
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 28 de juny de 2016, 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 Martín 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 i Ródenas (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 i 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.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, agraeix a tothom que va anar a votar i tots
els que varen col·laborar en el funcionament de les eleccions generals celebrades el dia 26 de juny de
2016.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31    DE
MAIG DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 31 de maig de 2016, s'aprova per unanimitat, sense cap
esmena.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16
DE JUNY DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 16 de juny de 2016, s'aprova per unanimitat, sense cap
esmena.

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

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

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, s'interessa per dos Decrets d'incoació
d'un expedient disciplinari a un treballador de l'Ajuntament, demana informació al senyor Alcalde i pregunta
si els dos afecten al mateix treballador.

El senyor Alcalde respon que l'informarà del tema en privat.

El senyor Ros també comenta el Decret de substitució del Sergent Cap per vacances. El senyor Alcalde
explica que es va nomenar un substitut  pels cinc dies que el Sergent estava de vacances.

El senyor Alcalde explica el contingut del Decret número 297/2016, sobre el qual el senyor Ros ha demanat
aclariments.

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

A les 21.08 hores s'incorporen les senyores  Gemma Martín i Villanova (ERC-AM) i Maria Teresa Vidal i
Peig (ERC-AM).

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 283/2016, DE 10 DE JUNY, D'APROVACIÓ DELS
ACLARIMENTS  ALS  ARTICLES  12  (VACANCES),  13.1.E)  (CANVI  DE  DOMICILI)  I  13.1.G)
(ASSISTÈNCIA  A  EXÀMENS  OFICIALS),  DEL  PACTE  I  DEL  CONVENI  COL.LECTIU  DE  LES
CONDICIONS  DE  TREBALL  DEL  PERSONAL  FUNCIONARI  I  DEL  PERSONAL  LABORAL  DE
L'AJUNTAMENT, APROVATS PEL PLE EN SESSIÓ DE 17 DE SETEMBRE DE 2008.
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 283/2016, DE 10 DE JUNY, D'APROVACIÓ DELS
ACLARIMENTS ALS ARTICLES 12 (VACANCES), 13.1.E) (CANVI DE DOMICILI) I 13.1.G) (ASSISTÈNCIA
A EXÀMENS OFICIALS), DEL PACTE I DEL CONVENI COL.LECTIU DE LES CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT, APROVATS PEL PLE
EN SESSIÓ DE 17 DE SETEMBRE DE 2008

Vist que l’Il.lm. Sr. Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 10 de juny de 2016, ha
dictat la resolució que us transcric literalment a continuació:

“DECRET 283/2016

Atès que en la sessió del dia 24 de maig de 2016 la Comissió Paritària Comú (Pacte Regulador de les
Condicions de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres), es va acordar per unanimitat clarificar l'article 12 (vacances) 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 els treballadors que tinguin reducció de jornada compactada en menys dies de treball
del previst al calendari ordinari del lloc de treball i sol·licitin més d'un dia de vacances es considerarà que
computen com a tal tots els dies laborables que hi ha entre el dia d'inici i el d'acabament de les vacances.

Atès que en la sessió del dia 24 de maig de 2016 la Comissió Paritària Comú (Pacte Regulador de les
Condicions de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres), es va acordar per unanimitat clarificar l'article 13.1 E) (canvi de domicili) i
G)  (assistència  a  exàmens oficials)  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  serà  necessari  sol·licitar  per  registre  el
gaudiment  d'ambdós  permisos  amb  una  antelació  de  cinc  (5)  dies  hàbils  i  que  caldrà  aportar  la
documentació justificativa corresponent.

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. 
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Fent ús de l’esmentada atribució,

H E     R E S O L T :

Primer.- APROVAR l'aclariment de l'article 12 (vacances) 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  els
funcionaris   els treballadors que tinguin reducció de jornada compactada en menys dies de treball  del
previst al calendari ordinari del lloc de treball  i  sol·licitin més d'un dia de vacances es considerarà que
computen com a tal tots els dies laborables que hi ha entre el dia d'inici i el d'acabament de les vacances.
Aquest  criteri serà d'aplicació a les vacances de l'any 2017 i següents.

Segon.-  APROVAR l'aclariment de l'article 13.1 E) (canvi de domicili) i G) (assistència a exàmens oficials)
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 serà necessari sol·licitar per registre el gaudiment d'ambdós permisos amb una antelació de
cinc (5) dies hàbils i que caldrà aportar la documentació justificativa corresponent. 

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

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

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

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:

Primer.-  RATIFICAR el Decret dictat per l'Alcalde número 283/2016, de data 10 de juny,  d'aprovació dels
aclariments als articles 12 (vacances), 13.1.e) (canvi de domicili) i 13.1.g) (assistència a exàmens oficials), del
Pacte i del Conveni col.lectiu de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral de
l'Ajuntament, 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
breument l'assumpte.

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 Municipal de CIU. Per tant, l’assumpte resulta
aprovat sense cap esmena.

5. APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2015.

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

“APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2015

Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant
l’exercici 2015, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen el Compte de Gestió Recaptatòria
de tributs i el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit.

Vist l’informe de la Tresoreria municipal.
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Vist l’informe de la Intervenció Accidental municipal.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 21 de juny de 2016; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació  de  Barcelona  durant  l’exercici  2015,  corresponent  a  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel
seu coneixement i als efectes oportuns.”

El  Regidor  senyor Carlos  Bartomeu i  Castro,  del  Grup  Municipal  del  PP,  pregunta si  hi  ha augment
respecte l'any anterior.

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

6.  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  24,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ESCOLA DE MÚSICA.

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

«APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA.

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.

Vist  l'informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text  refós de la Llei  reguladora de les
Hisendes Locals.

Verificat  que,  en  relació  a  la  taxa  per  prestació  de  servei  públic,  l'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.

                                                                                                                                                                                                                    

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2016.

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

Segon.- L'acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació  de l’Ordenança fiscal, serà objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l'anterior acord
provisional, així com el text complet de les Ordenança fiscal modificada 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.

Quart.- Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afec -
tats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 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,
l'acord adoptat restarà definitivament aprovat.» 

El senyor Alcalde anuncia una esmena que ja es va explicar a la Comissió Informativa General, el cant coral
d'adults passa de 32 euros a 21. Aquesta esmena ha estat informada per la Intervenció i no suposa incremen-
tar el dèficit del servei respecte l'ordenança fiscal vigent.

El  Regidor senyor Víctor  Ros i  Casas,  del  Grup Municipal  del  PP, pregunta si  hi  ha augment de la taxa
respecte de l'any anterior.

El senyor Alcalde respon que s'han canviat conceptes i  no són exactament comparables respecte a l'any
anterior. Ara es fan classes grupals. Per tant, pugen una mica les taxes però en canvia el concepte.

El senyor Ros anuncia el seu vot en contra per l'augment de preus.

La senyora Anna Sosa i Ròdenas,  del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, aclareix
que si que s'han augmentat les taxes, però que aquest augment ve motivat pel fet que l'Escola de Música ara
no és sostenible i  que, juntament amb un tècnic de la Diputació de Barcelona, s'ha dissenyat un model
d'escola amb classes grupals per fer-la sostenible.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, explica que s'ha augmentat un 4% les
matrícules i un 20% el curs d'iniciació infantil, pensa que no és coherent per part d'un govern d'esquerres, que
va dir que no augmentaria els tributs. Anuncia el seu vot en contra, pensa que un govern d'esquerres no és
coherent amb un augment de preus.

La senyora Sosa pensa que s'ha buscat el millor model per a l'Escola de Música perquè sigui sostenible. S'ha
apostat per un model de futur i no es pot fer demagògia.

El senyor Ros afirma que tots els membres del Ple volen que l'Escola de Música funcioni el millor possible,
així es va votar en Ple. Pensa que quan un grup discrepa no està fent demagògia, simplement té un punt de
vista diferent.
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El senyor Melo no accepta que li diguin demagog, pensa que la distribució de l'augment és perversa, ell
hagués augmentat el preu d'adult i hagués disminuït l'infantil.

El  Regidor  senyor Lluís Nogueras i  Moulines,  del  Grup Municipal  de CIU, comenta que l'actual  regidora
d'ensenyament diu que abans s'havia  fet poc i malament. Li diu que això és demagògia i  no ho pensa
permetre. No és veritat.

Explica que en l'anterior mandat, quan ell era Regidor d'Ensenyament, l'Escola de Música va passar de 110 a
140 alumnes i ell va proposar que fos autosuficient i es van iniciar les classes grupals, per tant, no és una
proposta nova d'ara. Recorda que el govern augmenta quotes amb un IPC negatiu.

El senyor Albert Sala i Martínez,  del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que el
govern té la voluntat de no augmentar la pressió fiscal a Sant Andreu de Llavaneres en termes generals, però
fruit  de la gestió econòmica anterior hi  ha un pla de sanejament en vigor,  i  en conseqüència no es pot
augmentar el dèficit en serveis públics municipals des de l'any 2012. Recorda que les taxes de l'any 2012
estaven construïdes amb unes dades econòmiques irreals.

El senyor Sala explica que s'ha volgut regularitzar la situació sense augmentar el dèficit sinó s'incompliria la la
Llei d'Estabilitat Pressupostària.

El  Regidor  senyor  Joan  Rubal  i  Díaz,  del  Grup  Municipal  d'Acord-E,  explica  que  la  gestió  de  l'Escola
municipal de Música va portar a la fallida de l'Associació que la gestionava i es va haver de reconduir perquè
fos més sostenible.

Manifesta que es posiciona a favor de l'Escola de Música però que hi ha limitacions pressupostàries que
provoquen que no es pugui augmentar el dèficit de la taxa i cal gestionar de forma eficient.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, comenta que respecte la informació
rebuda a la Comissió Informativa General, l'augment no és prou significatiu. Pensa que s'ha de complir la llei
al marge d'ideologies i perquè l'Escola Municipal de Música continuï existint. Anuncia el seu vot a favor.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, manifesta que li sembla presumptuós
que el  Regidor  de Recursos Humans parli  d'eficiència.  Pel  que  fa  al  desequilibri  pressupostari,  no està
demanant que s'incompleixi.

El  senyor Melo manifesta que li  hagués agradat que existís una proposta d'ajuts a persones amb renda
reduïda. No tots els ajuts són per exclusió social.

El senyor Alcalde explica que aquest tema està previst i el gestiona l'Àrea de Serveis Socials.

El senyor Nogueras pensa que es confon la gestió en la recerca de l'eficiència en l'ensenyament musical amb
la gestió laboral. La gestió musical és la que ha de ser eficient. Ell també es va trobar errades l'any 2012 i no
admet que la Regidora actual desqualifiqui l'anterior gestió.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que ha
hagut de posar ordre amb molts temes econòmics.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i C's i 5 (cinc) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP. Per tant, l’assumpte resulta
aprovat sense cap esmena.

7. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES FESTES
LOCALS PER A L'ANY 2017.
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I  FAMÍLIES DE LES DUES FESTES
LOCALS PER A L’ANY 2017

Vista l’Ordre TSF/137/2016 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 30 de maig, publicada al
DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2017.

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

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

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2016.

Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular la
proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- PROPOSAR els dies 17 de juliol de 2017 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre de
2017 (dijous) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any
2017.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, als efectes oportuns.”

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

8. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES.

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

“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Vist el text vigent del Reglament del Servei de proveïment domiciliari  d'aigua potable de Sant Andreu de
Llavaneres aprovat  definitivament  per  Decret  d’Alcaldia  número 637/2014,  de 22 de desembre de 2014,
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de gener de 2015.

Vist que es considera adient derogar la totalitat del Reglament vigent i aprovar un text nou per tal d'adaptar-lo
a les necessitats actuals del servei i garantir-ne el bon funcionament.

Vist l'informe de l'enginyer municipal de l'Ajuntament.

Vist l’esborrany de Reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres.

Vista la legislació general en matèria d’aigües, de sanitat, d’indústria, de defensa dels consumidors i dels
usuaris i legislació concordant.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2016.
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Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- DEROGAR el text vigent del Reglament del Servei de proveïment domiciliari d'aigua potable de Sant
Andreu de Llavaneres aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia número 637/2014, de 22 de desembre de
2014, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de gener de 2015.

Segon.- APROVAR INICIALMENT el nou Reglament del Servei de proveïment domiciliari d'aigua potable de
Sant Andreu de Llavaneres.

El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- SOTMETRE el Reglament a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta
dies mitjançant la publicació d’edictes en el web municipal, en el BOP, en el DOGC i el diari «Ara», perquè es
puguin  presentar  reclamacions  i  suggeriments.  En  el  supòsit  de  què no se’n  presenti  cap,  l’acord  inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés.

Quart.- PUBLICAR el text íntegre del Reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

Cinquè.-  TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i  a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació
definitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica breument
l'assumpte.

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

9.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  PLÀNOL  DE  DELIMITACIÓ  DE  LES  FRANGES  DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  DE LES URBANITZACIONS,  NUCLIS  URBANS,  EDIFICACIONS I
INSTAL.LACIONS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.

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

“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ
CONTRA  INCENDIS  FORESTALS  DE  LES  URBANITZACIONS,  NUCLIS  URBANS,  EDIFICACIONS  I
INSTAL·LACIONS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Vist que en data 2 d'abril de 2007 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les
franges de  protecció  contra  incendis  de les urbanitzacions,  les  edificacions  i  les instal·lacions situats  en
terrenys forestals, sense que contra l'esmentat acord es formulessin al·legacions.

Vist que en data 17 de maig de 2010, la Junta de Govern Local, va aprovar la modificació de l'esmentat plànol
per tal d'adequar-lo a les variacions que s'havien fet en el recorregut durant l'obertura de la franja de protecció
de la urbanització Roca de la Nao i Supermaresme.

Atès que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana ha estat modificada per la Llei 2/2014, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, en el sentit que la Llei 5/2003 passa a nomenar-se Llei de
mesures  de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
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Atès que també es modifica l'article 179.2 de la Llei 5/2003, en el sentit que l'objecte de la llei és establir
mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i els
instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de de cinc-cents metres que els envolta i  l'article
179.3,  el  qual  determina  que  correspon  als  ajuntaments  delimitar  els  llocs  afectats  mitjançant  el  plànol
corresponent aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

Atès que gran part del nucli urbà de Sant Andreu de Llavaneres es troba a menys de 500 metres de zona
forestal.

Vist l’informe del tècnic municipal de medi ambient de data 13 de juny de 2016, així com la modificació del
plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i els instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de de cinc-cents metres
que els envolta.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2016.

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

Primer.-  APROVAR la  modificació  del  plànol  de  delimitació  de  les  franges  de  protecció  contra  incendis
forestals de les urbanitzacions, nuclis urbans, les edificacions i els instal·lacions situats en terrenys forestals o
en la franja de de cinc-cents metres que els envolta, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb la
documentació que consta a l’expedient i que es considera com a annex al present acord a tots els efectes
legals.

Segon.- TRAMETRE el present acord al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del
Medi Natural, juntament amb còpia del plànol modificat.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

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

10  . INFORMES.

El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d'Esports, convida a tothom
a participar a les Olimpíades Populars. L'acte d'inauguració serà el dia 1 de juliol i  el dia 10 de juliol es
celebrarà la cloenda.

El senyor Alcalde desitja bona Festa Major a tothom al mes de juliol.

Essent les 22,05 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.     
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