seva totalitat els pactes, els drets i les obligacions 
derivades del Conveni. 
 
Tercer.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, als efectes oportuns.” 
 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-EPM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica breument 
la renovació del conveni. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, afirma que hi ha altres empreses que també ho fan i 
demana que es facin gestions per millorar. 

El senyor Rubal li respon afirmant que és més avantatjós Ecovidrio per l’Ajuntament. 

La senyora Carreras demana un informe, en el qual es comparin altres opcions. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, argumenta la urgència de tres mocions que va 
presentar i que no s’han inclòs en l’ordre del dia. Explica que quan es van presentar no es van incloure a l’ordre 
del dia ordinari del Ple tot i que es van presentar correctament, amb acús de recepció de Secretaria, per la qual 
cosa té validesa jurídica. 
 
Les mocions tracten sobre l’obra del Passeig Marítim, la construcció d’un nou pavelló i la millora i construcció 
d’un aparcament al Passeig Jaume Brutau per petició dels veïns abans de l’estiu. 
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El senyor Graupera es queixa per la no admissió de les mocions per part de l’òrgan competent. 
 
Sotmès a votació la urgència de la moció per impulsar el projecte  de millora del Passeig Marítim i l’accessibilitat 
a la zona platges de Sant Andreu de Llavaneres, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor del Grup 
Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat 
Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 10 (deu) vots en contra dels 
Grups Municipals de CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador 
Ramon i Paulí. Per tant, la urgència resulta rebutjada. 

Sotmès a votació la urgència de la moció per impulsar el projecte i la construcció del nou pavelló esportiu a la 
Zona Esportiva de Sant Andreu de Llavaneres, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal 
del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 10 (deu) vots en contra dels Grups 
Municipals de CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí. Per tant, la urgència resulta rebutjada. 

Sotmès a votació la urgència de la moció per impulsar el projecte  de millora i la construcció del nou 
aparcament, condicionament del sector i zona verda del Passeig Jaume Brutau al costat del CAP de Salut i 
Escola Labandària de Sant Andreu de Llavaneres, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor del Grup 
Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat 
Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 10 (deu) vots en contra dels 
Grups Municipals de CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador 
Ramon i Paulí. Per tant, la urgència resulta rebutjada. 

 
11.- INFORMES. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, informa de tres 
temes, en primer lloc de l’expedient de modificació de crèdits pel qual s’han fet pagaments a proveïdors i s’han 
alliberat els recursos dels electes. 
 
En segon lloc, el senyor Sala, informa del fet que al web municipal es publicaran els pagaments que es facin als 
Regidors i a que es destinen els diners municipals per garantir la transparència. 
 
Anuncia també que el dia 13 de maig, a les 20.00 hores, convidarà a tot el consistori per presentar el pressupost 
municipal i avança que es tracta d’un pressupost amb poc marge i que fins el dia 17 de maig es podran formular 
esmenes. Anuncia que s’inclourà a l’ordre del dia del proper Ple ordinari. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, informa 
que es va reunir amb la Cap de Demarcació de Costes, va demanar que les obres s’iniciessin el 15 de setembre 
i es va arribar a un acord sobre el Passeig Marítim. Explica que ara no és un bon moment per fer obres. La 
Demarcació de Costes s’ha compromès per escrit a fer les obres a partir del 15 de setembre.  
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, informa de les activitats 
realitzades i agraeix la participació de les escoles a la Mostra Literària. També informa sobre la inauguració de 
l’exposició “Divertimento” de Roser Capdevila a Can Caralt. 
 
Per últim, informa sobre la Fira del Pèsol i es compromet a fer arribar informació econòmica als Regidors quan 
estigui enllestida. Agraeix l’esforç de tothom. 

Essent les 21,47 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


