
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 08/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 21 de juliol de 2015, sota la presidència de l’Il.lm
Alcalde-President  Joan  Mora  i  Buch  (ERC-AM),  es  reuneixen  els  Tinents   d’Alcalde  senyors  Albert  Sala  i
Martínez (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E),la senyora Gemma Martí i Villanova (ERC-AM), Jordi Roldós i
Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i  Royo (Acord-E) i  els Regidors senyors Xavier  Noms i Casals (ERC-AM), les
senyores Anna Sosa Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E), els
senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo Bulbena (CIU), Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i
Casas (PP),  Carlos Bartomeu i  Castro (PP) i  Carlos Sánchez i  Nicolau (C's),  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 el senyor Lluís Nogueras i Moulines (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 EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE
JUNY DE 2015 (SESSIÓ CONSTITUTIVA).

     Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 13 de juny de 2015, s'aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE
JUNY DE 2015 (SESSIÓ D'ORGANITZACIÓ).

La senyora Gemma Villanova i Martín, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Benestar Social i

Salut Pública, comenta que a la pàgina 18 de l'esmentada acta, on diu: «- Sra. Gemma Martín i Villanova (ERC-

AM): les Àrees de Benestar Social i Sanitat.», ha de dir: «- Sra. Gemma Martín i Villanova (ERC-AM): les Àrees

de Benestar Social i Salut Pública.»

On diu: A) Serveis a les Persones: Regidora responsable la senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM).

Inclou les àrees de Cultura i Festes, Benestar Social i Salut, Joventut, Ensenyament, Dona i Igualtat, Esports i

Consum.», ha de dir: «A) Serveis a les Persones: Regidora responsable la senyora Gemma Martín i Villanova

(ERC-AM).Inclou les àrees de Cultura i Festes, Benestar Social i Salut Pública, Joventut, Ensenyament, Dona i

Igualtat, Esports i Consum.»

Sotmesa a votació l'acta, s'aprova per unanimitat amb la inclusió de les dues esmenes.

3.       CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.

La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.

El  Regidor  senyor  Víctor  Ros i  Casas,  Regidor  del  Grup Municipal  del  PP,  en referència  al  Decret  número
193/2015,  pel qual s'incoa expedient sancionador a la Immobiliària Manauta, S.A. i al Club de Golf Llavaneres,
pensa que cal obrir una via de diàleg amb el Club de Golf per buscar un acord i poder arribar a una solució al
tema.

El senyor Alcalde respon que aquest tema està al jutjat contenciós-administratiu pendent de sentència.

4.    APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, EXERCICI 2014.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Especial de Comptes:                     1
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«APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2014.
                                                                                                                                                          

Vist l’expedient del Compte General de l'Ajuntament, exercici 2014, integrat pel compte anual de l’Entitat, el de
l’organisme autònom Museu-Arxiu, el l’organisme autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL), el de
l’organisme autònom Cavalcada de Reis i el de la Societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.U.” 

Atès que en compliment de l’article 212, apartat 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, el Compte General s’ha d’exposar al
públic durant 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, objeccions i
observacions.

Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de maig de 2015 i atès que l’esmentat compte
ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el lloc
web municipal en data 21 de maig de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de 27 de maig de 2015.

Atès que el termini d’informació pública va finalitzar el dia 23 de juny de 2015, sense que s’hagin presentat

reclamacions, objeccions i observacions.

Vist l’Informe d’Intervenció.

Vist l’article 41 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, (publicada al DOGC núm. 5648,
d’11.06.2010); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el Compte General de l'Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2014, integrat per:

- El propi de l’Entitat.
- El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu.
- El de l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL).
- El de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis.
- El de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.U.

Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat compte, juntament
amb còpia de l’expedient administratiu.»

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, recorda l'informe
de la Comissió Especial de Comptes i explica breument la seva tramitació.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor del Grup Municipal del PP, explica que aquest acord és
un acte de tràmit, a més a més, el Compte General ha estat supervisat per la Diputació de Barcelona i confia en
els tècnics de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL.LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE (CONSELL
MUNICIPAL D'ESPORTS, CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT I REPRESENTANT
SUPLENT A L'AMTU).

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«NOMENAMENTS  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS  COL.LEGIATS
COMPETÈNCIA DEL PLE

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juny de 2015 va aprovar els
nomenaments de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple.

Atès que cal completar l'esmentat acord amb els nomenaments corresponents al Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat i el Consell Municipal d'Esports, òrgans municipals de recent creació.                   2
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Atès  que,  per  altra  part,  també  cal  completar  els  nomenaments  designant  un  representant  suplent  en
l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).                                                       

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 14 de juliol de 2015.

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

Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en els
òrgans corresponents:

- CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 6 dels seus Estatuts està
format, entre d'altres persones, pel President, que serà el regidor-delegat de Medi Ambient; el Vice-President i com
a Vocals,  un/a Regidor/a de cada Grup Municipal.

En conseqüència, es nomenen les persones següents:

President: Sr. Jordi Roldós i Sala

Vice-President: Sr. Joan Rubal i Díaz.

Vocals: 

Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Antoni Renalies i Sullà.

Representant del Grup Municipal d'Acord-E: Sr.José Luís Martín Belio.

Representant del Grup Municipal de CIU: Sr. Xavier Melo Bulbena.

Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Víctor Ros Casas.

Representant del Grup Municipal de C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau.

- CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS.- D’acord amb l’article 4 del seu Reglament, està format pel President i pels
Vocals que són el Regidor-Delegat d'Esports i un representant de cada Grup Municipal. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents:

President: Sr. Emili Minguell i Parent.

Vocal Regidor-Delegat: Sra. Teresa Vidal i Peig.

Vocals: 

Representant del Grup Municipal   d’Esquerra-AM: Sr. Albert Campmany Bajona.

Representant del Grup Municipal d'Acord-E: Sr. Josep Ruiz i Royo.

Representant del Grup Municipal de CIU: Sr. Xavier Melo i Bulbena.

Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Víctor Ros Casas.

Representant del Grup Municipal de C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau.

- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU).-  D’acord amb l’article 8
dels  seus Estatuts,  forma part  de l’Assemblea General  un representant  titular  i  un de suplent  de cada membre
associat.

En conseqüència, es nomena representant suplent el senyor Joan Rubal i Díaz.

Segon.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment de l'article 8.1.h)
de la Llei  estatal  19/2013, de 9 de desembre, i  l'article 9.1 de la Llei  autonòmica 19/2014, de 29 de desembre,
ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
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6. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 28 D'ABRIL
DE 2015, D'IMPOSICIÓ D'UNA SANCIÓ PER LA COMISSIÓ D'UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA MOLT GREU
(EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 128/2014).                                                                                                   

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 28 D'ABRIL DE
2015,  D'IMPOSICIÓ  D'UNA  SANCIÓ  PER  LA  COMISSIÓ  D'UNA  INFRACCIÓ  URBANÍSTICA  MOLT  GREU
(EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 128/2014).

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2015 va imposar a la mercantil
Transports i Excavacions Jocar, S.L., una sanció per la comissió d'una infracció urbanística molt greu.

Atès que l'esmentat acord va ser notificat a la interessada el 8 de maig de 2015.

Atès que en data 25 de maig de 2015 la interessada ha formulat recurs de reposició contra l'esmentat acord plenari.

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 9 de juny de 2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 14 de juliol de 2015.

Vistos  els  articles  116,  117  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 ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició presentat pel senyor J.C.M.B., en nom i representació
de la mercantil Transports i Excavacions JOCAR, S.L., pels motius que consten a l'informe-proposta de l'instructor del
procediment sancionador de data 9 de juny de 2015, considerant que s’ha estat desenvolupant una activitat sense lli -
cència i incompatible amb el règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa.

Segon.- IMPOSAR a la mercantil Transports i Excavacions JOCAR, S.L. una sanció de cent cinquanta mil  euros
(150.000 euros), la qual es redueix a trenta mil euros (30.000 euros) com a conseqüència de l'aplicació de l'article 217
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, per la comissió d’una falta mot greu consistent en l'exercici d'una activitat
sense llicència i incompatible amb el règim urbanístic del terrenys on es desenvolupa.

Tercer.- REQUERIR a la mercantil Transports i Excavacions JOCAR, S.L. per tal que ingressi a la caixa de l’Ajunta-
ment l’import de la sanció que se li ha imposat.

El termini per fer el pagament, tal i com estableix l’article 62.2 de la llei general tributària, és:

- 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. 

- 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 l’infractor que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobra -
ment a través del procediment administratiu de constrenyiment.

Quart.- NOTIFICAR el present a l'interessat juntament amb còpia de l’informe-proposta de l’instructor del procediment
sancionador de data 9 de juny de 2015.»
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El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans i Mobilitat, explica
que es tracta d'un dels últims tràmits administratius, l'expedient va estar aturat des de l'any 2010. En el mandat anteri-
or, com a Regidor-Delegat de Medi Ambient, va reprendre l'expedient.                                                     

Explica que es tracta d'una activitat que s'exercia sense llicència, cal complir la normativa, i que l'activitat es reubicarà
en un altre emplaçament. En aquests moments la llicència d'usos provisional està en tràmit.

El senyor Rubal explica l'aplicació de la reducció del 80% de la sanció i, tot i que al govern no li agrada imposar sanci-
ons, cal complir la normativa i la imposició de la sanció és un obligació legal. S'intentarà negociar els terminis de pa -
gament amb l'interessat per no ofegar-lo.

Explica que la imposició de la sanció és un acte reglat no subjecte a negociació.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que aquest expedient es va iniciar
en la corporació anterior i el seu Grup, per tant, no hi ha participat. Anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, creu que davant d'una situació de crisi econòmica
no és agradable sancionar a un empresari del municipi i explica que va parlar amb l'Alcalde i l'interessat. Anuncia la
seva abstenció perquè creu que ha d'haver-hi diàleg entre el polític i l'administrat.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, manifesta que no li agrada el tema, ja que es
tracta d'un assumpte heretat del govern anterior i anuncia la seva abstenció.

El senyor Rubal manifesta que no es tracta d'un tema de persecució política. Recorda que la denúncia la va interpo -
sar un privat i que l'Ajuntament no té més remei que complir la normativa, tot i que comprèn les dificultats dels empre -
saris.

El senyor Ros puntualitza que cap Grup ha parlat de persecució política.

El senyor Rubal recorda que aquest expedient ha estat denunciat a la Fiscalia.

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM i
Acord-E i 5 (cinc) abstencions dels Grups Municipals del PP, CIU i C's. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap
esmena.

7.  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA AL  DEPARTAMENT  D'EMPRESA I  OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES
LOCALS PER A L'ANY 2016.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016.

Vista l’Ordre EMO/168/2015 del Departament d’Empresa i Ocupació, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888,
de 9 de juny de 2015, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016.

Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.

Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran festes
locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 14 de juliol de 2015.                                                      5
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Atès que l’article 46 del  Reial  Decret  2001/1983, de 28 de juliol,  disposa que l’òrgan competent  per formular  la
proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:
                                                                                                                                                                                        
Primer.- PROPOSAR els dies 18 de juliol de 2016 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre de 2016
(dimecres) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any 2016.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació, als
efectes oportuns.”

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

8. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2015.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  09/2015,  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit),  DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT I DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.

Vist  l’expedient  número  09/2015,  de  modificació  del  pressupost  de  despeses  per  mitjà  de  romanent  líquid  de
tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de generació de crèdit, i de transferència de crèdits.

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient.

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

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 14 de juliol de 2015.

Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del  Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concordants (LRHL)
així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2015, de modificació del pressupost
de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de generació de crèdit,
i de transferència de crèdits, d’acord amb el desglòs següent:

A. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

El reconeixement extrajudicial corresponent a les aplicacions pressupostaries referents a diverses despeses dels
capítols II i IV, són les que es detallen en el document annex 1 al present acord.

El reconeixement extrajudicial es finança per mitjà de la utilització del romanent líquid de tresoreria de la liquidació
pressupostària corresponent a l’exercici 2014, en un import total de 95.236,20 €, de l’aplicació pressupostaria 870.00
"Aplicació pel finançament de despeses generals 

B. GENERACIÓ DE CRÈDIT  

Veure el document annex 2.

C. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS  

Veure el document annex 2.                                                                                                                                    6
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Segon.- SOTMETRE a informació el present acord pel termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis
en el B.O.P.B., en el lloc web municipal,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el diari El Punt/Avui, i un cop
transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament.
Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.”
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Transferències de crèdits

Baixa pressupostària
Partida Descripció Import inicial Baixa Import definitiu

150 627 21 23.000,00 € 10.000,00 € 13.000,00 €

151 210 08 CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
151 622 06 CEMENTIRI 11.000,00 € 1.467,62 € 9.532,38 €
160 210 06 CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
161 210 07 REPARACION CANONADES 25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €
161 220 02 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
161 222 00 COMUNICACIONS POSTALS 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
162 227 66 RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
163 227 19 NETAJA VIÀRIA 269.800,00 € 5.700,00 € 264.100,00 €
170 226 02 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
170 634 00 REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT 5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €
171 213 15 MANTENIMENT REGS 4.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €
241 220 00 DEPESES MATERIAL OFICINA 4.400,00 € 4.400,00 € 0,00 €
241 227 68 SERVEI INTERMEDIACIÓ LABORAL 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €
241 227 69 ESPAI RECERCA FEINA 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €
321 226 18 EB SANT NICOLAU 390.587,85 € 52.984,01 € 337.603,84 €
322 489 58 ESPAI AMATISTA 750,00 € 750,00 € 0,00 €
341 227 22 CURSETS DE NATACIÓ 10.000,00 € 320,00 € 9.680,00 €
432 226 55 PUBLICITAT FESTA DE LA FLORACIÓ PESÒL 500,00 € 500,00 € 0,00 €
432 227 76 FESTA DE LA FLORACIÓ PESÒL 500,00 € 500,00 € 0,00 €

920 212 00 80.710,58 € 25.000,00 € 55.710,58 €

920 213 16 MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ 35.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 €
920 213 24 MANTENIMENT DEPURADORA AIGUES I BOMBES 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
920 222 99 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 10.000,00 € 430,00 € 9.570,00 €
920 227 00 NETEJA 200.000,00 € 5.000,00 € 195.000,00 €
1522 226 43 SERVEI I HORES DE PALETA I PEÓ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
1522 226 44 SERVEI I HORES DE LAMPISTA I AJUDANT 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
1522 226 45 SERVEI I HORES DE PINTOR 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
1522 226 46 SERVEI I HORES DE FUSTER 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €
1532 210 00 MANTENIMENT VIALS 30.000,00 € 4.000,00 € 26.000,00 €
011 359 00 COMISSIONS I ALTRES DESPESE BANCARIES 23.000,00 € 14.000,00 € 9.000,00 €
011 310 04 INT. POLISSA DE CRÈDITS I ALTRES 20.000,00 € 19.999,84 € 0,16 €

TOTAL 1.204.248,43 € 205.551,47 € 998.696,96 €

Annex 2 a l'expedient de la modificació del pressupost de despeses 
per transferència i generació de crèdits

MATERIAL I MA D'OBRA REPOSAR ROBATORIS INST. 
ELECTRIQUES

REPARAC. MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS
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Alta pressupostària

Partida Descripció Import inicial Alta Import definitiu

132 214 00 REPARACIÓ VEHICLES POLICIA 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

132 221 04 VESTUARI 6.152,79 € 5.000,00 € 11.152,79 €

161 203 00 LLOGUER MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

165 221 12 5.000,00 € 672,37 € 5.672,37 €

170 151 00 GRATIFICACIONS A ATORGAR 0,00 € 700,00 € 700,00 €

170 214 00 REPARACIÓ VEHICLES 10.000,00 € 5.315,79 € 15.315,79 €

170 221 04 VESTUARI 2.000,00 € 629,66 € 2.629,66 €

231 490 00 COOPERACIÓ 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

920 226 99 ALTRES DESPESES DIVERSES 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €

321 227 15 EB MINERVA 337.603,84 € 52.984,01 € 390.587,85 €

330 226 02 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.040,00 € 430,00 € 2.470,00 €

341 221 16 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU 3.000,00 € 320,00 € 3.320,00 €

912 226 01 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 3.500,00 € 2.000,00 € 5.500,00 €

912 233 00 INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ 100.000,00 € 54.000,00 € 154.000,00 €

912 233 01 INDEMNITZACIONS GRUPS MUNICIPALS 18.000,00 € 2.300,00 € 20.300,00 €

920 220 01 PREMSA REVISTAES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 1.000,00 € 35,20 € 1.035,20 €

920 226 42 JURÍDICS 40.000,00 € 18.464,44 € 58.464,44 €

920 625 04 MOBILIARI 8.289,42 € 1.700,00 € 9.989,42 €

1621 227 42 RECOLLIDA RESIDUS 800.000,00 € 5.000,00 € 805.000,00 €

151 621 PAVIMENTACIÓ FINCA LES ALSINES 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

TOTAL 6.152,79 € 205.551,47 € 1.546.637,52 €

SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRONIC ELECTRIC I 
DE TELEC.
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Generació de crèdit per ingrés

Ingrés 

Partida Descripció Import inicial Ingrés Import definitiu 

461 08 0,00 € 187.855,87 € 187.855,87 €

461 08 0,00 € 53.949,15 € 53.949,15 €

450 88 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES CCAA (PUOSC) 0,00 € 115.211,36 € 115.211,36 €

396 14 PP-20 BALIS II 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
455 19 FRANGES DE PROTECCIÓ 14.640,00 € 12.172,44 € 26.812,44 €

TOTAL 14.640,00 € 399.188,82 € 413.828,82 €

Despesa
Partida Descripció Import Inicial Alta Import definitiu 

132 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 14.166,67 € 14.166,67 €
170 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 84.811,48 € 84.811,48 €
231 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 4.332,28 € 4.332,28 €
320 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 6.850,00 € 6.850,00 €
340 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 7.529,09 € 7.529,09 €
430 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 13.722,50 € 13.722,50 €
925 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
931 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
3321 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
9230 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 11.512,50 € 11.512,50 €
132 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 4.639,58 € 4.639,58 €
170 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 33.648,63 € 33.648,63 €
231 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 1.418,82 € 1.418,82 €
320 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 2.243,38 € 2.243,38 €
340 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 2.465,78 € 2.465,78 €
430 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 4.404,92 € 4.404,92 €
925 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
931 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
3321 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
9230 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.695,51 € 3.695,51 €
132 221 04 VESTUARI 6.152,79 € 1.000,00 € 9.848,30 €
170 221 04 VESTUARI 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 €
170 623 00 EINES BRIGADA 3.000,00 € 134,82 € 5.500,00 €
1721 227 21 FRANGES DE PROTECCIÓ 14.640,00 € 12.172,44 € 26.812,44 €
171 210 02 MANTENIMENT JARDINERIA 112.114,05 € 87.605,68 € 199.719,73 €
133 213 06 MANTENIMENT SEMÀFORS 10.000,00 € 9.828,85 € 19.828,85 €
133 210 00 MANTENIMENT VIALS 10.250,00 € 10.105,35 € 20.355,35 €

166 213 11 30.000,00 € 12.624,33 € 42.624,33 €

170 214 00 REPARACIÓ VEHICLES 10.000,00 € 14.762,19 € 22.624,33 €
9230 216 00 MANTENIMENT EQUIPS PROCESOS DE INFORMACIÓ 18.815,50 € 10.117,56 € 33.577,69 €

311 213 14 10.500,00 € 167,40 € 20.617,56 €

TOTAL 227.472,34 € 399.188,82 € 642.678,78 €

PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ LOCAL (2015)

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS 
D'OCUPACIÓ (2014)

MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS TÈNIQUES I 
UTILLATGE

MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS TÈNIQUES I 
UTILLATGE



 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument el
contingut de l'expedient, el qual consta de tres parts. Explica que el reconeixement extrajudicial és baix gràcies al
rigor de l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament.

El senyor Sala proposa una esmena a la part de generació de crèdits, en el sentit que no és necessari augmentar
la despesa inicialment pressupostada, ja que la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC),
que es vol reconèixer mitjançant la generació d'un crèdit pertany a la línia de manteniment, i, per tant, únicament
serà necessari reconèixer l'ingrés. Per tant, proposa una esmena en aquest sentit.

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, creu que és correcte el reconeixement extrajudicial.
Pel que fa a la generació per majors ingressos, pregunta si estan realment cobrades les subvencions.

El senyor Sala explica que hi ha una resolució d'atorgament, i, per tant, hi ha la seguretat que es cobraran. S'aplica
un criteri de prudència.

El senyor Bartomeu pregunta al Secretari de l'Ajuntament si cal que es tracti d'ingressos efectivament recaptats i si
es treuen ingressos del PUOSC quines despeses es donaran de baixa.

El senyor Sala concreta les partides de despesa a les quals afecta l'esmena.

El senyor Bartomeu, en relació a les transferències, manifesta que ell no és partidari de fer molts modificacions
pressupostàries.

Manifesta que troba l'annex 2 agosarat, perquè les partides que es minoren durant l'any no es podran suplementar i
queda gairabé mig any per finalitzar l'exercici i perquè es minoren partides de despeses de diversos serveis munici-
pals. Podria haver-hi imprevistos.

El senyor Bartomeu comenta que es suprimeixen els contractes de serveis  de paleta, fuster...i el poble no està per-
fecte.

El senyor Bartomeu fa referència a tres partides, en primer lloc a la de l'Escola Bressol Minerva, cal corretgir una
errada. En segon lloc la de les indemnitzacions als membres de la corporació, els sous dels polítics passen de
100.000 a 154.000 euros, ja s'han augmentat els sous dels membres del govern.

La tercera partida és la de la pavimentació de la finca de les Alzines, pregunta si és té permís dels propietaris, ja
que no és de propietat municipal.

Els senyor Bartomeu anuncia el seu vot en contra.

El senyor Sala, en relació als ingressos considera que estan molt per sobre de les expectatives del pressupost i
pensa que s'ha fet una bona feina, seguint un criteri de prudència i rigor.

També comenta que es va posar, per previsió, la partida per robatori de cablejat i el senyor Bartomeu no ho va fer.
Afirma que avui es pot minorar.

Explica que les partides extrajudicials només són 95.000 euros sobre un pressupost total de dotze milions d'euros.
                                                                                                                                                                            
Pel que fa a l'error tècnic de la partida de l'Escola Bressol no té cap transcendència econòmica i la pavimentació de
la finca de Les Alzines és una mera previsió pressupostària.                                                                      11
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El senyor Sala recorda que el senyor Bartomeu, quan era Regidor-Delegat d'Hisenda, invertia en manteniment i del
pavelló i de la piscina, que tampoc són de propietat municipal.  
                                                                        
Seguidament, el senyor Sala respon que els sous dels polítics al pressupost del 2015 consten 100.000 euros per-
què es desconeixia el número de membres de govern i les dedicacions que resultarien després de les eleccions
municipals.

El senyor Sala comenta que es necessitaven 255.000,00 euros per pagar els sous dels regidors quan governava el
senyor Bartomeu.

El senyor Sala reconeix que no ha fet arribar l'esmena de la modificació pressupostària.

El senyor Bartomeu demana que consti en acta que el senyor Sala ha reconegut que no ha fet arribar l'esmena de
la modificació pressupostària.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, formula dues preguntes, la primera versa so-
bre el fet que hi ha una partida per gratificacions de 700 euros per al personal de l'Ajuntament i la segona fa refe-
rència a la partida de serveis jurídics.

El senyor Sala explica, pel que fa a la partida de les gratificacions al personal, que es tracta d'un criteri de prudèn-
cia, ja que durant la Festa Major cal que les persones contractades com a peons de la Brigada Municipal (plans
ocupacionals) treballin com a personal de reforç per la Brigada Municipal i, per tant, cal pagar les hores extra, en el
cas de què no puguin imputar-se a la subvenció dels plans d'ocupació

Pel que fa a la partida de serveis jurídics, el senyor Sala explica que l'Ajuntament té molts plets pendents.

El senyor Melo felicita al govern per la Festa Major i al tècnic de Cultura i Comunicació i afageix que si cal gratificar-
los el seu Grup Municipal hi votarà a favor.

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  09/2015,  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit), DE
GENERACIÓ DE CRÈDIT I DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.

Vist  l’expedient  número 09/2015, de modificació del  pressupost  de despeses per mitjà de romanent líquid  de
tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de generació de crèdit, i de transferència de crèdits.

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient.

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

Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concordants
(LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

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

                                                                                                                                                                                        

Primer.- APROVAR  INICIALMENT  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  09/2015,  de  modificació  del
pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial  de crèdit),  de
generació de crèdit, i de transferència de crèdits, d’acord amb el desglòs següent:                                                 12
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A. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

El reconeixement extrajudicial corresponent a les aplicacions pressupostaries referents a diverses despeses dels
capítols II i IV, són les que es detallen en el document annex 1 al present acord.

El reconeixement extrajudicial es finança per mitjà de la utilització del romanent líquid de tresoreria de la liquidació
pressupostària corresponent a l’exercici  2014, en un import total de  95.236,20 €, de l’aplicació pressupostaria
870.00 "Aplicació pel finançament de despeses generals.                                                                                     

B. GENERACIÓ DE CRÈDIT  

Veure el document annex 2.

C. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS  

Veure el document annex 2.

Segon.- SOTMETRE a  informació  el  present  acord  pel termini  de quinze  dies  hàbils  mitjançant  la  publicació
d’anuncis en el B.O.P.B., en el lloc web municipal,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el diari El Punt/Avui, i un
cop  transcorregut  el  termini,  cas  de  no  presentar-se  cap  reclamació  contra  el  mateix,  es  considerarà  aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”                                     

                                                                                                                                                                           13
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Transferències de crèdits

Baixa pressupostària
Partida Descripció Import inicial Baixa Import definitiu

150 627 21 23.000,00 € 10.000,00 € 13.000,00 €

151 210 08 CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
151 622 06 CEMENTIRI 11.000,00 € 1.467,62 € 9.532,38 €
160 210 06 CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
161 210 07 REPARACION CANONADES 25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €
161 220 02 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
161 222 00 COMUNICACIONS POSTALS 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
162 227 66 RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
163 227 19 NETAJA VIÀRIA 269.800,00 € 5.700,00 € 264.100,00 €
170 226 02 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
170 634 00 REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT 5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €
171 213 15 MANTENIMENT REGS 4.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €
241 220 00 DEPESES MATERIAL OFICINA 4.400,00 € 4.400,00 € 0,00 €
241 227 68 SERVEI INTERMEDIACIÓ LABORAL 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €
241 227 69 ESPAI RECERCA FEINA 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €
321 226 18 EB SANT NICOLAU 390.587,85 € 52.984,01 € 337.603,84 €
322 489 58 ESPAI AMATISTA 750,00 € 750,00 € 0,00 €
341 227 22 CURSETS DE NATACIÓ 10.000,00 € 320,00 € 9.680,00 €
432 226 55 PUBLICITAT FESTA DE LA FLORACIÓ PESÒL 500,00 € 500,00 € 0,00 €
432 227 76 FESTA DE LA FLORACIÓ PESÒL 500,00 € 500,00 € 0,00 €

920 212 00 80.710,58 € 25.000,00 € 55.710,58 €

920 213 16 MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ 35.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 €
920 213 24 MANTENIMENT DEPURADORA AIGUES I BOMBES 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
920 222 99 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 10.000,00 € 430,00 € 9.570,00 €
920 227 00 NETEJA 200.000,00 € 5.000,00 € 195.000,00 €
1522 226 43 SERVEI I HORES DE PALETA I PEÓ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
1522 226 44 SERVEI I HORES DE LAMPISTA I AJUDANT 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
1522 226 45 SERVEI I HORES DE PINTOR 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
1522 226 46 SERVEI I HORES DE FUSTER 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €
1532 210 00 MANTENIMENT VIALS 30.000,00 € 4.000,00 € 26.000,00 €
011 359 00 COMISSIONS I ALTRES DESPESE BANCARIES 23.000,00 € 14.000,00 € 9.000,00 €
011 310 04 INT. POLISSA DE CRÈDITS I ALTRES 20.000,00 € 19.999,84 € 0,16 €

TOTAL 1.204.248,43 € 205.551,47 € 998.696,96 €

Annex 2 a l'expedient de la modificació del pressupost de despeses 
per transferència i generació de crèdits

MATERIAL I MA D'OBRA REPOSAR ROBATORIS INST. 
ELECTRIQUES

REPARAC. MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS
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Generació de crèdit per ingrés

Ingrés 

Partida Descripció Import inicial Ingrés Import definitiu 

461 08 0,00 € 187.855,87 € 187.855,87 €

461 08 0,00 € 53.949,15 € 53.949,15 €

396 14 PP-20 BALIS II 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
455 19 FRANGES DE PROTECCIÓ 14.640,00 € 12.172,44 € 26.812,44 €

TOTAL 14.640,00 € 283.977,46 € 298.617,46 €

Despesa
Partida Descripció Import Inicial Alta Import definitiu 

132 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 14.166,67 € 14.166,67 €
170 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 84.811,48 € 84.811,48 €
231 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 4.332,28 € 4.332,28 €
320 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 6.850,00 € 6.850,00 €
340 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 7.529,09 € 7.529,09 €
430 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 13.722,50 € 13.722,50 €
925 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
931 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
3321 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 10.782,00 € 10.782,00 €
9230 131 00 PLANS OCUPACIONALS 0,00 € 11.512,50 € 11.512,50 €
132 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 4.639,58 € 4.639,58 €
170 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 33.648,63 € 33.648,63 €
231 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 1.418,82 € 1.418,82 €
320 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 2.243,38 € 2.243,38 €
340 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 2.465,78 € 2.465,78 €
430 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 4.404,92 € 4.404,92 €
925 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
931 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
3321 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.461,02 € 3.461,02 €
9230 160 03 SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ 0,00 € 3.695,51 € 3.695,51 €
132 221 04 VESTUARI 6.152,79 € 1.000,00 € 9.848,30 €
170 221 04 VESTUARI 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 €
170 623 00 EINES BRIGADA 3.000,00 € 134,82 € 5.500,00 €
1721 227 21 FRANGES DE PROTECCIÓ 14.640,00 € 12.172,44 € 26.812,44 €
171 210 02 MANTENIMENT JARDINERIA 112.114,05 € 30.000,00 € 142.114,05 €

TOTAL 137.906,84 € 283.977,46 € 425.444,99 €

PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ LOCAL (2015)

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS 
D'OCUPACIÓ (2014)



                                                                                                          

                                                                                                                                        
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,
Acord-E i CIU, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de C's. Per
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.

9. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2015 DE L'ORGANISME
AUTÒNOM MUNICIPAL MUSEU-ARXIU.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  01/2015,  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit).

Vist l’expedient número 01/2015 de l'Organisme Autònom Museu-Arxiu, de modificació del pressupost de despeses
per mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit). 

Vista la Memòria del President del OOAA del Museu – Arxiu justificativa de l’expedient.

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 14 de juliol de 2015.

Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concordants
(LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2015.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient  de modificació de crèdits núm. 01/2015 de l'Organisme Autònom
Museu-Arxiu,  de  modificació  del  pressupost  de  despeses  per  mitjà  de  romanent  líquid  de  tresoreria
(reconeixement extrajudicial de crèdit), d’acord amb el desglòs següent:

A. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

El  reconeixement  extrajudicial  corresponent  a  les  aplicacions  pressupostaries  referents  a  diverses
despeses dels capítols II i VI, són les que es detallen en el quadre annex al present acord.

El reconeixement extrajudicial es finança per mitjà de la utilització del romanent líquid de tresoreria de la
liquidació pressupostària  corresponent  a l’exercici  2014, en un import  total  de  774,90 €,  de l’aplicació
pressupostaria 870.00 "Aplicació pel finançament de despeses generals "

Segon.- SOTMETRE a informació  el  present  acord  pel termini  de quinze dies hàbils  mitjançant  la publicació
d’anuncis en el B.O.P.B., en el lloc web municipal,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el diari El Punt/Avui, i
un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer.- DONAR COMPTE del present acord a la Junta del Patronat en la primera sessió que es celebri, en aplicació
per analogia de l'article 18.c) dels Estatuts vigents de l'Organisme Autònom Municipal del Museu-Arxiu.”             18
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El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que es subsa-
na una errada material de l'any 2013 i reconeix que s'hauria d'haver subsanat abans, però que es va detectar amb
el tancament del pressupost un cop fet.                   

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

10.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA    VALORACIÓ/RELACIÓ    DE  LLOCS  DE  TREBALL  DE
L'AJUNTAMENT  (COMPLIMENT  DE  LA DISPOSICIÓ  ADDICIONAL  SETENA DE  LA LLEI  16/1991,  DE  LES
POLICIES LOCALS, INTRODUÏDA PER LLEI 3/2015).

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  RELACIÓ/VALORACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL  DE
L’AJUNTAMENT (COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 7ª DE LA LLEI 16/1991, DE LES POLICIES
LOCALS, INTRODUÏDA PER LLEI 3/2015).

Atès que l'article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres I administratives, (DOGC núm.
6830, de 13.03.2015) modifica la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en el sentit d'afegir la disposició
addicional setena.

Atès que l'esmentada llei  va entrar  en vigor  l'endemà de la seva publicació (Disposició Final  Tercera de la Llei
3/2015).

Atès que l'esmentada disposició addicional setena disposa, entre d'altres qüestions, que els funcionaris dels cossos
de policia local de les categories d'agent i caporal es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en
el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.

Atès que l'apartat segon de l'esmentada disposició addicional preveu que l'aplicació d'aquesta mesura comporta que
la  diferència  retributiva  del  sou  base  resultant  de la  classificació  en el  grup C1 es dedueix  de les retribucions
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.

Atès que, per tant, la reclassificació dels agents i caporals de la policia local del grup C2 al grup C1 no pot suposar
cap increment retributiu i és necessari modificar per imperatiu legal la relació de llocs de treball per deduir de les
retribucions complementàries la mateixa quantitat que s'incrementa en les retribucions bàsiques.

Vista la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 3 de maig de
2007, actualment vigent.

Atès que tractant-se d’una modificació de les condicions retributives, l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny,
d’òrgans de representació,  determinació  de  les  condicions de treball  i  participació  del  personal  al  servei  de les
Administracions Públiques disposa que, amb caràcter previ, cal obrir un període de consultes de quinze dies hàbils
amb els representants del personal funcionari de l’Ajuntament.

Atès que el representant del personal funcionari de l'ajuntament del sindicat SPPM-CAT i el delegat LOLS del sindicat
CC.OO. han sol·licitat mitjançant escrit de data 13 de març de 2015, registre d'entrada núm. 1343/2015, de 13 de
març, l'aplicació de l'esmentada modificació de la Llei 16/1991.

Atès que, per tant, cal entendre que no és necessari obrir el període de consultes previ perquè la modificació ha estat
sol·licitada pels mateixos.

Atès que el representant del personal funcionari de l'ajuntament del sindicat SPPM-CAT i el delegat LOLS del sindicat
CC.OO. també han sol·licitat mitjançant escrit de data 13 de març de 2015, registre d'entrada núm. 1343/2015, de 13
de març, l'aplicació de l'article 24 del Pacte Regulador de les condicions de treball del personal funcionari en el sentit
de què l'antiguitat (triennis) sigui retribuïda en el Grup C1 en la seva totalitat.                                               19
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Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 14 de juliol de 2015.                                                     

Atès que l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (LBRL) disposa que
és atribució del Ple de l'Ajuntament l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, i la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.

Atès que en virtut de l'article 22.4 de la LBRL l'esmentada competència és indelegable.

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la relació/valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 3 de maig de 2007 per
tal de donar compliment a  la Disposició Addicional Setena de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals,
introduïda per la Llei 3/2015, de l'11 de març.

La modificació consisteix en reclassificar en el Grup C1 els llocs de treball  d'agents i  caporals de la policia local
actualment classificats com a Grup C2, incrementant el sou base del Grup C2 al Grup C1 i deduint el complement
específic dels agents i caporals en la mateixa quantia, segons el quadre annex que s'adjunta al present acord a tots
els efectes legals.

Segon.- SOTMETRE el present acord a informació pública i audiència als interessats durant el període de trenta dies
hàbils als efectes de la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT la  sol·licitud  dels  representants  del  personal  funcionari  de  què  s'apliqui
l'article 24 del Pacte Regulador de les condicions de treball del personal funcionari perquè d'acord amb la Disposició
Addicional  Setena,  apartat  tercer,  de la  Llei  16/1991 del  10 de juliol,  els  triennis  perfets  a  l'escala  bàsica  amb
anterioritat a l'aplicació del canvi de classificació s'han de valorar d'acord amb el grup de classificació al qual pertanyia
el funcionari en el moment que van ésser perfets.

Per tant, únicament es retribuiran en el Grup C1 els triennis perfets a partir de l'entrada en vigor de la Llei 3/2015, de
l'11 de març, és a dir, a partir del 14 de març de 2015.

Quart.- NOTIFICAR el present acord als representants del personal funcionari,  als efectes oportuns.”

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica breument
l'assumpte. Comenta que es tracta de donar compliment a la normativa i que no suposa cap augment econòmic al
pressupost.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que cal donar suport a la Policia Local, ja que
la seguretat és molt important. Comenta que ha parlat amb membres de la Policia Local.

També valora molt positivament la reunió que l'Alcalde va mantenir amb la Policia Local i pensa que a la població li
preocupa tenir una policia local de proximitat.

El senyor Ros explica que el cost de formació dels agents el paga l'Ajuntament i després alguns d'aquests agents
marxen, pensa que cal millorar l'ambient laboral de la Policia Local.

El senyor Alcalde demana al senyor Ros que ajusti la seva intervenció a l'assumpte a aprovar.

El senyor Rubal explica la Policia Local ha rebut el suport de l'Alcalde i del Regidor de Recursos Humans i que aspira
a l'excel·lència de la Policia Local, la qual considera que està molt preparada.                                                 20
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El senyor Ros afegeix que considera que cal prendre mesures urgents en matèria de seguretat ciutadana.
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.    

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, proposa el debat conjunt dels punts 11 i 12 de
l'ordre del dia i la seva votació separada.

El senyor Alcalde accepta la proposta feta pel senyor Sánchez, en conseqüència, el senyor Sánchez procedeix a lle-
gir ambdues mocions:

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C'S, PER LA PRESA EN CONSIDERACIÓ DE PLA DE
VOLUNTARIAT I COL.LABORACIÓ SOCIAL ENTRE COL.LECTIUS.

“El  Grup  Municipal  Ciutadans  C's  -  Llavaneres,  a  través  del  seu  Regidor-Portaveu,  Carlos  Sánchez  Nicolau,  a
l'ampara del que preveu l'article 10 del Reglament Orgànic Municipal, R.O.M., de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, l'article 97 en relació a l'article 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, R.O.F., i altra legislació aplicable, presenta la següent proposta de resolució perquè s'inclogui en
l'Ordre del Dia de la propera sessió Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als efectes
del seu debat i votació. 

MOCIÓ PER LA PRESA EN CONSIDERACIÓ DE PLA DE VOLUNTARIAT I  COL.LABORACIÓ SOCIAL ENTRE
COL.LECTIUS

Exposició de Motius

Cada cop les persones tenim una esperança de vida més llarga, però tot i que la ciència i la medicina evolucionen de
forma molt ràpida, hi ha vegades que no som conscients, que no tot està al voltant de la part tècnica o científica. 
La nostra convivència està plena de matisos, i no sempre és fàcil congeniar les nostres capacitats i/o voluntats amb
les dels altres.
Aquesta situació, en l'àmbit municipal d'una població com la nostra, es pot valorar de forma més propera que en
grans poblacions on malauradament, s'estan perdent certs valors de convivència i tracte. 

Altrament,  expressions  com  solidaritat  i  voluntariat,  i  d'altres  paraules  com  benestar,  cohesió,  política,  ajut,
desigualtat, que van acompanyades aquestes últimes amb l'adjectiu social, estan a l'ordre del dia, però sovint es dona
per  suposat  que  l'obligació  del  compliment  d'aquestes  accions  socials  en  les  seves  diverses  opcions,  són
responsabilitat de les institucions. Sobre això es podria tenir un debat extens que no és el moment de plantejar
depenent de la visió que cadascú té de com s'ha d'organitzar la societat. 

El que si és cert, és que els que impulsen qualsevol acció d'aquestes característiques denominades socials, són
persones que ho fan des de les institucions públiques o des d'entitats de caràcter privat. I que la finalitat de les
mateixes és fer de la nostra societat, un espai de convivència millor i més ben cohesionat. 

Feta aquesta reflexió de caràcter genèric, també s'ha de reconèixer que actualment, els recursos de que es disposen,
són limitats, i que és necessari prioritzar objectius i necessitats. 

Aquests objectius i necessitats sempre són majors que les possibilitats d'actuació. 
Per aquesta raó, creiem que s'han de tenir en compte altres opcions.

La nostra proposta és la creació d'un projecte de Cooperació interrelacional, amb la intenció de compartir temps,
voluntats i  experiència,  dirigit  a priori,  a la Joventut  i  els nostres Grans,  dinamitzant  el  teixit  social.  Potenciar la
col·laboració  social  entre  ciutadans.  Una  acció  solidària  entre  persones  i  institucions,  mitjançant  la  qual  els
conciutadans posen al servei de la comunitat, els seus coneixements, aptituds i temps.
Aquesta idea no és novedosa, i existeixen multitud d'iniciatives, tant de caràcter públic com privat. I cada vegada més,
son valorades per la societat en general, i per les empreses i institucions o entitats que demanden personal. Com a
exemple serveixi, que en els Curriculo Vitae, s'està valorant cada cop més, el que un persona, a més de demostrar
unes capacitats tècniques i de coneixements, es doni molta importància el demostrar que s'han realitzat serveis a la
comunitat.                                                                                                                                                     21
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De l'estudi de diferents programes electorals d'aquestes últimes eleccions, se'n desprèn que majoritàriament, totes le
forces polítiques han recollit aquesta sensibilització i interès per fer quelcom més en favor de la nostra comunitat. 
                                                                                                                                                                               
Dit  tot  això,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  C's  Llavaneres,  proposa  la  posta  en  marxa  d'un  pla  de  les
característiques esmentades anteriorment, amb uns objectius determinants, que són: 

a. Prioritzar les persones amb un projecte d'acció comunitària.
b. Donar un protagonisme més rellevant al teixit social
c. Dirigir les accions a dos col·lectius com son els joves i els grans
d. Fomentar les accions per fer un poble més solidari, respectuós i responsable
e. I possiblement el més rellevant pel que fa a la nostra tasca, aquesta presa en 

consideració es tracta d'una aportació del nostre grup amb la voluntat de posar-ho sobre la taula, i entre totes les
forces polítiques interessades i totes les entitats implicades, fer-ne un projecte de "TOTS I PER A TOTS", un projecte
de SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

Som coneixedors que ja existeixen accions, iniciatives i que ja s'han fet esforços en aquest sentit. La nostra voluntat
és donar un altre empenta per anar més enllà.  

Per la qual cosa, i considerant els precedents referits, el GRUP MUNICIPAL de CIUTADANS C's -LLAVANERES,
presenta la següent:

PROPOSTA D'ACORD
    
1r. Sol.licitar es tingui en valoració i consideració la present Moció, per l'equip de Govern i les demés forces
polítiques. 

2n. Demanar als responsables dels departaments corresponents i als tècnics implicats directament en aquesta
proposta, a treballar en la forma i directrius necessàries i que s'estimin convenients, sota la direcció i supervisió de la
Sra/ta. Gemma Martín i Vilanova, Regidora-Delegada de Benestar Social i Sanitat, per incloure la mateixa en els
propers objectius a curt termini, per la qual cosa, el Regidor que presenta aquest document i part del seu grup, es
posen a disposició pel que sigui necessari.

3r.  Instar a l'equip de Govern, a realitzar els informes i tràmits administratius oportuns per a la seva realització,
constant la documentació bàsica en la Regidoria de Benestar Social.” 
 
12.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUTADANS  C'S,  PER  A  L'APROVACIÓ  DE  CONVENI  DE
COL.LABORACIÓ  PER  L'ORGANITZACIÓ  DE  CURSOS  D'OFIMÀTICA  PER  A  PERSONES  A  L'ATUR  I/O
ALTRES COL.LECTIUS.

“El  Grup  Municipal  Ciutadans  C's  -  Llavaneres,  a  través del  seu  Regidor-Portaveu,  Carlos  Sánchez  Nicolau,  a
l'ampara del que preveu l'article 10 del Reglament Orgànic Municipal, R.O.M., de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, l'article 97 en relació a l'article 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, R.O.F., i altra legislació aplicable, presenta la següent proposta de resolució perquè s'inclogui en
l'Ordre del Dia de la propera sessió Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als efectes
del seu debat i votació. 

“MOCIÓ  PER  A  L'APROBACIO  DE  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  PER  L'ORGANITZACIÓ  DE  CURSOS
D'OFIMÀTICA, PER A PERSONES A L'ATUR I/O ALTRES COL.LECTIUS

Exposició de Motius

L'actual situació econòmica, financera i social, que travessem des fa ja massa temps, ens està obligant a tenir en
compte molts  aspectes,  per  tal  de donar les suficients  oportunitats  a  les persones per  al  seu desenvolupament
personal i professional. 

Aquestes oportunitats, sovint estan limitades per les exigències de coneixements i aptituds que es demanden, i per
l'evolució de les noves tecnologies, que canvien a una velocitat per la qual moltes persones no disposen de les eines
necessàries per la seva actualització i aprenentatge. 
                                                                                                                                                                                 22
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Per altre banda, les característiques professionals de les persones, estan molt diversificades, depenent de la seva
edat, estudis, capacitació i coneixements. Sobradament és conegut, que els perfils que es demanden en ofertes de
treball o altres activitats, exigeixen uns coneixements cada vegada més tècnics.  

Ciutadans, prioritza el coneixement de les persones, la seva preparació cultural i tecnològica, i fa una aposta clara per
les noves tecnologies i la innovació, tant des de'l punta de vista d'accés a la cultura i la informació, com de preparació
tècnica i professional.  En aquest sentit  es transcriuen a continuació, dos paràgrafs referents a aquesta temàtica,
inclosos en el nostre Programa Marc: 

"... Por otra parte la cultura no permanece ni puede hacerlo al margen de las nueva tecnologías de la información, debemos
destinar recursos a cerrar el lastre social que signfica la brecha digital y que mina la igualdad de oportunidades en el acceso
a la cultura, a los servicios y al mundo laboral.

Nuevas tecnologías. Trabajaremos activamente para fortalecer la creatividad y la difusión de la cultura dentro de un modelo
de consumo que han propiciado las nuevas tecnologías, haciéndolo compatible con los modelos tradicionales. Extender la
conexión libre a Internet en edificios públicos, parques, plazas y en las estaciones de transporte público. Fomentar el uso de
las  nuevas tecnologías mediante cursos formativos orientados a aquellos sectores de la población más necesitados." 

Fruit d'aquesta aposta pel coneixement, i de la relació amb persones, professionals i empreses que mantenim en el
nostre  entorn,  tenim  plantejat  un  pre-acord  de  col·laboració,  amb  l'empresa  "Excelium",  per  tal  d'oferir  cursos
d'ofimàtica de forma gratuïta a totes aquelles persones que puguin estar interessades, i d'igual forma, oferir cursos de
Gestió Empresarial SAP, reconeguts àmpliament en el sector i utilitzats per les empreses i institucions de més renom,
amb un cost d'una tercera part del seu valor de mercat.

De les converses mantingudes amb la Regidora de Promoció Econòmica, la senyora Maria Teresa Vives i Peig, i de
la responsable tècnica de Promoció Econòmica, la senyora Gemma Batayé, i de la consideració de l'actual situació
d'oferta de formació, creiem que és possible i adequat plantejar el conveni que posem a la seva consideració, per tal
de sumar i  ampliar opcions als nostres conciutadans. Hi ha feina ben feta, bons projectes i  iniciatives en marxa;
aquesta es planteja com una aportació més, per què tot el que puguem fer serà en benefici de les persones i el
desenvolupament personal i professional.   

Per la qual cosa, i considerant els precedents referits, el GRUP MUNICIPAL de CIUTADANS C's -LLAVANERES,
presenta la següent:

PROPOSTA D'ACORD
    
1r. Sol·licitar es tingui en valoració i consideració la present Moció, per l'equip de Govern i les demés forces
polítiques. 

2n. Demanar al responsable corresponent i als tècnics implicats directament en aquesta proposta, a treballar en
la forma i  directrius necessàries i  que s'estimin convenients,  per incloure la mateixa en les diferents actuacions,
presents i futures de formació, per la qual cosa, el Regidor que presenta aquest document, es posa a disposició pel
que sigui necessari.

3r.  Instar a l'equip de Govern, a realitzar els informes i tràmits administratius oportuns per a la seva realització,
constant la documentació bàsica en la Regidoria de Promoció Econòmica.” 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, proposa una esmena pel que  fa a la moció per la
presa en consideració del pla de voluntariat i col·laboració social entre col·lectius, proposa afegir un nou dispositiu
que determini que en un termini de 30 dies el govern municipal procedirà a la creació d'una Comissió de Voluntariat
que estarà integrat per un representant de cada grup municipal.

Pel que fa a la moció per l'aprovació del  conveni  de col·laboració per l'organització  de cursos d'ofimàtica per a
persones a l'atur i/o altres col·lectius, el senyor Ros proposa incorporar la mateixa esmena que a la moció anterior
afegint que la funció d'aquesta comissió serà la de tirar endavant un pla de mesures contra l'atur.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, felicita al senyor Sánchez per la matèria de les
mocions. Pensa que són temes complexes i que és necessari per fer un seguiment dels plans contra l'atur.

Considera, però, que seria interessant obrir la concurrència a més empreses.                                                      23
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La senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de les Àrees de Promoció Econò-
mica, Empresa, Comerç i Turisme, presenta tres esmenes del govern a la moció relativa a l'aprovació del conveni de
col·laboració per l'organització de cursos d'ofimàtica per a persones a l'atur i/o altres col·lectius. Llegeix el següent es -
crit:

“Agraïm la seva aportació, implicació, i aposta pel coneixement, doncs compartim plenament l'objectiu de la moció
presentada per vostè.

Ara bé, consultats els tècnics de la Regidoria i als tècnics Informàtics li demanem que accepti les següents esmenes
abans de procedir a la seva votació:

1/ Retirar el nom de l'empresa "Excelium" de la moció per tal de mostrar la nostra intenció d'oferir a empreses de
proximitat similars oportunitats.

2/ Donat que valorem la proposta per tal d'incloure-la dins del Format 2015*, es proposa per la vostra oferta gratuïta
dels cursos d'ofimàtica que el software o programari sigui  lliure i  actualitzat,  com seria el cas del  libreoffice, per
exemple.

3/ Pels cursos de gestió empresarial SAP, valorem la proposta i malgrat ens sembla interessant no creiem que sigui
pel perfil d'usuaris majoritaris de la borsa de treball, ni pel tipus d'empreses que tenim.

En canvi, suggerim per completar la oferta gratuïta, poder pressupostar cursos com els de: creació de webs o venda
online de cara a les pimes que tenim, i  de cara als usuaris de la borsa de treball,  el  curs d'alfabetització digital.

Moltes gràcies.

* això és, els cursos que des de Promoció econòmica es preparen juntament amb altres localitats com Sant Vicenç de
Montalt per exemple, on es fa publicitat conjunta.”

El senyor Sánchez accepta totes les esmenes.

El senyor Alcalde proposa, que el termini perquè el govern municipal procedeixi a la creació d'una Comissió de Vo-
luntariat integrada per un representant de cada grup municipal, sigui de seixanta dies, ja que hi ha el mes d'agost pel
mig

La senyora Gemma Marín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de les Àrees de Benestar
Social i Salut Pública, es posiciona a favor de la moció moció per la presa en consideració del pla de voluntariat i col -
laboració social entre col·lectius i amb la creació de la Comissió. Pensa que el voluntariat implica un creixement per -
sonal.

Comenta que els Serveis Socials de l'Ajuntament estan treballant amb el binomi gent gran-gent jove.

El senyor Melo proposa que si el govern es reuneix amb Càritas i empresaris es faci amb presència dels Grups Muni-
cipals.

Finalment, els textos que es proposen a votació són els següents:

“MOCIÓ PER LA PRESA EN CONSIDERACIÓ DE PLA DE VOLUNTARIAT I COL.LABORACIÓ SOCIAL ENTRE
COL.LECTIUS                                                                                                                                                    
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Cada cop les persones tenim una esperança de vida més llarga, però tot i que la ciència i la medicina evolucionen de
forma molt ràpida, hi ha vegades que no som conscients, que no tot està al voltant de la part tècnica o científica. 
La nostra convivència està plena de matisos, i no sempre és fàcil congeniar les nostres capacitats i/o voluntats amb
les dels altres.
Aquesta situació, en l'àmbit municipal d'una població com la nostra, es pot valorar de forma més propera que en
grans poblacions on malauradament, s'estan perdent certs valors de convivència i tracte. 

Altrament,  expressions  com  solidaritat  i  voluntariat,  i  d'altres  paraules  com  benestar,  cohesió,  política,  ajut,
desigualtat, que van acompanyades aquestes últimes amb l'adjectiu social, estan a l'ordre del dia, però sovint es dona
per  suposat  que  l'obligació  del  compliment  d'aquestes  accions  socials  en  les  seves  diverses  opcions,  són
responsabilitat de les institucions. Sobre això es podria tenir un debat extens que no és el moment de plantejar
depenent de la visió que cadascú té de com s'ha d'organitzar la societat. 

El que si és cert, és que els que impulsen qualsevol acció d'aquestes característiques denominades socials, són
persones que ho fan des de les institucions públiques o des d'entitats de caràcter privat. I que la finalitat de les
mateixes és fer de la nostra societat, un espai de convivència millor i més ben cohesionat. 

Feta aquesta reflexió de caràcter genèric, també s'ha de reconèixer que actualment, els recursos de que es disposen,
són limitats, i que és necessari prioritzar objectius i necessitats. 

Aquests objectius i necessitats sempre són majors que les possibilitats d'actuació. 
Per aquesta raó, creiem que s'han de tenir en compte altres opcions.

La nostra proposta és la creació d'un projecte de Cooperació interrelacional, amb la intenció de compartir temps,
voluntats i  experiència,  dirigit  a priori,  a la Joventut  i  els nostres Grans,  dinamitzant  el  teixit  social.  Potenciar la
col·laboració  social  entre  ciutadans.  Una  acció  solidària  entre  persones  i  institucions,  mitjançant  la  qual  els
conciutadans posen al servei de la comunitat, els seus coneixements, aptituds i temps.
Aquesta idea no és novedosa, i existeixen multitud d'iniciatives, tant de caràcter públic com privat. I cada vegada més,
son valorades per la societat en general, i per les empreses i institucions o entitats que demanden personal. Com a
exemple serveixi, que en els Curriculo Vitae, s'està valorant cada cop més, el que un persona, a més de demostrar
unes capacitats tècniques i de coneixements, es doni molta importància el demostrar que s'han realitzat serveis a la
comunitat.    

De l'estudi de diferents programes electorals d'aquestes últimes eleccions, se'n desprèn que majoritàriament, totes le
forces polítiques han recollit aquesta sensibilització i interès per fer quelcom més en favor de la nostra comunitat. 

Dit  tot  això,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  C's  Llavaneres,  proposa  la  posta  en  marxa  d'un  pla  de  les
característiques esmentades anteriorment, amb uns objectius determinats, que són: 

a. Prioritzar les persones amb un projecte d'acció comunitària.
b. Donar un protagonisme més rellevant al teixit social
c. Dirigir les accions a dos col·lectius com son els joves i els grans
d. Fomentar les accions per fer un poble més solidari, respectuós i responsable
e. I possiblement el més rellevant pel que fa a la nostra tasca, aquesta presa en 

consideració es tracta d'una aportació del nostre grup amb la voluntat de posar-ho sobre la taula, i entre totes les
forces polítiques interessades i totes les entitats implicades, fer-ne un projecte de "TOTS I PER A TOTS", un projecte
de SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

Som coneixedors que ja existeixen accions, iniciatives i que ja s'han fet esforços en aquest sentit. La nostra voluntat
és donar un altre empenta per anar més enllà.  

Per la qual cosa, i considerant els precedents referits, el GRUP MUNICIPAL de CIUTADANS C's -LLAVANERES,
presenta la següent:

PROPOSTA D'ACORD
    
1r.  Sol·licitar  es  tingui  en  valoració  i  consideració  la  present  Moció,  per  l'equip  de  Govern  i  les  demés  forces
polítiques.
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2n.Demanar  als  responsables  dels  departaments  corresponents  i  als  tècnics  implicats  directament  en  aquesta
proposta, a treballar en la forma i directrius necessàries i que s'estimin convenients, sota la direcció i supervisió de la
Sra/ta. Gemma Martín i Vilanova, Regidora-Delegada de Benestar Social i Sanitat, per incloure la mateixa en els
propers objectius a curt termini, per la qual cosa, el Regidor que presenta aquest document i part del seu grup, es
posen a disposició pel que sigui necessari.

3r. Instar a l'equip de Govern, a realitzar els informes i tràmits administratius oportuns per a la seva realització, cons-
tant la documentació bàsica en la Regidoria de Benestar Social.

4t. Crear, en un termini de seixanta dies una Comissió de Voluntariat que estarà integrat per un representant de cada
grup municipal.” 

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades.

“MOCIÓ  PER  A  L'APROBACIO  DE  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  PER  L'ORGANITZACIÓ  DE  CURSOS
D'OFIMÀTICA, PER A PERSONES A L'ATUR I/O ALTRES COL.LECTIUS

Exposició de Motius

L'actual situació econòmica, financera i social, que travessem des fa ja massa temps, ens està obligant a tenir en
compte molts  aspectes,  per  tal  de donar les suficients  oportunitats  a  les persones per  al  seu desenvolupament
personal i professional. 
Aquestes oportunitats, sovint estan limitades per les exigències de coneixements i aptituds que es demanden, i per
l'evolució de les noves tecnologies, que canvien a una velocitat per la qual moltes persones no disposen de les eines
necessàries per la seva actualització i aprenentatge. 

Per altre banda, les característiques professionals de les persones, estan molt diversificades, depenent de la seva
edat, estudis, capacitació i coneixements. Sobradament és conegut, que els perfils que es demanden en ofertes de
treball o altres activitats, exigeixen uns coneixements cada vegada més tècnics.  

Ciutadans, prioritza el coneixement de les persones, la seva preparació cultural i tecnològica, i fa una aposta clara per
les noves tecnologies i la innovació, tant des del punta de vista d'accés a la cultura i la informació, com de preparació
tècnica i professional.  En aquest sentit  es transcriuen a continuació, dos paràgrafs referents a aquesta temàtica,
inclosos en el nostre Programa Marc: 

"... Por otra parte la cultura no permanece ni puede hacerlo al margen de las nueva tecnologías de la información, debemos
destinar recursos a cerrar el lastre social que signfica la brecha digital y que mina la igualdad de oportunidades en el acceso
a la cultura, a los servicios y al mundo laboral.

Nuevas tecnologías. Trabajaremos activamente para fortalecer la creatividad y la difusión de la cultura dentro de un modelo
de consumo que han propiciado las nuevas tecnologías, haciéndolo compatible con los modelos tradicionales. Extender la
conexión libre a Internet en edificios públicos, parques, plazas y en las estaciones de transporte público. Fomentar el uso de
las  nuevas tecnologías mediante cursos formativos orientados a aquellos sectores de la población más necesitados." 

Fruit d'aquesta aposta pel coneixement, i de la relació amb persones, professionals i empreses que mantenim en el
nostre entorn, tenim plantejat un pre-acord de col·laboració, amb alguna empresa del sector, per tal d'oferir cursos
d'ofimàtica de forma gratuïta a totes aquelles persones que puguin estar interessades, i de creació de pàgines web,
de venda on line o d'alfabetització digital i, en general, de tots aquells que puguin ser d'interès.

De les converses mantingudes amb la Regidora de Promoció Econòmica, la senyora Maria Teresa Vives i Peig, i de
la responsable tècnica de Promoció Econòmica, la senyora Gemma Batayé, i de la consideració de l'actual situació
d'oferta de formació, creiem que és possible i adequat plantejar el conveni que posem a la seva consideració, per tal
de sumar i  ampliar opcions als nostres conciutadans. Hi ha feina ben feta, bons projectes i  iniciatives en marxa;
aquesta es planteja com una aportació més, per què tot el que puguem fer serà en benefici de les persones i el
desenvolupament personal i professional.   

Per la qual cosa, i considerant els precedents referits, el GRUP MUNICIPAL de CIUTADANS C's -LLAVANERES,
presenta la següent:

PROPOSTA D'ACORD                                                                                         26
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1r. Sol·licitar es tingui en valoració i consideració la present Moció, per l'equip de Govern i les demés forces
polítiques. 

2n. Demanar al responsable corresponent i als tècnics implicats directament en aquesta proposta, a treballar en
la forma i  directrius necessàries i  que s'estimin convenients,  per incloure la mateixa en les diferents actuacions,
presents i futures de formació, per la qual cosa, el Regidor que presenta aquest document, es posa a disposició pel
que sigui necessari.

3r.  Instar a l'equip de Govern, a realitzar els informes i tràmits administratius oportuns per a la seva realització,
constant la documentació bàsica en la Regidoria de Promoció Econòmica.

4t. Crear, en un termini de seixanta dies una Comissió per tirar endavant un pla de mesures contra l'atur que estarà
integrat per un representant de cada grup municipal.”  
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA

Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia  financera derivada de la politització de les decisions
econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària. 

Un govern de Madrid que, a més, està duent a terme un procés de recentralització, fruit de la seva visió de l’Estat
centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les capacitats  i la tasca de servei públic del govern i dels
ajuntaments catalans.

El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant servei als nostres ciutadans, però
les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i  també per al normal
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som un dels
motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats. 

El  greu espoli,  i  l’ofensiva recentralitzadora,  ens priva d’aixecar  el  cap en aquesta greu crisi  econòmica global i
impedeix  que Catalunya  tingui  moltes més possibilitats  de  tirar  endavant  ja  que  el  coneixement,  la  industria,  la
tecnologia i la internacionalització de  les nostres empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure
d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum. 

L’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  conjuntament  amb  l’Associació  Catalana  de  Municipis  promou
l’exercici  de la  sobirania  fiscal  entre  els  ens locals  catalans.  En aquest  sentit  i  coordinats  amb el  govern de la
Generalitat de Catalunya demanem que els municipis catalans prenguin els següents: 

ACORDS:

1.- Manifestar la voluntat del municipi de Sant Andreu de Llavaneres d’exercir la seva sobirania fiscal.

2.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda a les Persones
Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en
els propers mesos. 

3. - Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
a la delegació del govern espanyol a Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.»

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, explica breument el contingut de la moció.
 
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, llegeix el següent escrit:            27                   
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“Apreciat col·lega de Corporació Sr. Melo, no entraré a valorar l'exposició de motius, per que crec que és un debat
que ens portaria molta estona discutir, i ni és el moment ni tenim el temps necessari. 

El que si m'agradaria dir és que planteja un futurible, que no depèn de la nostra voluntat si no d'un seguit de canvis
polítics, econòmics, jurídics i socials que ara per ara no estan ni plantejats ni definits.

A C's creiem en la legalitat, i pensem que si no ens agrada o ni estem d'acord, es pot canviar per les vies legals
buscant els consensos necessaris. 

C's proposa que els municipis participin d'un 2% de l'IVA i 15% de l'IRPF. Però això s'aconsegueix des de la legalitat i
amb la participació de tots i en un altre àmbit institucional.  
 
Ara per ara, Hisenda té unes atribucions sobre uns impostos i l'agencia tributària de Catalunya sobre d'altres, ITP i
AJD, successions, donacions, tasses de joc (jugue-hi, a Catalunya tots hi guanyem, li sona...) i d'altres.

Una pregunta no obstant, si no liquidem els impostos on pertoca, i hi ha sancions, qui se'n faria càrrec, vostès ? L'
Ajuntament amb els diners de tots ?

El nostre vot per tant és no. “

El  Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que la primera prioritat és l'atur i la situació
social i que no creu en aquesta moció. Anuncia el seu vot en contra.

El senyor Melo afirma que cal complir amb la legalitat, però pensa que en algun moment canviarà.

El senyor Joan Rubal i Díaz, Portaveu del Grup Municipal d'Acord-E, pensa que cal ser curós amb el compliment de la
normativa, però està d'acord amb l'ofec econòmic que s'expressa a la moció.

El senyor Rubal pensa que és un acte simbòlic molt valuós i que cal exigir un tracte just en finançament.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, Transparència i Servei
Municipal d'Aigües, llegeix el següent escrit:

“Per coherència després d'haver portat a Ple la Declaració de Llavaneres com a municipis per la interdependència, i
com a mesura de les entitats sota signants AMI i ACM, compartim l'esperit d'aquesta proposta redactada el passat
mes d'abril de 2013.

Tot i això, voldria fer esment al que diu el Consell Assessor per a la Transició Nacional de principis de 2015, on es-
menta que la creació de l'Administració Tributària de Catalunya encara està pendent de completar.

Per tant, fins que no es desenvolupi orgànicament i funcionalment l'Agència Tributària Catalana, no podrem donar
compliment a aquesta moció que compartim.”

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,
Acord-E i CIU i 3 (tres) vots en contra dels Grup Municipals del PP i C's. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense
cap esmena.
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14. PREGUNTA DEL REGIDOR SR. CARLOS SÁNCHEZ NICOLAU, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPALS DE
CIUTADANS C'S, RELATIVA AL SERVEI DE NETEJA DEL MUNICIPI.

“El  Grup  Municipal  Ciutadans  C's  -  Llavaneres,  a  través  del  seu  Regidor-Portaveu,  Carlos  Sánchez  Nicolau,  a
l'empara del  que  preveu  l'article  9.2  Reglament  Orgànic  Municipal,  R.O.M.,  de l'Ajuntament  de Sant  Andreu  de
Llavaneres, l'article 97.7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, R.O.F., i
altra legislació  aplicable,  presenta la següent pregunta perquè s'inclogui en l'Ordre del  Dia de la propera sessió
Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als efectes del seu debat i votació. 

“PREGUNTA RELATIVA AL SERVEI DE NETEJA DEL NOSTRE MUNICIPI

Exposició de Motius

Atès que diferents veïns i de diverses zones de Sant Andreu de Llavaneres ens han fet arribar el seu malestar i la
seva  preocupació  per  l'estat  de  la  neteja  del  nostre  municipi,  i  en  concret  en  les  zones  que  es  relacionen  a
continuació:

a. Passeig Marítim, números 14-16, just davant del bloc d'apartaments "BLAUMAR", 
b. Espai que hi ha arribant a la platja, anomenada Platja dels Pons, entrant a mà esquerra just passat el pon,

al costat de l'espai d'atenció de la Creu Roja i de l'urinari públic, on si aparquen motos, 
c. Carrer de Munt, principalment en el tram des de la seva entrada fins aproximadament on el carrer s'amplia

una mica i hi ha els bancs, i
d. Passeig de Joaquim Matas, des del semàfor fins a l'alçada del carrer Contrabandistes

I donat que s'ha canviat d'equip de Govern, i entenem que poden variar algunes decisions i prioritats, 

-  TÉ  PREVIST  LA  REGIDORIA  DE  MEDI  AMBIENT,  HABITATGE,  SERVEIS  MUNICIPALS  I  MANTENIMENT,
ALGUNA  ACTUACIÓ  EN  GENERAL  O  ESPECIFICA  PER  PORTAR  A  TERME  EN  RELACIÓ  A  AQUESTES
SITUACIONS ?”

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de les Àrees de Medi Ambient, Serveis
Municipals i Manteniment i Habitatge, explica que el servei de l'empresa externa que neteja el municipi, FCC, té una
bona organització del servei. Comenta que aquest estiu s'ha ampliat el servei per millorar la situació. 

També explica breument l'organització de l'empresa concessionària.

El senyor Roldós anuncia que farà una campanya per combatre l'incivisme.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, agraeix públicament l'atenció del regidor però
demana que s'actuï especialment en la neteja de la platja perquè la situació és greu.

El senyor Roldós respon que hi haurà un actuació concreta a la platja.

15. PREGUNTES DE LA  SRA. MARTA ALSINA FREGINALS, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.

a)  Darrerament  s'ha  finalitzat  el  projecte  d'aparcament  de  Jaume  Brutau.  No  obstant  això,  té  caràcter  de
provisionalitat, ja que ha quedat una gran esplanada de sorra buida, així com l'antiga entrada a l'aparcament tancada
amb tanques provisionals que solen caure amb el vent.

Ens agradaria saber què es preveu fer per tal que es vegi un projecte “finalitzat”. 

També ens agradaria saber com es tancarà l'entrada, ja que entenem que no es pot fer un tancament definitiu per a
possibles usos on calgui entrar-hi vehicles, com per exemple la fira, així com si es reservaran places d'aparcament
per als serveis municipals i/o CAP, o bé si no es permetrà l'estacionament a cap vehicle.                              29
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El senyor Josep Ruiz  i  Royo,  del  Grup Municipal  d'Acord-E, Regidor-Delegat de les Àrees d'Urbanisme i  Obres
Públiques, respon que l'actuació no està finalitzada i que no hi accediran vehicles.

b) A la zona blava de l'aparcament de la platja hi ha una guingueta en desús identificada com de la Policia Local. Es
preveu pujar-la a dalt a l'aparcament de Jaume Brutau?

El senyor Ruiz contesta que cal estudiar el tema i valorar diferents opcions,

La senyora Alsina retira la pregunta c).

d) A la zona de la platja, durant la temporada d'estiu, els vehicles tenen tendència a aparcar malament, a zones on
està prohibit l'aparcament segons senyals a la via pública i envaint el carril bici i la zona de vianants, tal i com es veu
a les fotografies que s'adjunten. Ens agradaria saber si es preveuen prendre mesures sancionadores per aquests
actes, tot garantint la seguretat de ciclistes i vianants.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de l'Àrea de Mobilitat, explica que s'ha
permès aparcar els dies de la Festa Major, però que hi ha molta demanda de places d'aparcament. Assegura que
s'intentarà evitar envair el carril bici i els passos de vianants.

La senyora Alsina retira els precs presentats però demana més rapidesa en la solució de situacions.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència, la qual s’ha
estimat per unanimitat.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord:

“AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR LLUÍS SCHNEIDER RIERA,
FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT.

Vist  l’escrit  presentat  pel  senyor  Lluís  Schneider  Riera,  funcionari  de carrera  de  l’Ajuntament,  per  desenvolupar
l’activitat privada d’administració d’una empresa de venda on line de productes, el qual ha sol·licitat de la Corporació
que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la compatibilitat amb l’activitat desenvolupada en el sector
públic.

Vist que l'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que
la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a
l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

Atès que la jornada del senyor Lluís Schneider Riera com a Agent de la Policia Local és de 40 hores i setmanals
(jornada completa).

Atès  que  l’article  14  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques,  disposa que correspon al  del  Ple  de l’Ajuntament  la  competència  per  a l’autorització
d’activitats privades.

Vist l’informe de Secretaria.

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

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest Ajuntament: 

Nom i cognoms:  Lluís Schneider Riera
Funcionari interí: Agent de la Policia Local
Activitat privada: exercici en l’àmbit privat de l’administració d’una empresa de venda on line de productes.

Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en cap
cas:                                                                                                                                                                                30
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Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de prestació de
serveis.
Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el funcionament del servei ho
requereixi.
L’activitat privada de venda de productes on line no podrà afectar o impedir la imparcialitat, objectivitat o integritat en
el desenvolupament de les funcions públiques
Permissió per desenvolupar l’  activitat  en l’  àmbit privat  dins del  terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres
sempre i quan l’empresa de la qual el sol·licitant en sigui administrador no podrà ser contractada per l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat
o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el  present  acord a l’interessat,  al  Departament  de Personal  i  als  representants  de personal
funcionari, als efectes adients.

Cinquè.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en compliment de l’article 8.1.g)
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

16. INFORMES.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, convida a l'Alcalde i a tots els Regidors a la final
d'Handbol Platja que organitza la Federació Catalana d'Handbol.

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de les Àrees de Cultura, Festes  i Jo-
ventut, informa i valora breument la Festa Major.

El senyor Noms explica que la Comissió de Festes ha tornat fent propostes i destaca la gran afluència de públic i de
participació.

També comenta que hi ha hagut molta innovació i participació de joves, sobretot destaca l'èxit de les barraques joves.

Agraeix la tasca del Tècnic de cultura.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica que va assistir a una recepció a Capitania
en representació de l'Ajuntament i que el Capità General va expressar la seva voluntat de col·laborar amb el municipi,
com per exemple, obrint el concert al públic.

Agraeix la disposició del Capità General. 

Essent les 23.00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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