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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2015 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 31 de març de 2015, sota la presidència de l’Il.lm  
Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Lluís Nogueras i Moulines 
(CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-PM), 
senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), la 
senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), els senyors Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), Emili 
Minguell i Parent (GLL-E), Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i Matas (PP), senyor Antoni Majó i 
Vives (PP), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit) i Salvador Ramon i Pauli (Regidor no adscrit) i la senyora 
Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita) i senyor Bernat Graupera i Fàbregas (Regidor no adscrit), a 
l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep 
Lluís Valentín i Martínez. 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
   
El senyor Alcalde expressa el seu condol per l'accident aeri de França. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE 
FEBRER DE 2015. 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 24 de febrer de 2015, s’obté el resultat següent: 15 (quinze) 
vots a favor dels Grups Municipals de CIU, PP, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES, del Regidor no 
adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 2 (dues) 
abstencions del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera 
i Fàbregas. Per tant, l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2015, resulta aprovada per 
majoria absoluta sense cap esmena.  
 
2.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 
DE MARÇ DE 2015. 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 17 de març de 2015, s’obté el resultat següent: 16 (setze) vots a 
favor dels Grups Municipals de CIU, PP, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES, del Regidor no 
adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i de la Regidora no 
adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 1 (una) abstenció del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas. Per tant, l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2015, resulta aprovada per 
majoria absoluta sense cap esmena.  

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 070/2015, de 19 de febrer, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
2/2015 del vigent pressupost municipal al decret núm. 143/2015, de 24 de març, d’aprovació 
definitiva de la llista d’admesos i exclosos corresponent al lloc de treball de tècnic d’ocupació, grup 
A2, inclòs dins el procés de selecció de personal per a la contractació temporal d’un lloc de treball 
en el marc dels Plans d’Ocupació Local.  

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.   
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4.- APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT AMB 
PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT, S.L. 

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

«APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT AMB 
PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT, S.L. 

 
Atès que en data 28 de setembre de 2004 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament el conveni urbanístic a 
signar amb la mercantil Niesma Corporació, S.L. en relació a la finca de Can Rivière. 

 
Atès que en data 28 de febrer de 2005 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament una modificació del conveni 
urbanístic a signar amb la mercantil Niesma Corporació, S.L. en relació a la finca de Can Rivière. 

 
Atès que en data 7 de març de 2005 es va signar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres i la mercantil Niesma Corporació, S.L. 

 
Atès que en data 5 de març de 2007 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament una modificació del conveni 
urbanístic  signat en data 7 de març de 2005 amb la mercantil Niesma Corporació, S.L. en relació a la 
finca de Can Rivière, en virtut del qual Proyecto Inmobiliario Valiant, S.L., quedava subrogada en les 
obligacions del conveni inicialment signat. 

 
Atès que en data 12 de març de 2007 es va signar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres i Proyecto Inmobiliario Valiant, S.L. 

 
Atès que el senyor Alejandro Fernández Mas en nom i representació de la companyia mercantil Encina 
Los Monteros, S.L.U., liquidadora única de la mercantil Proyecto Inmobiliario Valiant, S.L.U. en 
liquidación, mitjançant document de data 23 de febrer de 2015, amb registre d'entrada núm. 911/2015, de 
24 de febrer, ha manifestat la seva voluntat de signar un document de resolució del conveni esmentat per 
tenir prevista la liquidació de la mercantil  Proyecto Inmobiliario Valiant, S.L.U. i per haver finalitzat els 
compromisos per ambdues parts establerts en el conveni. 

 
Vist que el Ple de l’ajuntament, en base al principi d’autonomia local i com a òrgan de govern i 
administració del municipi (Art. 140 de la Constitució Espanyola), és qui ostenta la competència per 
determinar el que li convé a l’interés públic. 

 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  24 de març de 2015.               

 
Vist el que determina l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- APROVAR la resolució de mutu acord del conveni urbanístic signat en data 7 de març de 2005 
en relació a la finca de Can Rivière, instada per la mercantil Encina Los Monteros, S.L.U., liquidadora 
única de la mercantil Proyecto Inmobiliario Valiant, S.L.U. en liquidación,  perquè han finalitzat els 
compromisos per ambdues parts establerts en el conveni. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats i al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.                                                    6 
 

 
Tercer- PUBLICAR  el present acord al tauler d’anuncis , al Portal de Transparència  de l'Ajuntament i  al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en aplicació analògica de l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 
2/2008,  de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl. 

 
Quart- FORMALITZAR el document de resolució del conveni en el cas que no es presentin al·legacions en el 
termini atorgat a l’efecte.» 

 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme explica 
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breument l’assumpte. 
 

A les 21.02 hores s'incorpora a la sessió la senyora Sandra Carreras Ruiz, Regidora no adscrita. 
 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 5 
(cinc) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas, del 
Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. 
Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 
 

5.- APROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA Nº 1015 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA (RECURS ORDINARI 322/2009), PER LA QUAL S'ANUL.LEN DETERMINATS ARTICLES 
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«APROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA N. 1015  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA (RECURS ORDINARI 322/2009), PER LA QUAL S’ANUL·LEN DETERMINATS ARTICLES DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL 

Atès que en data 27 de febrer de 2015 aquest Ajuntament ha estat notificat de la sentència núm. 1015 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs ordinari 322/2009), per la qual s’anul·len determinats articles 
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per empreses de 
telefonia mòbil, una vegada ha esdevingut ferma. 

Atès que en virtut de l'article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa, cal donar compliment a les disposicions de la sentència i procedir a l'execució de la mateixa. 

Atès en virtut de l'article 72.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa, cal publicar també la sentència en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

Atès que la defensa de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en l'esmentat procés contenciós-
administratiu ha estat duta a terme per l'assessoria jurídica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, la qual ha comunicat a aquest Ajuntament que la publicació de la sentència al BOPB es durà a 
terme directament per part de l'esmentat Organisme. 

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 24 de març de 2015. 

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

Primer.- APROVAR l'execució de la sentència núm. 1015  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(recurs ordinari 322/2009), per la qual s’anul·len determinats articles de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic local per empreses de telefonia mòbil, en el sentit de què no cal fer 
actuacions concretes d'execució de dita sentència perquè:     7 

a) Pel que fa a l'articulat de l'ordenança fiscal, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ja l'ha adaptat a la 
decisió de la sentència mitjançant la modificació de l'ordenança fiscal núm. 21 per a l'exercici 2015 publicada 
en el BOPB de 22 de desembre de 2014. 

b) Respecte les liquidacions que no són fermes i consentides, s'han vist afectades per aplicació de l'article 19 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'Organisme de Gestió Tributària, en ús de les 
competències delegades de gestió de la taxa, ha dictat les resolucions anul·latòries de les referides 
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liquidacions següents: 

- Resolució de la Gerent de l'ORGT de 14 d'abril de 2014 núm. 16806/14, d’anul·lació de les liquidacions del 
primer, segon, tercer i quart trimestre de 2009 practicades a Vodafone España, SAU, per un import total de 
13.555,48 Euros. 

- Resolució de la Gerent de l'ORGT de 14 d'abril de 2014 nº 16804/14, d’anul·lació de les liquidacions del 
primer, segon, tercer i quart trimestre de 2009 practicades a France Telecom España, SAU (Orange), per un 
import total de 6.743,36 Euros. 

- Resolució de la Gerent de l'ORGT de 20 de març de 2014 nº 11262/14, d’anul·lació de les liquidacions del 
primer, segon, tercer i quart trimestre de 2009 practicades a Telefónica Móviles SAU, per un import total de 
19.845,76 Euros. 

Segon.-  COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs ordinari 
322/2009) i a l'Organisme de Gestió Tributària, als efectes oportuns.»  
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ D'UNA PART DE L'EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL 
SITUAT AL PASSEIG DE LES MONGES, NÚM. 53 (ANTIC ESCORXADOR). 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ D'UNA PART DE L'EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT 
AL PASSEIG DE LES MONGES, NÚM. 53 (ANTIC ESCORXADOR) 
 
Vist l'expedient incoat per a la cessió d'ús a favor de l'ADF Serralada de Montalt d'una part de l'edifici de propietat 
municipal situat al passeig de les Monges, núm. 53 (antic escorxador) per tal que es destini a seu, garatge i 
magatzem de l'esmentada entitat. 
 
Atès que l'esmentat bé té la qualificació jurídica de bé de domini públic, servei públic, i, per tant, abans de 
procedir a la cessió d'ús a favor de l'esmentada entitat és preceptiu procedir a desafectar-lo mitjançant un 
expedient d'alteració de la qualificació jurídica del bé perquè passi a ser bé patrimonial. 

 
Atès que beneficia a l'interès públic l'alteració de la qualificació jurídica de l'esmentat bé ateses les 
circumstàncies i la realitat actual perquè es considera adient dotar d'una seu permanent l'ADF Serralada de 
Montalt i perquè la brigada municipal disposa d'una altra instal·lació municipal més idònia. 
 
Atès que l'ADF Serralada de Montalt és una entitat sense ànim de lucre i presta els serveis de prevenció i extinció 
d'incendis forestals en el municipi, activitat que es considera d'interès públic. 
 
Vist l'informe de l'arquitecte municipal en el qual, entre d'altres qüestions,  es determina la superfície total a cedir 
en 178,20 metres quadrats. 
 
Vist l'informe de Secretaria.          8 
 
Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 24 de març de 2015. 
 
Vistos els articles 20 a 27 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
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Primer.- ALTERAR la qualificació jurídica d'una part de l'edifici de propietat municipal situat al passeig de les 
Monges, núm. 53 (antic escorxador) desafectant-lo del domini públic. 
 
L'esmentat bé quedarà qualificat com a bé patrimonial. 
 
L'objecte de l'expedient de desafectació són les dependències de l'edifici situades al passeig de les Monges, núm. 
53, que es grafien en el plànol adjunt i que ocupen una superfície total de 178,20 metres quadrats. 
 
Segon.- SOTMETRE l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies mitjançant la publicació 
d'anuncis en el lloc web municipal, en el BOPB i en DOGC, perquè formular-se les al·legacions que s’estimin 
pertinents. 
 
Tercer.- En cas de no formular-se cap reclamació durant el termini d'informació pública, es considerarà 
definitivament aprovada l'alteració de la qualificació jurídica del bé sense necessitat de nou acord.» 

 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
7.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT I 

APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT. 

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

«APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT I 
APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

Vista la proposta de Reglament de funcionament del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 
elaborat per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament. 

Atès que es considera adient crear l'esmentat Consell Municipal com a òrgan sectorial de participació 
ciutadana en assumptes municipals relacionats amb el medi ambient. 

Vist l'informe de Secretaria. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 24 de març de 2015. 

Vistos els articles 62, 63, 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

Primer-. CREAR el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat com a òrgan sectorial de participació 
ciutadana en assumptes municipals relacionats amb el medi ambient. 

Als efectes de l'article 63.d) 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 fa constar que les funcions d'aquest òrgan de participació són les 
que consten a l'article 3 del seu Reglament de funcionament.     9 

 

Segon.-  APROVAR INICIALMENT el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. El text de l'esmentat Reglament s'incorpora com a annex al present acord a tots els efectes 
legals. 

Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
darrera publicació, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.  
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Quart.- PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.  

Cinquè.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos efectes- a les 
entitats i associacions existents al municipi relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.»  
 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica breument 
l'assumpte. 
 
A les 21.07 hores s'incorpora a la sessió el senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no li sembla 
oportú crear un Consell Municipal al final del mandat. 
 
El senyor Rubal explica que la voluntat d'aquest Consell és incorporar la veu del ciutadà a la regidoria i obrir 
la participació ciutadana. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, PP, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí i 3 (tres) abstencions del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas, del Regidor no adscrit 
senyor Josep Molins i Puig i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE DATA 19 DE MARÇ DE 2015, DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD 

D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2014 SIGNAT AMB LA CONFEDERACIÓ 
SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (INCREMENT DE L'1% DEL 
COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL PERSONAL FUNCIONARI CORRESPONENT ALS ANYS 2007, 2008 I 
2009). 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«RATIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE DATA 19 DE MARÇ DE 2015, DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD 
D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2014 SIGNAT AMB LA CONFEDERACIÓ SINDICAL 
DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (INCREMENT DE L’1% DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DEL PERSONAL FUNCIONARI CORRESPONENT ALS ANYS 2007, 2008 I 2009). 
 

Vist que en data 19 de març de 2015 es va signar el document següent: 
 

“MODIFICACIÓ D'ACORD D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, el dia 19 de març de 2015 
 
R E U N I T S:           10 
 
 
 
D’una part, l’Il.lm. senyor Juan Manuel García Concepción, D.N.I. núm. 38.768.191-N, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, NIF P0819600H, amb domicili a la Plaça de la Vila, núm. 1, 08392 
de Sant Andreu de Llavaneres, i 
 
De l’altra part, el senyor Jordi Tomàs Munsó, D.N.I. núm. 77906869-G, Secretari General del Sindicat 
Intercomarcal de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Vallès Oriental-Maresme-Osona de la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb domicili al carrer Pius XII, 5-7 
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baixos, 08041 de Granollers. 
 
A C T U E N : 
 
L’Il·lm. senyor Juan Manuel García Concepción en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre, de mesures per 
a la modernització del govern local. 
 
El senyor Jordi Tomàs Munsó en nom i representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, fent ús de les atribucions que li confereix el document notarial de poders número 4748, 
de 27 de juny de 2014, signat davant el notari Ricardo Manén Barceló. 
 
M A N I F E S T E N: 
 
Primer.- Que en data 6 de novembre de 2014 ambdues parts varen subcriure un document de recull l'acord 
d'execució de la sentència núm. 424/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Quarta, per la qual es va desestimar el recurs d’apel.lació formulat per l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres contra la sentència nº 34, d’1 de febrer de 2012 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 592/2010. 
 
Segon.- Que l'esmentat document va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 25 de 
novembre de 2014. 
 
Tercer.- Que en el document signat per ambdues parts i ratificat pel Ple de l'Ajuntament consten, entre d'altres, 
els pactes següents: 
 

“ ... 
Primer.- Àmbit d’aplicació subjectiu. 

 
Les persones beneficiàries del present acord seran els funcionaris i les funcionàries que es 
trobin en servei actiu a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a la data de signatura del 
present acord. 
… 
 
Tercer.- Criteri de repartiment. 
 
El repartiment de l’esmentat import total es farà d’acord amb el criteri lineal, és a dir, es 
repartirà l’import total pel número de funcionaris/àries que es trobin en servei actiu a 
l’Ajuntament a la data de signatura del present acord. 
 
Aquesta quantia correspondrà al cent per cent del període comprès entre l’1 de gener de 
2007 i el 31 de desembre de 2014. 
 
En el cas de què un/a funcionari/ària hagi prestat serveis durant una part de l’esmentat 
període s’aplicarà la part proporcional corresponent. 
 
Quart.- Consolidació de l’import. 

 
Les quantitats que es determinen en execució de la sentència referida es consolidaran en la 
retribució de cada funcionari/ària i s’integraran en el seu complement específic.  11 
 
Cinquè.- Pagaments. 
 
Ambdues parts convenen un ajornament en el pagament de les citades quanties amb les 
fraccions següents: 
 

TERMINI IMPORT DATA 
MÀXIMA 
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Primer 50% de l’import total 31/01/2015 

Segon 25% de l’import total 28/02/2015 

Tercer 25% de l’import total 31/03/2015 

 
...” 

 
Quart.- Que ambdues parts han arribat a un acord per tal de dur a terme una modificació de l'acord d'execució 
de sentència signat en data 6 de novembre de 2014 en el sentit de què els beneficiaris de l’execució de la 
referida sentència no siguin únicament els funcionaris I funcionàries que es trobessin en servei actiu en 
l'Ajuntament a la data de signatura de l'acord sinó referir els efectes econòmics de l'acord a tots els funcionaris 
i funcionàries que hagin estat en servei actiu a l'Ajuntament en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i 
el 31 de desembre de 2009. 
 
Cinquè.- Ambdues parts també han arribat a un acord per clarificar el text del pacte quart de l'acord de 6 de 
novembre de 2014 en el sentit de què la quantitat que es consolidarà en el complement específic dels 
funcionaris i funcionàries per l'execució de la sentència és la corresponent a l'aplicació de l'1% dels anys 2007, 
2008 i 2009, és a dir: 50.312,07 euros. Aquesta quantitat es repartirà d'acord els criteris del pacte tercer de 
l'acord. 
 
Sisè.- Atès que ja s'han fet efectius els pagaments corresponents al primer i al segon termini i que amb la 
modificació de l'àmbit d'aplicació subjectiu caldrà fer ajustaments i regularitzacions de les quantitats a percebre 
per tots els funcionaris i funcionàries, ambdues parts també han arribat a l'acord de fixar com a data màxima 
de pagament de totes les quantitats pendents el dia 30 d'abril de 2015. 
 
Aquest acord es formalitza en el següents 
 

P A C T E S  
 

Primer.- Modificació del pacte primer de l'acord de 6 de novembre de 2014. 
 
Es modifica el pacte primer de l'acord de 6 de novembre de 2014 que en el seu text orginal diu: 
 
Àmbit d’aplicació subjectiu. 
 
Les persones beneficiàries del present acord seran els funcionaris i les funcionàries que es trobin en servei 
actiu a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a la data de signatura del present acord. 
 
El qual passarà a dir: 
 
Àmbit d’aplicació subjectiu. 
 
Les persones beneficiàries del present acord seran els funcionaris i les funcionàries que hagin estat en servei 
actiu a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2009. 
 
Segon.- Modificació del pacte tercer de l'acord de 6 de novembre de 2014. 
 
Es modifica el pacte tercer de l'acord de 6 de novembre de 2014 que en el seu text original diu: 
 
Criteri de repartiment.          12 
 
El repartiment de l’esmentat import total es farà d’acord amb el criteri lineal, és a dir, es repartirà l’import total 
pel número de funcionaris/àries que es trobin en servei actiu a l’Ajuntament a la data de signatura del present 
acord. 
 
Aquesta quantia correspondrà al cent per cent del període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2014. 
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SANT ANDREU DE LLAVANERES 

En el cas de què un/a funcionari/ària hagi prestat serveis durant una part de l’esmentat període s’aplicarà la 
part proporcional corresponent. 
 
El qual passarà a dir: 
 
Criteri de repartiment. 
 
El repartiment de l’esmentat import total es farà d’acord amb el criteri lineal, és a dir, es repartirà l’import total 
pel número de funcionaris/àries que hagin estat en servei actiu a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2009. 
 
Aquesta quantia correspondrà al cent per cent del període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2014. 
 
En el cas de què un/a funcionari/ària hagi prestat serveis durant una part de l’esmentat període s’aplicarà la 
part proporcional corresponent. 
 
Tercer.- Modificació del pacte quart de l'acord de 6 de novembre de 2014. 
 
Es modifica el pacte quart de l'acord de 6 de novembre de 2014 que en el seu text original diu: 
 
Consolidació de l’import. 
 
Les quantitats que es determinen en execució de la sentència referida es consolidaran en la retribució de cada 
funcionari/ària i s’integraran en el seu complement específic. 
 
El qual passarà a dir: 
 
Consolidació de l’import. 
 
Les quantitats que es determinen en execució de la sentència referida es consolidaran en la retribució de cada 
funcionari/ària i s’integraran en el seu complement específic. 
 
La quantitat que es consolidarà en el complement específic dels funcionaris i funcionàries per l'execució de la 
sentència és la corresponent a l'aplicació de l'1% dels anys 2007, 2008 i 2009, és a dir: 50.312,07 euros.  
 
Aquesta quantitat es repartirà d'acord els criteris del pacte tercer de l'acord. 
 
Quart.- Pagaments. 
 
Totes les quantitats pendents de pagament com a conseqüència del present acord de modificació d'execució 
de sentència es pagaran com a màxim el dia 30 d'abril de 2015. 
 
Cinquè.- Comunicació al Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona. 
 
Ambdues parts es comprometen a comunicar el present acord de modificació al Jutjat Contenciós Administratiu 
17 de Barcelona (Procediment abreujat 592/2010) i a donar per executada la sentència referida a total 
satisfacció amb el compromís de no reclamar res més. 
 
Sisè.- Condició suspensiva.         13 
 
 
 
L’eficàcia del present acord de modificació resta sotmesa a condició suspensiva fins que el Ple de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, si s’escau, el ratifiqui. 
 
I en prova de conformitat, ambdues part signen el present acord per duplicat exemplar i a un sol efecte en el 
lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 24 de març de 2015 

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

Primer.-  RATIFICAR el document de data 19 de març de 2015. de modificació de l'acord d’execució de 
sentència de 6 de novembre de 2014 signat amb la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya (increment de l’1% del complement específic del personal funcionari corresponent als anys 2007, 
2008 i 2009). 

 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord al Departament d’Intervenció i als representants del personal als efectes 
oportuns.» 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica 
breument l'assumpte. 

 

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
9.- INFORMES. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que en el Ple del dia 29 de 
desembre de 2014, va formular una pregunta al senyor Salvador Ramon respecte a l'ús CEO, manifesta que 
retira l'esmentada pregunta i les manifestacions expressades. 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, accepta les disculpes. 
 
La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de Transports i Mobilitat, 
informa sobre l'aprovació de la modificació del recorregut del bus fins a la zona esportiva de Sant Vicenç de  
Montalt a petició dels usuaris. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica que l'última 
valoració de recollida de residus de Sant Andreu de Llavaneres és d'un 12% en el cas dels impropis i valora 
molt positivament la xifra.  
 
El senyor Rubal anima a tothom a difondre les dades, ja que suposa un important estalvi econòmic. 
 
El senyor Rubal felicita la perseverança del Tècnic de Medi Ambient en relació a una subvenció que l'any 2006 
l'Agència Catalana de Residus va revocar i fa poc que la Generalitat de Catalunya ha comunicat que atorgarà 
la subvenció. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, 
comunica que els dies 17, 18 i 19 d'abril es celebrarà la Festa del Pèsol i convida a tothom a participar-hi. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,16 hores. En dono fe. 
            14 
 
 
 
 
 
 
 
 


