
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 27 d'octubre 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), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la
senyora 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.

1.  APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  L'ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA EL  DIA 29  DE
SETEMBRE DE 2015.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 de setembre de 2015, s'aprova per unanimitat, sense cap

esmena.

2. 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 Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, expressa la seva queixa pel fet que el
dia 25 de setembre de 2015 es va aprovar per Decret la modificació pressupostària número 12/2015, i avui
s'aprovarà la número 11/2015, creu que es podria ajustar la numeració i s'hauria de fer correctament.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que, per ra -
ons tècniques, la modificació número 11/2015 és molt àmplia i es va començar a treballar abans.

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

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.   475  /2015, DE 16 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DE
L'ACLARIMENT DE L'ARTICLE 32 -REGULADOR DE LES BEQUES D'ESTUDIS- DEL PACTE REGULADOR
DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI  I  DEL CONVENI COL.LECTIU DEL
PERSONAL LABORAL.

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

“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 475/2015, DE 16 D'OCTUBRE DE 2015

Vist que l’Il.lm. Sr. Joan Mora i  Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 16 d'octubre de 2015, va dictar la
següent resolució:

“DECRET 475/2015

Atès que en la sessió del dia 8 d'octubre de 2015 la Comissió Paritària Comú (Pacte Regulador de les  Condici-
ons de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant An-
dreu de Llavaneres), es va acordar clarificar l'article 32 del del pacte i del conveni col·lectiu de les condicions de
treball del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, aprovats pel
Ple en sessió de 17 de setembre de 2008, en el sentit de què es considerarà que es poden incloure com a despe-
ses per estudis, totes aquelles que es derivin de l'escolarització i estiguin degudament justificades documental -
ment i que hagin estat prèviament satisfetes per l'empleat/ada municipal.

Atès que en l'esmentada acta també s'acorda que, fins el dia 30 de novembre de 2015, els empleats municipals
puguin presentar despeses per justificar la concessió de l'ajut, corresponent a l'any 2015.                            1
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Atès que la Comissió Paritària també va acordar elevar la proposta a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

Atès que es considera adient i necessari formalitzar aquest aclariment i aprovar-lo el més aviat possible sense
perjudici de què el Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent, pugui ratificar-lo posteriorment.

Atès que l'article 7.3 tant del Pacte Regulador i del Conveni col·lectiu disposa el següent:

« (...)
7.3. Els acords que s’adoptin es reflectiran en les actes que  s’aixecaran a cada reunió. Els acords s’han
d’adoptar per majoria, i el seu contingut s’incorporarà a aquest acord una vegada estigui aprovat per l’òrgan
municipal corresponent, si escau. 
(…) »

Vist l’article 21.1,h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix com a
competència de l’Alcalde el desenvolupament de la direcció superior de tot el personal i  l’article 21.3 de la
mateixa Llei, segons el qual es tracta d’una atribució indelegable per part de l’Alcalde.
Vistos els articles 53.1,i) i 53.3 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 que disposen el mateix que els articles esmentats. 

Fent ús de l’esmentada atribució,

H E     R E S O L T :

Primer.- APROVAR l'aclariment de l'article 32 del pacte i del conveni col·lectiu de les condicions de treball del
personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, aprovats pel Ple en
sessió de 17 de setembre de 2008, en el sentit de què es considerarà que es poden incloure com a despeses
per  estudis,  totes  aquelles  que  es  derivin  de  l'escolarització,  que  estiguin  degudament  justificades
documentalment i  que hagin estat prèviament satisfetes per l'empleat/ada municipal,  tal i  com preveu l'acta
esmentada, i INCLOURE'L en el pacte i del conveni col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari
i del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

El  termini  per  presentar despeses per justificar  la concessió de l'ajut  de l'any 2015 finalitzarà el  dia 30 de
novembre d'enguany.

Segon.- RATIFICAR la present resolució al proper Ple que es celebri.

Tercer.- DETERMINAR que la data d’efectes serà la de la present resolució.

Quart.- NOTIFICAR l’esmentada resolució als representants del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament i al
Departament d’Intervenció als efectes oportuns.”

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'octubre de 2015.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  RATIFICAR el Decret número 475/2015, de data 16 d'octubre de 2015, dictat per l’Il.lm. senyor Joan Mora
i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament,  mitjançant el qual s'aprova l'aclariment de l'article 32 del pacte i del con-
veni col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, aprovats pel Ple en sessió de 17 de setembre de 2008.

Segon.-  NOTIFICAR el present acord als representants del personal als efectes oportuns.»

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica breu-
ment l'assumpte i els antecedents.

A les 21,08 hores s'incorpora la senyora Gemma Martín i Villanova.
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Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.                                      2

4. AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR ÓSCAR TOLEDO
FUENTES, FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT.

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

“AUTORITZACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DE  L’ACTIVITAT  PRIVADA DEL  SENYOR  ÓSCAR  TOLEDO
FUENTES, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT.

Vist l’escrit presentat pel senyor Óscar Toledo Fuentes, funcionari de carrera de l’Ajuntament, per desenvolupar
l’activitat  privada  d'ensenyament  de pàdel,  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 Óscar Toledo Fuentes 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.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General  de data 20 d'octubre de 2015.

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:   Óscar Toledo Fuentes
Funcionari interí: Agent de la Policia Local
Activitat privada: exercici en l’àmbit privat de l’ensenyament de pàdel.

Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en
cap cas:

 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  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 el sol·licitant no podrà ser contractat per l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, si fos el cas.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
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-  Si  l’activitat  privada  impedís  o  menyscabés  l’estricte  compliment  dels  deures  o  en  comprometés  la  seva
imparcialitat o independència.                                                                                                                            3

- 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.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

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

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 5 i 6 inclosos a l’ordre del dia, proposta que
és acceptada per unanimitat.

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

5. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXTINCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE
LLAVANERES.

«APROVACIÓ INICIAL DE L'EXTINCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE
LLAVANERES (RTVLL)

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 1997, amb el quòrum de la
majoria absoluta legal, va aprovar definitivament la constitució i els estatuts de l'organisme autònom local Ràdio i
Televisió de Llavaneres (RTVLL), d'acord amb la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Atès que el text íntegre dels estatuts de l'organisme autònom va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 110, de 8 de maig de 1997.

Atès que d'acord amb l'article 199 del ROAS la creació d'un organisme autònom per part de l'ens local dotat de
personalitat jurídica és una forma de gestió directa dels serveis locals.

Atès que la Junta de Govern de l'organisme autònom en sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre de
2015 va acordar proposar l'extinció del mateix i que el servei es gestionés a través de la mateixa organització
ordinària de l'Ajuntament (gestió directa pròpia).

Atès que l'article 26 dels estatuts vigents disposa que l'organisme s'extingirà per les causes que preveu l'article
208 del ROAS.

Atès que l'article 208 del ROAS preveu com a causa d'extinció, entre d'altres, l'acord del Ple de la Corporació
quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent, entre les previstes legalment.

Atès que es considera convenient gestionar els serveis municipals dels mitjans de comunicació de forma directa
a través de la mateixa organització ordinària de l'Ajuntament (gestió directa pròpia).

Vistos els informes favorables de Secretaria i de la Intervenció Accidental.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'octubre de 2015.

Vistos els articles 163, 208, 209 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
acord:
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Primer.- APROVAR  INICIALMENT  l'extinció  de  l'organisme  autònom  local  Ràdio  i  Televisió  de  Llavaneres
(RTVLL).

Segon.- SOTMETRE a informació pública l'expedient  durant  un termini de trenta dies hàbils,  a comptar des de
l'endemà de la darrera publicació dels anuncis corresponents en el tauler d'anuncis municipal,  lloc web, Butlletí
Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació d'al·legacions, si s'escau. En
cas de no haver-hi al·legacions esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Tercer.- FACULTAR a l'alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per l'efectivitat de tot el procés de
dissolució de l'Organisme Autònom.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  una
vegada hagi esdevingut definitiu.»  

6. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXTINCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CAVALCADA DE REIS.

«APROVACIÓ INICIAL DE L'EXTINCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CAVALCADA DE REIS

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 16  d'abril de 2008, amb el quòrum de la majoria
absoluta legal, va aprovar inicialment la constitució i els estatuts de l'organisme autònom local Cavalcada de Reis,
d'acord amb la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i  serveis  dels  ens locals  (ROAS).  Mitjançant Decret  de l'Alcaldia  núm. 224/2008,  d'11 de juny,  es va
declarar aprovada definitivament la constitució de l'organisme autònom i els seus estatuts en no haver-se produït
reclamacions. 

Atès que el text íntegre dels estatuts de l'organisme autònom va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 149 de 21 de juny de 2008.

Atès que d'acord amb l'article 199 del ROAS la creació d'un organisme autònom per part de l'ens local dotat de
personalitat jurídica és una forma de gestió directa dels serveis locals.

Atès que la Junta de Govern de l'organisme autònom en sessió ordinària celebrada el dia 6 d'octubre de 2015 va
acordar proposar l'extinció del mateix i que el servei es gestionés a través de la mateixa organització ordinària de
l'Ajuntament (gestió directa pròpia).

Atès que l'article 26 dels estatuts vigents disposa que l'organisme s'extingirà per les causes que preveu l'article 208
del ROAS.

Atès que l'article 208 del ROAS preveu com a causa d'extinció, entre d'altres, l'acord del Ple de la Corporació quan
es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent, entre les previstes legalment.

Atès que es considera convenient gestionar els serveis municipals dels mitjans de comunicació de forma directa a
través de la mateixa organització ordinària de l'Ajuntament (gestió directa pròpia).

Vistos els informes favorables de Secretaria i de la Intervenció Accidental.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'octubre de 2015.

Vistos els articles 163, 208, 209 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l'extinció de l'organisme autònom local Cavalcada de Reis.

Segon.- SOTMETRE a informació pública l'expedient durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la darrera publicació dels anuncis corresponents en el tauler d'anuncis municipal, lloc web, Butlletí
Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació d'al·legacions, si s'escau.
En cas de no haver-hi al·legacions esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Tercer.- FACULTAR a l'alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per l'efectivitat de tot el procés de
dissolució de l'Organisme Autònom.
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Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  una
vegada hagi esdevingut definitiu.» 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, President de l'Organisme Autònom Cavalcada de Reis,
explica breument la justificació de l'extinció dels dos organismes autònoms, principalment per un tema de simplifi-
cació administrativa i per reduir la burocràcia i ser més eficients.

També explica que es va acordar la seva extinció en les Juntes de Govern d'ambdós organismes i que un vocal va
demanar l'aprovació dels estatuts de l'òrgan de participació, i explica que  es farà quan entri en vigor l'extinció dels
organismes autònoms, però afirma que no afectarà al funcionament.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera que avui que s'aprova l'extinció dels
organismes autònoms pel Ple també s'hauria d'aprovar els Consells, ho considera lògic i normal.

Anuncia la seva abstenció.

El Regidor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, comenta que considera que l'extinció dels organis -
mes autònoms hauria d'anar acompanyada de la regulació dels Consells corresponents.

El senyor Rubal explica que els consells funcionaran de forma similar al Consell d'Esports i de Medi Ambient, es
faran un estatuts semblants, però creu que fins que no es formalitzi l'extinció dels organismes no considera adient
constituir els consells, avui s'inicia la tramitació de l'extinció.

El senyor Ros creu que presentar avui els estatuts dels consells de participació no seria contradictori amb l'extin-
ció, seria complementari.

El senyor Rubal explica que no hi ha hagut temps de presentar l'esborrany.

El senyor Melo recorda que va dir que votaria a favor de l'extinció si es presentava una proposta d'estatuts. Creu
que es substitueix un model d'èxit per un altre seguint un punt de vista econòmic.

El senyor Alcalde explica que els consells tindran la mateixa autonomia, activitat i representació política que fins
ara.

Sotmesos a votació els assumptes, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E  i C's i 5 (cinc) abstencions dels Grups Municipals del PP i CIU. Per tant, els assumptes resulten apro -
vats sense cap esmena.

7. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2015.

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

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  011/2015,  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit), DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDITS.

Vist  l’expedient  número 011/2015, de modificació del  pressupost  de despeses per mitjà de romanent líquid de
tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de crèdit extraordinari i de suplement de crèdits.

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

Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció municipal.
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 20 d'octubre 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. 011/2015, de modificació del pressupost
de  despeses  per  mitjà  de  romanent  líquid  de  tresoreria  (reconeixement  extrajudicial  de  crèdit),  de  crèdit
extraordinari i de suplement de crèdits, d’acord amb el desglòs següent:

A. Crèdit extraordinari i suplements de crèdit

Vista la relació de les despeses adquirides per l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en exercicis anteriors
que es proposa siguin reconegudes extrajudicialment pel Ple de la Corporació, en relació amb la memòria de
tresoreria referent als projectes d'inversió de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres així com l'informe de
tresoreria, ambdós de 18 de setembre de 2015.

Vist que en l'exercici 2014, per Decret 626/2014, de 15 de desembre de 2014, s'aprovà la liquidació provisional per
als treballs d'obertura de la franja de protecció contra incendis de la urbanització La Cornisa, resultant un import
total de quotes a recaptar de 25.245,31 € i aquest compromís ferm d'aportació no va ser objecte d'una modificació
del pressupost 2014 per generació de crèdit.

Vist l'article 1 del Real Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, que preveu la recuperació de la paga extraordinària
dins  l'exercici  2015,  per  l'import  equivalent  a  48  dies  o  al  26,23  %  dels  imports  no  percebuts  de  la  paga
extraordinària  de  desembre  de  2012,  així  com  de  la  paga  addicional  de  complement  específic  o  pagues
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012 per aplicació del RDL 20/2012 de 13 de juliol.

Vist l'informe d'intervenció i  de tresoreria de la liquidació del pressupost 2014 i 2015 de l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres i dels seus Organismes Autònoms dependents Museu Arxiu i Ràdio Televisió de Llavaneres
pel que fa referència a l'existència de saldos comptables de regularització de diferències amb l'ordinal 200 de
l'Ajuntament al concepte no pressupostari deutor 10021 dels organismes per un import de 64.820,08 € i 31.042,05
€, respectivament. Vist que aquests conceptes deutors s'hauran de saldar mitjançant un ingrés no pressupostari
amb formalització el qual s'haurà de compensar necessàriament amb una despesa de capítol IV del pressupost de
despeses dels organismes autònoms.

Examinats  els  crèdits  consignats  a  les  aplicacions  pressupostàries  que  integren  el  pressupost  general  2015
d'acord amb l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l'article 35 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, resulta que no existeix consignació suficient
ni adequada per atendre les obligacions dimanats d'acords municipals, que puguin ser considerades d'urgència i
inajornables.

Vist l'article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que fa al finançament dels crèdits extraordinaris i
suplement de crèdit. 

Vist  que  a  data  d'avui  s'acredita  un  romanent  líquid  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  per  import  de
1.102.047,07 €. S'adjunta d'annex 4 certificat de l'Interventor Accidental.

Es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació d'un crèdit extraordinari per a les aplicacions pressupostàries i  pels
imports següents:

151 60014 Inversions en terrenys i costos d'urbanització                       288.395,58 €

Es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació de suplements de crèdit per a les aplicacions pressupostàries i  pels
imports següents:

151    61905  Liquidació obres complementàries Pau Casals 144.277,86 €
151    61910  Sector la Masia 188.705,75 €
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1721  22721  Franges contra incendis                                                    25.245,31 €                               7
151    60090  Servei recaptació voluntària                                                   28.683,28 €
333    41000 Aportació OA Museu Arxiu   64.820,08 €
920    41001 Aportació OA Ràdio Televisió                                                 31.042,05 €

Total 482.774,33 €

Pel  que  fa  a  la   paga  extraordinària  de  desembre  de  2012,  s'adjunta  annex núm.  5  el  seu  desglossament
d'aplicacions i imports, resultant un import total de 28.592,86 €.

Per ambdues propostes es preveu el finançament de la totalitat dels crèdits amb el romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals resultant de la liquidació pressupostària de l'exercici 2014, concepte d'ingressos 87000,
per un import total de 799.762,77 €.

B. Incorporació de Romanents de Crèdit

Vist l'article 47.5 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual els romanents de crèdit que amparen
projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament a l'exercici següent sense que
els sigui aplicable el principi d'especialitat temporalitat.

Vist el Decret 203/2015, de data 27 d'abril, d'aprovació de la liquidació corresponent al pressupost de l’exercici
2014, on figuren d'annex el  projectes d'inversió amb finançament afectat  i  la  seva proposta d'incorporació de
romanents. 

Vist el Decret  206/2015 d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 5/2015 que conté la incorporació de
romanent de crèdits amb finançament afectat.

Vista la memòria de tresoreria referent als projectes d'inversió de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de
data 19 de setembre de 2015.

Considerant que es compleix el disposat a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, així
com l'establert a les Bases Dotzena i Tretzena d'Execució del Pressupost 2015. 

Procedeix incoar l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2015 de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per incorporació de romanents de crèdit del pressupost anterior, incorporant el següents romanents
pendent:

Partida Pressupost 2014     Saldo disponible Partida Pressupost 2015
2014/151/60090 Patrimoni Públic del Sol          5.068,04 2015/151/60090 PPSH

Aquesta incorporació de romanent de crèdit es finança amb ingressos afectats, concepte d'ingressos 87010.

En relació amb el crèdit extraordinari, els suplements de crèdit i la incorporació de romanents que es proposa
s'incrementa el pressupost municipal de despeses 2015 en 804.830,81 €.

Aquest  increment,  d'acord  amb  l'exposat,  disposarà  del  corresponent  finançament  tot  quedant  anivellat  el
pressupost municipal 2015.

Per tant,  es considera que les modificacions de crèdits,que figuren en l’expedient,  es troben ajustades a la
legislació  vigent  aplicable,  corresponent  l’aprovació  de  l’expedient,  d’acord  el  que  es  disposa  a  les  Bases
Onzena,  Dotzena  i  Tretzena  de  les  Bases  d'Execució  del  vigent  Pressupost  de  l’Ajuntament,  al  Ple  de  la
Corporació  

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.” 8
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El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument el
contingut de l'expedient 11/2015 i l'esmena al dictamen de la Comissió Informativa General.
L'esmena consisteix en:

Aquest expedient es composa de dos punts, en primer lloc, s'incorpora romanent de tresoreria positiu del 2014 i
ho aclareix, aquest s'utilitza per pagar 650.000 euros en OPA's. La resta, 500.000,00 euros, es destinaran a eixu-
gar part del no pressupostari negatiu.

El senyor Sala recorda que quan va assumir la Regidoria d'Hisenda el saldo negatiu dels no pressupostaris esra
de 3,9 milions, després va baixar a 2,5 milions i ara és de 2 milions aproximadament. Afirma que en dos anys s'ha
reduït a la meitat gràcies a la bona gestió duta a terme.

Per últim, explica les altes i baixes de les partides que s'ha dut a terme.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, creu que degut a la gran quantitat d'infor-
mació de l'expedient es fa difícil valorar-lo. Anuncia la seva abstenció. 9
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, creu que si l'expedient és tan antic la mo -
dificació es podia haver facilitat als grups abans. Pensa que es tracta d'una modificació diferent a d'altres, ja que
posa ordre a les partides, no hi ha augment de despesa. Anunci el seu vot a favor.

El senyor Melo felicita al govern anterior i a l'actual per la baixada de ratis. Recorda, però, que és per donar com-
pliment a la llei d'estabilitat pressupostària.

El senyor Sala s'excusa per la presentació de l'esmena a última hora, però afirma que la voluntat era agilitzar el
tema. Explica que la Llei d'estabilitat pressupostària  obliga a no augmentar la despesa, però en aquest expedient
es redueix a la meitat.

El senyor Melo apunta que l'evolució de Sant Andreu de Llavaneres i l'evolució de la mitja nacional d'Espanya és
molt similar.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 16 (setze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,
Acord-E , PP i CIU i 1 (una) abstenció del Grup Municipals de C's. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap
esmena.

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016.

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

“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2016

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció
dels respectius acords d’imposició. 

L’article  16.1  del  text  legal  esmentat  estableix  que  les  Ordenances  fiscals  contindran  com  a  mínim  la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels
preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei  58/2003, de 17 de desembre, General  Tributària, ja que
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen,  al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 10
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat  de la utilitat derivada de la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de
taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local, que s’imposen o es modifiquen, el import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’octubre de 2015.

Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda.

Vist l’informe de la Intervenció Accidental.

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

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen d’acord amb el text que consta a l’expedient: 

1. Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre els béns immobles. 

2. Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres. 

3. Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

4. Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 

5. Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.

6. Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram.

7. Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua.

8. Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. 

9. Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de Taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i deposició de residus.

10.  Ordenança  fiscal  núm.  16,  reguladora  de  la  Taxa  per  parades,  barraques,  casetes  de venda,  espectacles  o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

11.  Ordenança fiscal  núm. 17,  reguladora de la  Taxa  per  la  prestació  de serveis  d'intervenció  administrativa  en
l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

12. Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.

13. Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis d’escola de música. 

14. Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la Taxa pels serveis relacionats amb les animals de companyia.

Segon.- IMPOSAR la taxa per inserció de publicitat en el butlletí municipal i APROVAR l'Ordenança fiscal núm. 36
reguladora de la mateixa. 11
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El text de l’Ordenança s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- IMPOSAR  la  taxa  per  la  inserció  de  publicitat  a  les  instal·lacions  esportives  municipals  i  APROVAR
l'Ordenança fiscal núm. 37 reguladora de la mateixa.

El text de l’Ordenança s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Quart.- DEROGAR l’Ordenança Fiscal núm. 22, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos i IMPOSAR
l’Ordenança Fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos, la qual tindrà el mateix número 22. Per
tant,  es substitueix aquesta ordenança pel model proposat per la Diputació de Barcelona, per actualitzar-la a la
normativa vigent.

El text de l’Ordenança s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici
de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.-   EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. En
compliment de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de publicar en un diari
dels de major difusió a la província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran de-
finitivament aprovats.”

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument l'as-
sumpte, i comenta que l'augment global és reduït.

El senyor Sala comenta que el govern es compromet a destinar íntegrament l'augment d'impostos a disminuir el deute
municipal. L'objectiu és reduir el deute en 600.000 euros l'any.

Pel que fa a la taxa d'aigua, s'ha tingut en compte la proposta del PP, que consisteix en eliminar l'augment de 0,40 eu -
ros al mes de la quota de servei. El Govern ha acceptat la no aplicació de l'augment de la taxa.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, està d'acord amb la modificació de les orde-
nances fiscals per rebaixar l'endeutament i poder disposar de més recursos. Demana que la Comissió Especial de
Comptes es reuneixi un mínim de tres cops l'any, per tractar d'assumptes econòmics.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que en el debat electoral de caps de
llista, el senyor Ros va preguntar si hi hauria un augment d'impostos i tothom, inclòs l'Alcalde, va dir que no n'hi hau-
ria, ara, en canvi no es compleix.

El senyor Bartomeu recorda que el govern té majoria absoluta i que es va intentar negociar i es va aconseguir una
disminució d'impostos pels llavanerencs de 25.000 euros. També va demanar també que no s'augmentés l'IBI un 2%,
que representa 100.000 euros, però no es va aconseguir.

Seguidament, el senyor Bartomeu comenta que en el pressupost municipal es veurà com s'apliquen els diners, els
quals considera que han de revertir en la població. 12
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Per últim, recorda que en aquest Ple hi ha dues mocions importants d'aplicació dels diners municipals. Anuncia el seu
vot a favor.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, es posiciona en contra de l'augment de l'IBI un
2% i de l'augment de les escombraries i del clavegueram.

Pel que fa a l'estudi per la supressió de la zona blava, pensa que suposarà la pèrdua de la meitat dels ingressos i
s'augmenten els impostos per compensar-ho.

El senyor Melo recorda que el govern va prometre la congelació fiscal. Avui l'IPC és negatiu.

El senyor Melo es posiciona d'acord amb una disminució del deute municipal.

Anuncia la seva abstenció.

El senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor-Delegat del Grup Municipal d'Acord-E, pregunta al senyor Bartomeu si està se -
gur que tothom va prometre que no augmentaria els impostos i afirma que amb menys ingressos es mantenen els
mateixos serveis.

El senyor Rubal explica que l'IBI ha estat molts anys sense revisar valors cadastrals, no es feia per raons electorals,
el que suposa una irresponsabilitat.

A continuació, el senyor Rubal pregunta al PP si està d'acord amb introduir la progressivitat en els tributs. Ho conside-
ra més just.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, afirma que ell va ser Alcalde perquè el poble el va
escollir. Com a filosofia creu que la pressió fiscal ha de ser la mínima, i que no es va fer la revisió cadastral perquè en
aquell moment hi havia més ingressos provinents de llicències d'obres i s'ingressava més que d'IBI.

En relació a la progressivitat dels tributs explica que, per exemple, a la taxa d'aigua hi ha trams.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, accepta el compromís de
fer més reunions de la Comissió Especial de Comptes.

Afirma que de l'augment real de les taxes de 70.000 euros, només un 10% del que es destina cada any a eixugar
deute, uns 700.000 euros i que l'augment suposa un 0,72% del total d'ingressos.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,
Acord-E , PP i C's i 3 (tres) abstencions del Grup Municipals de CIU. Per tant, l’assumpte resulta aprovat amb l'esme-
na del Grup Municipal del PP de no incrementar la quota del servei de la taxa d'aigua.

9.  APROVACIÓ  DELS  PLECS  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I  TÈCNIQUES  PARTICULARS  I
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT,  PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS.

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

“APROVACIÓ  DELS  PLECS  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I  TÈCNIQUES  PARTICULARS  I
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE DE   SERVEIS  DE
NETEJA D'EFIFICIS MUNICIPALS

13
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Atès que el dia 30 de novembre de 2015 finalitza el contracte de serveis de neteja d'edificis municipals signat amb
l'empresa NET-BRILL, S.L.,  i tal i com disposa la clàusula tercera del contracte signat el dia 1 de desembre de 2011
no hi ha possibilitat de pròrroga.

Vistos els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l'adjudicació del contracte de  serveis de
neteja d'edificis municipals, mitjançant procediment obert, elaborat pels serveis jurídics d'aquest Ajuntament.

Atès que es considera necessari pel bon funcionament dels serveis públics l'adjudicació de l'esmentat contracte, amb
una durada inicial de 4 anys , prorrogable per períodes d'un any, fins a un màxim de sis anys, pròrrogues incloses.

Atès que el valor estimat del contracte és de 1.346.400,00 Euros ( un milió tres-cents quaranta sis  mil quatre-cents
Euros ) , IVA exclòs , xifra que supera  el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’octubre de 2015.

Vista la Disposició addicional segona del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons la qual correspon al Ple les competències com a òrgan
de contractació, quan l'import del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Vistos els articles 5.1, 10, 16.1.b), 19.1.a), 142, 159, 301 i següents i concordants del Reial Decret  Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació.

Segon.- APROVAR els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l'adjudicació del contracte de
serveis de neteja d'edificis municipals, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada.

Els esmentats Plecs s’incorporen com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- CONVOCAR la licitació per procediment obert, per a l’adjudicació del contracte.

Quart.- EXPOSAR al públic els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars esmentats durant el termini
de 30 (trenta ) dies hàbils, comptats des de la publicació de l'anunci del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE). L'anunci del contracte també es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el perfil del contractant, perquè puguin presentar-se
reclamacions.

Cinquè.- ANUNCIAR la licitació per un termini de 52 dies naturals a comptar des de la publicació en el DOUE, de
forma simultània  a  l’exposició  al  públic  dels  Plecs,  si  bé aquesta  s’ajornarà  en  el  supòsit  de  què  es  formulin
reclamacions contra els Plecs de clàusules. La licitació també s'anunciarà al BOE, DOGC, BOP i en el perfil del
contractant.”

L'Alcalde explica breument l'assumpte.

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

10.  APROVACIÓ  DEFINITIVA DEL  PROJECTE  BÀSIC  D'OBRES  ORDINÀRIES  DE  CONSTRUCCIÓ  D'UN
PAVELLÓ POLIESPORTIU TRIPLE (PAV-3) AL SECTOR «ELS AMETLLERS».

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

“APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE  BÀSIC D’OBRES ORDINÀRIES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ
POLIESPORTIU TRIPLE (PAV-3) AL SECTOR “ELS AMETLLERS” 14
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Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 19 de maig de 2015 va acordar l'aprovació inicial del projecte bàsic d'obres
ordinàries  de  construcció  d'un  Pavelló  Poliesportiu  triple  al  Sector  “Els  Ametllers”  redactat  per  Acontraluz
Arquitectura, S.L.P., amb un pressupost total d’execució per contracte de 3.598.598,08 Euros, IVA inclòs (tres milions
cinc-cents noranta-vuit  mil cinc-cents noranta-vuit euros amb vuit cèntims).

Atès que l'aprovació  definitiva  de l'esmentat  projecte  es va condicionar al  compliment de les prescripcions
tècniques incloses a l'informe de l'arquitecte municipal de data 6 de maig de 2015.

Vist el projecte bàsic subsanat el qual inclou les prescripcions tècniques indicades.

Vist l'informe favorable de l'Arquitecte Municipal, de data 13 d'octubre de 2015.

Atès que l’article 22.2, apartat ñ), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que el Ple de la Corporació serà l’òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres quan ho sigui
per la seva contractació o concessió.

Atès que la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu apartat segon, determina que el Ple
serà  l’òrgan  competent  per  la  contractació  d’aquells  contractes  que  superin  el  10  per  100  dels  recursos
ordinaris  del  pressupost,  i  en  el  seu  apartat  catorzè  estableix  que,  als  efectes  de  determinar  aquesta
competència, s’inclourà en l’import dels contractes l’Impost sobre el Valor Afegit.

Atès que el pressupost de les obres supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'octubre de 2015.
 

Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR  DEFINITIVAMENT  el  projecte  bàsic  d’obres  ordinàries  de  construcció  d'un  Pavelló
Poliesportiu triple al Sector “Els Ametllers” redactat per Acontraluz Arquitectura, S.L.P.,  amb un pressupost total
d’execució per contracte de de 3.598.598,08 Euros, IVA inclòs (tres milions cinc-cents noranta-vuit  mil cinc-
cents noranta-vuit euros amb vuit cèntims), amb la inclusió de les prescripcions tècniques indicades a  l'informe
de l'arquitecte municipal de data 6 de maig de 2015.

Segon.- PUBLICAR l’acord d'aprovació definitiva de l'esmentat projecte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al
B.O.P., al D.O.G.C. i al web municipal als efectes oportuns.

Tercer.-   NOTIFICAR el  present acord als interessats, al Departament d'Intervenció i  al  Consell  Català de
l’Esport, juntament amb còpia de l'informe emès.”

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques, ex-
plica breument l'assumpte.

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

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA REPARACIÓ DE VORERES.

El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple pel seu debat i aprovació la
següent 

MOCIÓ

Exposició de motius

Tots som coneixedors del lamentable estat de moltes de les voreres de la nostra població, essent més perillós
per als  vianats transitar  per  les mateixes que la  calçada.  Aquesta situació  no afecta  a  una sola  zona de
Llavaneres, sinó que hi ha diversos llocs afectats per aquest motiu amb l'evident perill de caigudes i lesions als
vianants, per aquest motiu presentem la següents

Proposta d'acords 15
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1- Que d'una manera immediata es duguin a terme les treballs necessaris per condicionar les voreres que es
trobin en un estat més deficient.

2- Que la partida de manteniment del pressupost de l'any 2016 contempli la situació i es doti suficientment per
fer front a les reparacions corresponents. 

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que hi ha voreres que es troben en un
estat perillós i proposa que de forma immediata es posi en marxa el seu arranjament i que es doti al pressupost
2016 d'una partida de manteniment per un repàs general de totes les voreres.

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques, res-
pon que si es refereix a l'Ametllareda, entre altre zones, l'any 2014 es va destinar 120.000 euros en adequar els
paviments dels carrers i s'hi continua treballant ja que hi ha reclamacions patrimonials. Pel que fa al carrer de
Munt afirma que s'hi han fet actuacions i es continuaran fent.

Pel que fa a la resta de zones del municipi es mantenen amb mitjans propis i amb empreses externes.

També explica que tenint en compte el Pla d'accessibilitat cal modificar les voreres de forma progressiva, i a l'any
2014 es van fer set passos de vianants.

Pel que fa la immediatesa que reclama el senyor Ros li respon que serà difícil, caldrà fer-ho de forma progressiva 
perquè els recursos són limitats i demana que es retiri la frase «de forma immediata».

El senyor Ros contesta que no accepta retirar la frase, ja que considera que hi ha zones de perill immediat i ur -
gent, les qual les hauria de determinar els Serveis Tècnics Municipals.

El senyor Alcalde explica que a l'esborrany del pressupost municipal per l'any 2016 ja existeix una partida pressu-
postària per aquest tema.

  Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

12.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA CONCESSIÓ D'ESPAIS  A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS A LA REVISTA MUNICIPAL.

El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple pel seu debat i aprovació la
següent:

MOCIÓ

Exposició de motius

La tasca duta a terme pels grups municipals de l'oposició es pot dona a conèixer actualment a través d'un
article al web municipal, el cert és que aquesta tasca sempre es podia donar a conèixer al conjunt dels veïns de
la població mitjançant la revista municipal,  sorprenentment en l'actualitat,  els diferents grups municipals de
l'oposició no se'ns permet donar la nostra opinió respecte als temes municipals, i per aquest motiu, creiem que
una revista pagada per tots els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres hauria de recollir en les seves pàgines
les opinions de tots els grups, tant del govern com de l'oposició, per aquestes raons sol·licitem al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que a partir del proper número de la revista municipal, aquesta sigui no només la revista de l'equip de govern,
si no del conjunt de tots els grups municipals que conformen el Ple, concedint un espai per poder dur a terme
un article d'opinió en la mateixa línia que sempre havia existit.” 16
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El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica que a la revista municipal sempre s'ha
donat veu a tots els Grups Municipals. Considera beneficiós, pel conjunt de la població, escoltar l'opinió de tots
els grups polítics, creu que així s'evita la crispació.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, recorda que l'any passat es va remo-
delar la revista i es va aprofitar el web municipal perquè els grups polítics s'expressessin. S'esperava més visi-
tes tot i que no té dades.

Creu que caldria millorar l'accés als menús del web municipal i, atès que no hi ha moltes visites a la plana web,
pensa que potser caldria recuperar l'espai a la revista municipal, tot i que no li agrada l'espai de la revista que es
destina als Grups Polítics, ja que considera que és massa reduït. Demana més espai pels grups municipals, per
exemple, mitja pàgina. Ho proposa com esmena a la moció.

El senyor Ros ho accepta si el govern ho recolza.

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Comunicació, explica
que des de la Regidoria de Comunicació s'està treballant amb molta transparència i que s'han fet canvis a la revis-
ta municipal. Confirma que es canviarà l'estratègia de la comunicació dels mitjans municipals.

La senyora Sosa explica que hi haurà més publicitat, més pàgines i més contingut. Es vol crear la secció «24 ho-
res», dedicada a polítics, tècnics, entitats etc i que mitjançant el Museu-Arxiu es vol explicar la història de Llavane-
res. Considera que cal fer comunicació de servei.

L'Alcalde recull la proposta de la moció.

El senyor Ros manifesta que vol que tots els grups municipals disposin d'un espai adient a la revista municipal.

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

“MOCIÓ

Exposició de motius

La tasca duta a terme pels grups municipal de l'oposició es pot dona a conèixer actualment a través d'un article
al web municipal, el cert és que aquesta tasca sempre es podia donar a conèixer al conjunt dels veïns de la
població  mitjançant  la  revista  municipal,  sorprenentment  en  l'actualitat,  els  diferents  grups  municipals  de
l'oposició no se'ns permet donar la nostra opinió respecte als temes municipals, i per aquest motiu, creiem que
una revista pagada per tots els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres hauria de recollir en les seves pàgines
les opinions de tots els grups, tant del govern com de l'oposició, per aquestes raons sol·licitem al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que a la major brevetat possible la revista municipal sigui no només la revista de l'equip de govern, si no del
conjunt de tots els grups municipals que conformen el Ple, concedint un espai adient per poder dur a terme un
article d'opinió en la mateixa línia que sempre havia existit.»

 Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, amb l'esmena proposada.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A L'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI TÈCNIC DE MESURES
ALTERNATIVES ALS ELEMENTS DE REDUCCIÓ DE VELOCITAT DE VEHICLES.

El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple pel seu debat i aprovació la
següent:

MOCIÓ 17
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Exposició de motius

En pràcticament  tota la  població  existeixen uns mitjans dissuasius de velocitat  per  vehicles,  si  bé estem
d'acord amb la finalitat que es vol assolir, entenem que alguns dels passos elevats per a vianants i bandes
sonores reductores de velocitat poden ocasionar danys als vehicles que transiten a velocitats reduïdes degut
a l'altura dels esmentats passos, per aquest motiu que presentem la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que els serveis tècnics municipals elaborin un estudi d'alternatives que, sense perdre de vista l'objectiu de
limitar la velocitat, no siguin agressives amb els vehicles.”

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica breument la moció. La seva prioritat
és reduir la velocitat dels vehicles i la seguretat dels vianants.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, demana al grup pro -
posant que concreti l'expressió «estudi d'alternatives». Explica que hi ha una ordre del Ministeri de Fomento
que ho regula, però reconeix que no totes les bandes reductores de velocitat s'hi ajusten perquè són anteriors.

El senyor Rubal proposa que els Serveis Tècnics Municipals facin un informe dels que causen problemes i que
proposin possibles solucions per atenuar els efectes.

     El senyor Ros accepta incloure l'esmena.

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

“MOCIÓ

Exposició de motius

En pràcticament  tota la  població  existeixen uns mitjans dissuasius de velocitat  per  vehicles,  si  bé estem
d'acord amb la finalitat que es vol assolir, entenem que alguns dels passos elevats per vianants i bandes
sonores reductores de velocitat poden ocasionar danys als vehicles que transiten a velocitats reduïdes degut
a l'altura dels esmentats passos, per aquest motiu que presentem la següent

PROPOSTA D'ACORD

Què els serveis  tècnics municipals elaborin un informe sobre els elements reductors de velocitat  que no
s'ajusten a la normativa i que proposin mesures que, sense perdre de vista l'objectiu de limitar la velocitat, no
siguin agressives amb els vehicles.”

  Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, amb l'esmena proposada.

14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP.

El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple les següents:

PREGUNTES

1.- Situació actual de l'Escola de Música, així com el número d'alumnes inscrits.

2.- Té el govern data prevista per crear la comissió del pla de xoc contra l'atur.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, formula les dues preguntes. 18
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La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament, respon a la
primera pregunta informant que actualment hi ha 133 alumnes, 31 baixes i 9 professors contractats i s'està duent a
terme la selecció de la segona borsa de professors de música, per completar el professorat.

La senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de les Àrees de Promoció Eco-
nòmica, Empresa, Comerç i Turisme, llegeix el següent escrit:

“COMISSIÓ LOCAL DE TREBALL I EMPRESA

Vista l'acta del Ple Municipal de 21 de juliol de 2015 en el transcurs del qual es va aprovar la moció per a la creació
d'una Comissió  per  tirar  endavant  un pla  de mesures contra  l'atur,  integrada per  un representant  de cada grup
municipal,

LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA, COMERÇ I TURISME PROPOSA: 

La posada en marxa de la Comissió Local de Treball i Empresa que tindrà les següents característiques:

-Objectius de la Comissió: 
Elaborar un pla de mesures contra l'atur.
Implementació de les mesures.
Establir un pla de treball consensuat per reactivar els sectors econòmics estratègics locals.

-Funcions de la Comissió: 
Des de La regidoria de Promoció Econòmica,  Empresa,  Comerç i  Turisme s’encapçalarà la gestió  interna de la
comissió  (convocatòries,  actes,  seguiment,  recull  de  propostes,  etc).  Cada  membre  tindrà  les  funcions  de
representació dels seu àmbit i proposarà accions i activitats de dinamització, suport i coordinació de les accions que
s'acordin. 

-Composició de la Comissió: 
Es proposa que hi estiguin representats els principals sectors econòmics del municipi, a més dels grups municipals.
L'estructura estaria formada per:
La regidora de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme i les tècniques de l'Àrea
1 representant de cada grup municipal present al Consistori
2 representants del sector del comerç
2 representants del sector empresarial i de serveis
2 representants del sector turístic (restauració i oci)
1 expert en la matèria

-Periodicitat de les reunions:

Els membres proposats es reuniran trimestralment, el primer dilluns del mes al matí.

Al llarg del mes de novembre es notificarà a tots els grups municipals i a les empreses locals  per tal d'instar-los a
designar el seu representant.”

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, proposa que la periodicitat de les reunions no sigui
trimestral, sinó quan es consideri oportú i que les reunions no siguin al matí sinó a partir de les 20.00 hores.

15. INFORMES.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, convoca una reunió prè-
via de treball sobre el Pressupost Municipal per l'any 2016 a tots els regidors el dia 17 de novembre, després de la
Comissió Informativa General.

19
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També anuncia que el dia 26 de novembre es celebrarà una Comissió Informativa General extraordinària i el dia 1 de
desembre un Ple extraordinari per aprovar el Pressupost Municipal per l'any 2016.

Essent les 23,15 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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