
    
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 09/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-dues hores del dia 11 d'agost 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) i Jo-
sep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals (ERC-AM), la senyora Anna Sosa
Ròdenas (ERC-AM), els senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo Bulbena (CIU), Lluís Nogue-
ras i Moulines (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  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

Han excusat la seva assistència el senyor Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i les senyores Maria Teresa Vidal i
Peig (ERC-AM) i Mireia Neira i Marí (Acord-E).

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 vàlida-
ment constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El senyor Alcalde justifica la urgència de la sessió i manifesta que es va informar als Grups de la necessitat
d'aprovar els assumptes inclosos a l'ordre del dia perquè el curs escolar s'iniciï amb normalitat a l'escola
Jaume Llull i a l'Escola municipal de Música.

Sotmesa a votació la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LES OBRES A EXECUTAR A L'ESCOLA PÚBLICA SITUADA
AL CARRER CONTRABANDISTES, S/N (ANOMENADA JAUME LLULL) COM D'ESPECIAL INTERÈS
ALS EFECTES DE LA CONCESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ FISCAL PREVISTA A L'ARTICLE 6.1. DE
L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  3,  REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia:

“APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LES OBRES A EXECUTAR A L'ESCOLA PÚBLICA SITUADA AL
CARRER CONTRABANDISTES, S/N (ANOMENADA JAUME LLULL) COM D'ESPECIAL INTERÈS ALS
EFECTES  DE  LA  CONCESSIÓ  DE  LA  BONIFICACIÓ  FISCAL  PREVISTA  A  L'ARTICLE  6.1.  DE
L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  3,  REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

Atès que el director dels Serveis Territorials al Maresme -Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya mitjançant escrit de data 21 de juliol de 2015, amb registre d'entrada núm.
4054, de 28 de juliol, ha sol·licitat que el Ple de l'Ajuntament declari les obres titulades “Adequació de porxo
per a espais aula” a executar a l'escola situada al carrer Contrabandistes, s/n, com a obra d'especial interès
o d'utilitat pública i que s'apliqui una bonificació del 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres i s'estableixi l'exempció de la taxa per expedició de llicències urbanístiques.

Atès en el DOGC núm. 6924, de 30 de juliol de 2015, s'ha publicat l'acord del Govern de la  Generalitat de
Catalunya GOV/121/2015, de 28 de juliol, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa, essent
que en el seu Annex 1 -Creació d'Escoles- es preveu la creació de l'Escola de Llavaneres situada al carrer
Contrabandistes,  s/n,  amb codi:  08074835,  creada per  fusió  de l'escola  Labandària  i  de l'escola  Sant
Andreu de Llavaneres.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 31 de juliol de 2015 va
atorgar la llicència urbanística per a l'execució de les obres esmentades.

Atès que  es considera que  cal  resoldre totes  les qüestions relacionades amb aquestes obres amb la
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màxima celeritat per tal de fer possible que les obres estiguin finalitzades a l'inici del proper curs escolar.

Vist l'informe emès per l'Interventor Accidental.

Vist l'article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer  .- DECLARAR d’especial  interès municipal  les obres d'Adequació  de porxo per  a  espais  aula  a
executar a l'escola pública situada al carrer Contrabandistes, s/n, per part del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, perquè es considera que concorren circumstàncies socials que justifiquen la
declaració.

Segon.- INDICAR que,  de  conformitat  amb l'article  6.1.  de  l'Ordenança  Fiscal  núm.  3,  reguladora  de
l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  actualment  vigent,  la  bonificació  de  la  quota  que
correspon és del 90%.

Tercer.- INDICAR que, per aplicació de l'article 7.1.c) de l'Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa
per llicències urbanístiques, aquestes obres realitzades per la Generalitat de Catalunya estan exemptes de
la taxa.

Quart.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials al Maresme -Vallès Oriental del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a l’Organisme de Gestió Tributària juntament amb còpia de
l'informe d'Intervenció, als efectes oportuns.”

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de les Àrees d'Urbanisme i
Obres Públiques, explica breument l'assumpte i  que es consideren obres d'especial interès.

Explica que l'inici de les obres està previst pel dia 17 d'agost d'enguany, i  que s'espera que finalitzin a
temps.

La senyora  Anna Sosa i  Ródenas,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada d'Ensenyament,
afirma que es farà un seguiment de les obres perquè l'inici del curs escolar es faci amb normalitat.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, opina que es tracta d'un tema fiscal i
demana a l'Alcalde que en temes d'especial interès s'informi als Grups amb suficient antelació.

El  senyor  Ros també manifesta  que  no està  d'acord  amb la  fusió  de  les  dues escoles,  tot  i  que  les
competències són del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Seguidament, el senyor Ros pregunta si s'han mantingut converses entre l'Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya i si s'ha proposat que continuïn els dos centres, també vol saber qui ha mantingut les converses.

Per últim, demana al govern que faci un seguiment de les obres i anuncia el seu vot a favor.

El senyor Alcalde explica que la fusió de les escoles és un tema sobrevingut. No és de competència de
l'Ajuntament. A més a més, considera que el senyor Ros podria haver parlat fa molt de temps amb la
comunitat educativa, ja que fa mesos que es coneix la fusió.

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

3. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 8 DE MARÇ DE 2002 AMB
L'ASSOCIACIÓ MUSICAL DE LLAVANERES, PER A LA GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCERT
ADMINISTRATIU, DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ESCOLA DE MÚSICA.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia:

“APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 8 DE MARÇ DE 2002 AMB
L'ASSOCIACIÓ MUSICAL DE LLAVANERES, PER A LA GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCERT
ADMINISTRATIU, DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ESCOLA DE MÚSICA
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Atès que en data 8 de març de 2002 es va formalitzar el contracte administratiu entre l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres i l'Associació Musical Llavaneres, NIF G62507900, per a la gestió indirecta, en règim
de concert administratiu, del servei públic d'escola de música municipal.

Atès que el contracte administratiu formalitzat preveu que la data d'efectes del mateix serà l'1 de març de
2002.

Atès que el contracte es va atorgar per un termini màxim d'un any, susceptible de pròrrogues per un termini
d'un any, fins a un màxim de vint-i-cinc anys.

Per tant, la pròrroga del contracte vigent finalitza el proper 29 de febrer de 2016.

Atès que el senyor Joan Terensi Ribelles, President de l'Associació Musical Llavaneres, mitjançant escrit de
data 23 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 3103, de 23 de juny, va sol·licitar que l'Ajuntament
autoritzés una pròrroga del contracte per un període d'un any fins el 28 de febrer de 2017.

Atès que, posteriorment,  el  senyor Joan Terensi  Ribelles,  President de l'Associació Musical  Llavaneres
mitjançant  escrit  de  data  3  de juliol  de 2015,  amb registre  d'entrada  número 3517,  de 3  de juliol,  va
sol·licitar la resolució del contracte de 8 de març de 2002, de mutu acord tot reconeixent la insolvència
econòmica de l'entitat.                                                                           

3                                                                                                                                     

Vist l'informe de la Secretaria General i de la Intervenció Accidental de data 10 d'agost de 2015.

Vistos els articles 20 a 22, 109, 111, 167 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques  (en  endavant
TRLCAP); els articles 13 a 16, 109 a 113, 181 i concordants del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel  qual s'aprova el  Reglament  general  de la  Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (en
endavant RGLCAP); disposicions aplicables  a l'extinció del contracte administratiu de 8 de març de 2002
perquè era la normativa vigent en el moment de la seva adjudicació.

Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament que el servei públic de l'escola de música municipal no es vegi
interromput i pugui iniciar amb normalitat la seva activitat docent el proper 21 de setembre de 2015, data
prevista per a l'inici del curs 2015-2016.

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

Primer.- TENIR  PER  DESISTIT  el  senyor  Joan  Terensi  Ribelles,  President  de  l'Associació  Musical
Llavaneres, de la seva sol·licitud d'autorització d'una pròrroga del contracte formalitzat en data 8 de març
de 2002 per a la gestió indirecta del servei  públic d'escola de música municipal, per un període d'un any
fins el 28 de febrer de 2017.

Segon.- APROVAR la resolució del contracte administratiu formalitzat en data 8 de març de 2002 entre
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i l'Associació Musical Llavaneres, NIF G62507900, per a la
gestió indirecta, en règim de concert administratiu, del servei públic d'escola de música municipal, per la
causa prevista a l'article 111.g) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, -normativa vigent en el moment de la seva
adjudicació– per  l'incompliment d'una obligació essencial del contracte i per les consideracions de l'informe
del Secretari General i de l'Interventor Accidental de data 10 d'agost de 2015 que es consideren com a
motivació del present acord.

Cal tenir en compte que l'objecte essencial del contracte són els serveis d'ensenyament musical que el
contractista,  d'acord amb la  normativa vigent,  ha de prestar  mitjançant  els professors i  professores de
música que tingui contractats assumint l'Associació, entre d'altres obligacions, el pagament de l'IRPF i de
les quotes de Seguretat Social que corresponguin, a més del compliment de les obligacions previstes a la
normativa legal que sigui d'aplicació.

Cal considerar que qualsevol incompliment contractual que suposi la no prestació del servei -l'objecte del
contracte, l'ensenyament musical- pot qualificar-se com a incompliment d'una obligació essencial.

Cal tenir en compte, a més, que s'ha produït una incapacitat sobrevinguda del contractista per contractar
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amb l'Administració perquè actualment no es mantenen les condicions de solvència i han variat respecte les
que varen motivar l'adjudicació del contracte.

En  conseqüència,  es  qualifica  l'incompliment  del  contractista  com  a  culpable,  greu  i  de  naturalesa
substancial.

Tercer.- NO FER en aquest moment un pronunciament exprés respecte a la procedència o no de la pèrdua,
devolució o cancel·lació de la garantia constituïda, fins que aquest Ajuntament conegui de forma definitiva
l'import de les obligacions pendents per part del contractista així com les que, en el seu cas, li puguin ser
derivades a aquest Ajuntament per l'incompliment d'aquell.

Quart.- En conseqüència, PROCEDIR, de forma cautelar, a retenir la garantia definitiva constituïda en el
seu moment pel  contractista -aval  de “La Caixa” d'1 de febrer de 2002 per import  màxim de 4.904,26
euros-.

Cinquè.- RESERVAR-SE el dret per part de l'Ajuntament a reclamar la indemnització de danys i perjudicis
que, en el seu cas, sigui procedent  per l'incompliment culpable del contractista. La determinació dels danys
i perjudics es durà a terme per l'òrgan de contractació -el Ple de l'Ajuntament- en decisió motivada prèvia
audiència del contractista atenent a diversos factors, entre d'altres, les majors despeses que pugui haver
ocasionat a  l'Ajuntament la  resolució  del  contracte  sol·licitada per l'Associació Musical  Llavaneres,  NIF
G62507900.          4

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a  l'Associació Musical Llavaneres, NIF G62507900,  i a “La Caixa” com
a entitat avalista, juntament amb còpia de l'informe de Secretaria i Intervenció de 10  d'agost de 2015.”

La senyora  Anna Sosa i  Ródenas,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada d'Ensenyament,
explica que és necessari resoldre el contracte perquè l'Ajuntament pugui gestionar directament el servei i
garantir, així, la continuïtat del servei.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona d'acord i afirma que l'Escola
de Música funciona molt bé, ja que a l'any 2010 hi havia 100 alumnes i a l'any 2014 n'hi havia 174.

El senyor Ros es dirigeix a l'Alcalde per demanar-li que s'adreci als pares per informar d'aquest del tema.

Per últim, el senyor Ros fa constar que fa cinc o sis mesos que es va generar el problema, i, per tant,
s'hauria d'haver resolt el tema per part de l'anterior govern.

El  Regidor  senyor  Xavier  Melo  i  Bulbena,  del  Grup Municipal  de CIU,  creu que  hi  ha poc temps per
seleccionar el personal de l'Escola de Música, ja que s'ha de fer abans del dia 21 de setembre, data en la
qual ha de començar el curs.

El senyor Melo ofereix la col·laboració del seu Grup per tot allò que sigui necessari.

La senyora Sosa explica la complexitat de l'assumpte i afirma que s'ha buscat la millor solució.

El senyor Alcalde explica que demà sortiran les cartes informant als pares de la situació i  garantint la
continuïtat de l'Escola Municipal de Música.

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

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22,20 hores. En dono fe.
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