
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2016

A Sant  Andreu  de Llavaneres,  a  les  vint-i-una  hores  del  dia 25  d'octubre  de 2016,  sota  la
presidència de l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents
d’Alcalde senyors 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  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 i Bulbena (CIU), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos
Bartomeu  i  Castro  (PP)  i  Carlos  Sánchez  i  Nicolau  (C's),  a  l’objecte  de  celebrar sessió
ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i
Martínez.

Han excusat la seva assistència la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU) i el senyor Albert Sala i
Martínez (ERC-AM).

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 27 de setembre de 2016, s'aprova per unanimitat,
sense cap esmena.

2. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2016.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, vol fer constar que a la
pàgina 4 de l'acta de data 26 de juliol de 2016, al paràgraf on consta: “El senyor Carlos Sánchez i
Nicolau, del Grup Municipal de C's, comenta que en principi no es posiciona a favor de l'augment
d'impostos, però per coherència amb el vot de l'any passat en el qual ja es va comentar l'augment
de l'IBI els dos primers anys de mandat i la reducció per als dos darrers anys, es posiciona a
favor de l'augment de l'IBI  i destaca la bonificació dels vehicles històrics en el cas de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica i en el cas de l’Impost sobre construccions instal·lacions i
obres.

Pel que fa a l'augment de la  taxa per expedició de documents administratius,  pensa que no
suposa un augment de la taxa pel ciutadà, sinó per les companyies d'assegurances.

També pensa que en el cas de la taxa pel servei de clavegueram es posiciona a favor del criteri
de l'ús responsable de l'aigua i desvincular la taxa del valor cadastral. Li sembla correcta vincular-
la al consum d'aigua.

El  senyor  Sánchez  explica  que  ha  fet  simulacions  i,  en  tots  els  casos,  l'augment  és   molt
important.

Pensa que es tracta d'un tema massa complexe que mereix un estudi més profund, a més a més,
recorda que al municipi hi ha molt habitatge de lloguer i d'una tipologia molt diversa. Pensa que a
les rendes baixes de lloguer pot ser un problema i que en el cas de les comunitats de propietaris
els augments són importants.
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També  afegeix  que  si  es  planteja  crear  un  grup  de  treball  dedicat  a  valorar  l'assumpte  hi
participarà, però amb la informació de la que disposa no donarà suport a la proposta.”.

Ha de dir:  “1. Si be no som partidaris de la pujada d'impostos, en aquest cas estem parlant, tal
com ja ho varem fer en el ple de l'any passat, de la variació d'un impost que tradicionalment ha
estat antipàtic i que les administracions en general, han intentat posposar. 

Amb la nova regulació de valoració cadastral col·lectiva, ara les pujades son mes significants i en
menys espai de temps. 

no obstant això, es presenta un increment que té relació amb el que vàrem pactar l'any passat,
per poder eixugar deute, i en els propers exercicis, aplicar la rebaixa de l'impost i disposar de
mes recursos per les necessitats del nostre municipi. 

aquest era un compromís que vàrem adquirir, i entenem que per coherència hem d'estar d'acord.

2. No entraré a la valoració permenoritzada de totes i cadascuna de les ordenances.

Tal i com es va informar en comissió informativa, hi ha un seguit de modificacions, per adequar-
les a la normativa vigent, i alguns dels canvis ens semblen interessants, com per exemple:

La bonificació  en l'impost  de vehicles  de tracció mecànica,   respecte de vehicles  elèctrics o
híbrids, si be no es significatiu respecte el valor del vehicle, si es una forma d'incentiu  que ens
sembla correcte.

Les bonificacions intruïdes en l'import de construccions i obres "ICIO"

Augment  de  les  taxes  per  la  gestió,  intervenció  i  demés  tasques  administratives  respecte
d'atestats, que recau sobre les companyies d'assegurances.

I  una  que  trobem especialment  encertada,  respecte  de  l'impost  d'increment  dels  terrenys  d
naturalesa urbana "plusvàlua", que bonifica en un 95% aquest impost, respecte de les herències
en els casos d’habitatge habitual.

3. Per ultim, tenim la modificació de la taxa de clavegueram i subministrament d'aigua. 

En aquest cas, tot i que estem d'acord amb el canvi de criteri d'aplicar la taxa de clavegueram en
funció del consum d'aigua i desvincular-la del valor cadastral, una pràctica per altre banda, que ja
s'aplica a diferents poblacions, algunes d'elles en el maresme,  i que la regulació futura anirà per
aquest sentit, creiem que suposa un increment massa significatiu de l'import del rebut.

Creguin-me que ho hem estat valorant, hem fet simulacions, en plantejat diferents escenaris, i en
tots els casos, l'increment és substantiu. 

Som de la opinió, que aquesta modificació de la taxa, hauria d'anar acompanyada d'un estudi
més profund, més extens, i tenint en compte moltes variables, (que segur que l'han desenvolupat,
però per nosaltres amb una setmana no es suficient per tractar un tema d'aquesta envergadura,
aprofito la ocasió per agrair la disponibilitat del regidor i altres i del personal tècnic per la seva
predisposició), com Llavaneres hi ha molt  lloguer, molta segona residència, les rendes baixes
se'n poden ressentir, les comunitats de veïns patiran uns increments molt alts, no és el mateix
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l'aigua de consum que la de reg i la de reg no va a parar al clavegueram en definitiva, pensem
que el criteri es correcte, però l'execució per part nostre, necessita de més estudi.

moltes gràcies ”

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 18 d'octubre de 2016, s'aprova per unanimitat,
amb l'esmena proposada.

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

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

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

4.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.
2/2016 DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU.

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

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  2/2016,  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Vist  l’expedient  número  2/2016,  de  modificació  del  pressupost  de  despeses  de  l’Organisme
Autònom del Museu Arxiu per mitjà de generació de crèdits.

Vista la Memòria del President de l’Organisme Autònom i Regidor de Cultura de l’Ajuntament.

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'octubre de 2016.

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 2016.

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.  2/2016,  de
modificació del pressupost de despeses de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu per mitjà de
generació de crèdits, d’acord amb el quadre numèric annex al present acord.

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 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
un  cop  transcorregut  el  termini,  cas  de  no  presentar-se  cap  reclamació  contra  el  mateix,  es
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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.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, pregunta si l'expedient es
fa a proposta de l'Organisme Autònom i si és per l'edició d'un llibre.

El senyor Alcalde respon que sí a les dues preguntes.

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

5.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.
13/2016.

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

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  13/2016,  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, SUPLEMENT
DE CRÈDITS I BAIXA PER ANUL·LAIÓ DE CRÈDITS

Vist  l’expedient  número  13/2016,  de  modificació  del  pressupost  de  despeses  per  mitjà  de
transferència de crèdits, de suplement de crèdits i de baixa per anul·lació de crèdits.

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

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'octubre de 2016.

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 2016.

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.  13/2016,  de
modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferència de crèdits, de suplement de
crèdits i de baixa per anul·lació de crèdits, d’acord amb els quadres numèrics annexes al present
acord.

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 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es conside-
rarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del
RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta el seu acord
amb les transferències i amb l'alta d'ingressos dels 800.000 euros.

El senyor Bartomeu no entén la petició de subvenció de 500.000 euros per al pavelló poliespor-
tiu es pugui fer amb un projecte bàsic i que ara la Diputació demani un projecte executiu.

El Secretari de l'Ajuntament, senyor Josep Lluís Valentín i Martínez, fa un aclariment tècnic.

El senyor Bartomeu comenta que no li agrada la configuració de l'expedient.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, pregunta si està redactat
el projecte executiu del pavelló.

El  senyor  Josep Ruiz  i  Royo,  del  Grup Municipal  d'Acord-E,  Regidor-Delegat  de les Àrees
d’Urbanisme i Obres Públiques explica en breu el tindrà.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Munici-
pals d'ERC-AM, Acord-E i C's i 4 (quatre) abstencions del Grup Municipal de CIU i PP. Per tant,
l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.

6.  APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ECONÒMIC  ADMINISTRATIVES
REGULADOR  DE LA VENDA,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT AMB  VARIS
CRITERIS  D'ADJUDICACIÓ  (CONCURS),  DE  VUIT  FINQUES  DE  TITULARITAT
MUNICIPAL  INCLOSES  EN  EL  PATRIMONI  MUNICIPAL  DEL  SÒL  I  HABITATGE
(PMSH).

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

“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES REGULADOR DE
LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
(CONCURS),   DE CINC FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL INCLOSES EN LA ZONA
INDUSTRIAL  I DE TRES FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL INCLOSES EN EL SECTOR
DE LA MASIA.

Vist el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives regulador de la venda de cinc finques
de titularitat municipal incloses en els sectors urbanístics industrials de la zona industrial i en el
de la Masia.

Vist  l’informe de la  Secretaria municipal.

Vist  l’informe de la  Intervenció municipal.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'octubre de 2016.

Vistos els articles 115  i concordants i, la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2001 de 14 de
novembre que 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.
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Segon.- CONVOCAR concurs, pel procediment obert amb un varis criteris d’adjudicació, per la
venda de vuit finques de titularitat municipal incloses en la zona industrial i en el sector 08 La
Masia.

Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que hauran de
regir el contracte d’alienació (compravenda) de béns patrimonials de propietat municipal.

Quart.-. EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules esmentat a l’apartat anterior durant el termini
de vint  dies mitjançant  la  publicació d’un edicte en el  perfil  del  contractant  de l’Ajuntament,
Butlletí  Oficial  de  la  província  i  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  perquè  puguin
presentar-se reclamacions.

Cinquè.- ANUNCIAR la licitació, durant el termini de vint-i-sis dies naturals i de forma simultània
a l’exposició al públic del Plec, en el perfil del contractant de l’Ajuntament, B.O.P. i D.O.G.C., si
bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de què es formulin reclamacions contra el Plec de Clàusules.

Sisè.-  DONAR COMPTE de l'expedient al Departament de Governació abans de la resolució
definitiva, d’acord amb l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens locals.”

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.  Comenta que hi  ha  demanda
ciutadana i que, per tant, es tracta d'aprofitar l'oportunitat.

Explica també que els diners fruit d'aquesta venda es destinaran al Patrimoni Municipal del Sòl i
Habitatge.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera que és un bon
moment econòmic per vendre perquè la situació econòmica ha millorat. Pregunta que si l'ingrés
previst és d'1,5 milions d'euros està destinat a inversió, quines són les inversions previstes.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, afirma que la venda es
porta a terme per tenir diners per fer inversions. Pensa que si s'esperés un any seria millor moment
i potser no caldria vendre-ho tot i que les presses faran que es vengui a un preu que podria ser
millor.

El senyor Ruiz explica que els preus de mercat de la valoració són prou alts i que encara queden
vint  parcel·les  del  Patrimoni  Municipal  del  Sòl  i  Habitatge  per  vendre.  Es  tracta  d'un  tema
d'oportunitat.

També comenta que una part important d'aquests diners es destinarà al pavelló poliesportiu. La
resta estarà pendent de decidir pel govern.

El senyor Ros es mostra satisfet per la posada en venda de les parcel·les del sector industrial,
pensa que si es venen es generaran llocs de treball. Proposa al govern que quan decideixi les
inversions prioritàries ho comuniqui al seu grup municipal, ja que li agradaria parlar-ne.

El senyor Alcalde afirma que tindrà en compte l'opinió de tots els Grups Municipals.
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Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels punts números 7 a 16 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 Infor-
mativa General:

7. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA  NÚM.  11/2008,  DE  16  DE  GENER,  DE  NOMENAMENT  D'UNA
FUNCIONÀRIA INTERINA.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA NÚM.  11/2008,  DE  16  DE GENER,  DE  NOMENAMENT D'UNA FUNCIONÀRIA
INTERINA.

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 11/2008, de 16 de gener, de nomenament d’una funcionària
interina, així com donar tràmit d’audiència a la interessada i a la Junta de Personal Funcionari.

Atès que dins el termini d’audiència ni la interessada ni la Junta de Personal Funcionari han
formulat al·legacions.

Vist el Dictamen 82/2014, de 6 de març, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 11/2008, de 16 de gener.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 11/2008,
de 16 de gener, de nomenament d’una funcionària interina.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el Dictamen 82/2014, de 6 de març, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter
desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa
l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
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Jurídic  de  les  Administracions  Públiques,  norma  vigent  en  el  moment  de  la  incoació  del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació funcionarial amb la interessada perquè la mateixa
ja es va extingir en data 20 de gener de 2012, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR el  present  acord a la  interessada,  a la Junta del Personal Funcionari  de
l'Ajuntament i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 82/2014, de 6 de
març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per al nomenament directe de la funcionària interina.»

8. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM.  32/2008,  DE  31  DE  GENER,  DE  CONTRACTACIÓ  TEMPORAL
D'UN CONSERGE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  32/2008,  DE  31  DE  GENER,  PEL  QUAL  ES  VA  ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN CONSERGE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret  del  decret  de  l’alcaldia  núm.  32/2008,  de  31  de  gener,  de  contractació  temporal  d'un
conserge d'equipaments municipals, així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de
Personal Laboral. 

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 89/2014, de 13 de març, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 32/2008, de 31 de gener.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
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Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 32/2008,
de 31 de gener, de contractació temporal d'un conserge d'equipaments municipals.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta  el  Dictamen  82/2014,  de  13  de  març,  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora  que  té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè el mateix ja es va
extingir en data 9 d'octubre de 2009, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral i  a l’Oficina
Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 89/2014, de 13 de març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per al contracte directe del treballador.”

9. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM. 108/2008, DE 18 DE MARÇ, DE CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC DE
COMUNICACIÓ.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  108/2008,  DE  18  DE  MARÇ,  PEL  QUAL  ES  VA  ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 108/2008, de 18 de març, de contractació temporal d'un Tècnic
de Comunicació, així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de Personal Laboral. 

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 76/2014, de 27 de febrer, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 108/2008, de 18 de març.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.
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Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 108/2008,
de 18 de març, de contractació temporal d'un tècnic de comunicació.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta  el  Dictamen 76/2014,  de  27  de febrer,  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora  que  té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè el mateix ja es va
extingir en data 8 d'abril de 2008 no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral i  a l’Oficina
Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 76/2014, de 27 de febrer.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per al contracte directe del treballador.”

10. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM. 137/2008, DE 18 D'ABRIL, DE CONTRACTACIÓ D'UN CONSERGE.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  137/2008,  DE  18  D'ABRIL,  PEL  QUAL  ES  VA  ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ D'UN CONSERGE

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 137/2008, de 18 d'abril, de contractació d'un conserge, així com
donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de Personal Laboral.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.
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Vist el Dictamen 81/2014, de 6 de març de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 137/2008, de 18 d'abril.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 137/2008,
de 18 d'abril, de contractació d'un conserge.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el Dictamen 81/2014, de 6 de març, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter
desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa
l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques,  norma  vigent  en  el  moment  de  la  incoació  del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè la mateixa ja es va
extingir en data 10 de maig de 2008, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral de l'Ajuntament
i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 81/2014, de 6 de març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per a la contractació d'un conserge.»

11. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM. 138/2008, DE 18 D'ABRIL, DE CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC DE
COMUNICACIÓ.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  138/2008,  DE  18  D'ABRIL,  PEL  QUAL  ES  VA  ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
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dret  del  decret  de  l’alcaldia  núm.  138/2008,  de  18  d'abril,  de  contractació  d'un  Tècnic  de
Comunicació, així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de Personal Laboral.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 79/2014, de 6 de març de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 138/2008, de 18 d'abril.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 138/2008,
de 18 d'abril, de contractació d'un Tècnic de Comunicació.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el Dictamen 79/2014, de 6 de març, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter
desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa
l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques,  norma  vigent  en  el  moment  de  la  incoació  del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè la mateixa ja es va
extingir en data 29 de juliol de 2008, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral de l'Ajuntament
i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 79/2014, de 6 de març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per a la contractació d'un Tècnic de Comunicació.»

12. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM. 272/2008, DE 10 DE JULIOL, DE CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC
DE COMUNICACIÓ.

“DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 272/2008, DE 10 DE JULIOL, PEL QUAL ES VA ACORDAR LA CONTRACTACIÓ D'UN
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ
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Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret  del  decret  de  l’alcaldia  núm.  272/2008,  de  10  de  juliol,  de  contractació  d'un  Tècnic  de
Comunicació, així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de Personal Laboral.

Atès que dins  el  termini  d’audiència  ni  l'interessat  ni  el  Comitè de Personal  Laboral  han
formulat al·legacions.

Vist el Dictamen 80/2014, de 6 de març de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 272/2008, de 10 de juliol.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 272/2008,
de 10 de juliol, de contractació d'un Tècnic de Comunicació.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el Dictamen 80/2014, de 6 de març, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter
desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa
l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques,  norma  vigent  en  el  moment  de  la  incoació  del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè la mateixa ja es va
extingir en data 18 de setembre de 2008, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral de l'Ajuntament
i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 80/2014, de 6 de març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per a la contractació d'un Tècnic de Comunicació.»
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13. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM.  565/2008,  DE  21  DE  NOVEMBRE,  DE  CONTRACTACIÓ  D'UN
CONSERGE D'INSTAL.LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  565/2008,  DE  21  DE  NOVEMBRE,  PEL  QUAL  ES  VA ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ D'UN CONSERGE D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 565/2008, de 21 de novembre, de contractació d'un conserge
d'instal·lacions i edificis municipals, així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i al Comitè de
Personal Laboral.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 75/2014, de 27 de febrer de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 565/2008, de 10 de juliol.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 565/2008,
de 21 de novembre, de contractació d'un conserge d'instal·lacions i edificis municipals.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta  el  Dictamen 75/2014,  de  27  de febrer,  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora  que  té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb l'interessat perquè la mateixa ja es va
extingir en data 15 d'octubre de 2013, no resultant pendent de pagament cap quantitat.
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat, al Comitè de Personal Laboral de l'Ajuntament
i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 75/2014, de 27 de febrer.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per a la contractació d'un conserge d'instal·lacions i
edificis municipals.»

14. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA NÚM. 367/2010, DE 15 DE JULIOL, DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE
TRES PEONS DE NETEJA VIÀRIA.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA  NÚM.  367/2010,  DE  15  DE  JULIOL,  PEL  QUAL  ES  VA  ACORDAR  LA
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TRES PEONS DE NETEJA VIÀRIA

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 367/2010, de 15  de juliol,  de contractació temporal de tres
peons de neteja viària, així com donar tràmit d’audiència als interessats i al Comitè de Personal
Laboral.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni el Comitè de Personal Laboral han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 100/2014, de 20 de març de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 367/2010, de 15 de juliol.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 367/2010,
de 15 de juliol, de contractació temporal de tres peons de neteja viària.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta  el  Dictamen 100/2014,  de 20 de març,  de la  Comissió  Jurídica  Assessora  que té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
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disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació laboral amb els interessats perquè la mateixa ja es
va extingir en data 30 de setembre de 2010, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR  el  present  acord  als  interessats,  al  Comitè  de  Personal  Laboral  de
l'Ajuntament i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el Dictamen 100/2014, de 20 de
març.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per a la contractació de tres peons de neteja viària.»

15. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA  NÚM.  247/2007,  DE  13  DE  JULIOL,  DE  NOMENAMENT  D'UN
FUNCIONARI INTERÍ COM A AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA NÚM.  247/2007,  DE  13  DE  JULIOL,  DE  NOMENAMENT  D'UN  FUNCIONARI
INTERÍ

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 247/2007, de 13 de juliol, de nomenament d’un funcionari interí,
així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i a la Junta de Personal Funcionari.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni la Junta de Personal Funcionari han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 368/2014, de 30 d'octubre, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 247/2007, de 13 de juliol.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.

Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
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Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 247/2007,
de 13 de juliol, de nomenament d’un funcionari interí.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el  Dictamen 368/2014,  de 30 d'octubre,  de la  Comissió Jurídica Assessora que té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació funcionarial amb l'interessat perquè la mateixa ja
es va extingir en data 20 de setembre de 2007, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR  el  present  acord  a  l'interessat,  a  la  Junta  del  Personal  Funcionari  de
l'Ajuntament i   a l’Oficina Antifrau de Catalunya,  juntament amb el Dictamen 364/2014, de 30
d'octubre.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per al nomenament directe del funcionari interí.»

16. DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE
L'ALCALDIA  NÚM.  248/2007,  DE  13  DE  JULIOL,  DE  NOMENAMENT  D'UN
FUNCIONARI INTERÍ COM A AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

“DENEGACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  NUL.LITAT  DE  PLE  DRET  DEL  DECRET  DE
L'ALCALDIA NÚM.  248/2007,  DE  13  DE  JULIOL,  DE  NOMENAMENT  D'UN  FUNCIONARI
INTERÍ

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012,
amb registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre
de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre
de 2012 va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple
dret del decret de l’alcaldia núm. 248/2007, de 13 de juliol, de nomenament d’un funcionari interí,
així com donar tràmit d’audiència a l'interessat i a la Junta de Personal Funcionari.

Atès que dins el termini d’audiència ni l'interessat ni la Junta de Personal Funcionari han formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 367/2014, de 30 d'octubre, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual
informa desfavorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 248/2007, de 13 de juliol.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 18 d’octubre de 2016.
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Vista la Disposició Transitòria Tercera, lletra a), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Vist l’article 102.1 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, norma vigent en el moment de la
incoació del procediment de revisió d’ofici; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

Primer.-  DENEGAR la declaració de la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 248/2007,
de 13 de juliol, de nomenament d’un funcionari interí.

La  denegació  de  la  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  de  l’esmentat  acte  administratiu  es
fonamenta el  Dictamen 367/2014,  de 30 d'octubre,  de la  Comissió Jurídica Assessora que té
caràcter desfavorable, el qual es considera com a motivació del present acord als efectes del que
disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, norma vigent en el moment de la incoació del
procediment de revisió d’ofici.

Segon.- DETERMINAR  que  la  present  declaració  de  nul·litat  de  ple  dret  tindrà  els  efectes
següents: no comportarà l'extinció de la relació funcionarial amb l'interessat perquè la mateixa ja
es va extingir en data 20 de setembre de 2007, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Tercer.-  NOTIFICAR  el  present  acord  a  l'interessat,  a  la  Junta  del  Personal  Funcionari  de
l'Ajuntament i   a l’Oficina Antifrau de Catalunya,  juntament amb el Dictamen 367/2014, de 30
d'octubre.

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que
disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fent constar que aquesta Corporació Local
no considera justificada la màxima urgència per al nomenament directe del funcionari interí.»

El  senyor  Joan  Rubal  i  Díaz,  del  Grup  Municipal  d'Acord-E,  Regidor-Delegat  de  Recursos
Humans,  explica breument  els  antecedents.  Comenta que es segueixen les indicacions de la
Comissió Jurídica Assessora  i que, en tots els casos, la relació laboral ja està extingida. Cap dels
expedients va rebre al·legacions dels interessats.

Sotmesos a votació els assumptes números 7 a 16, s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclouen en l’ordre del dia els següents assumptes com a
punts d’urgència.

Pel que fa a la primera proposta la urgència s'ha estimat per unanimitat.

Es dóna compte de les següents propostes d’acord:

A) «MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM I ACORD-E DE SUPORT
A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ SOBRE L’ASSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DEL CONSORCI  SANITARI  DEL MARESME PER AL 2016,  2017 I  PLA
D’INVERSIONS
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La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró en sessió ordinària que tingué lloc el dia 3
d’octubre de 2016, per unanimitat de tots els grups municipals, prengué l’acord que literalment és
com segueix:

“Declaració  institucional  que  presenten  TOTS  els  Grups  Municipals  sobre  l’assignació
pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016, 2017 i pla d’inversions
Exposició de motius

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró que atén una població,
segons la seva àrea d’influència, de  265.551  habitants. Pel que fa a la Salut Mental,  la seva
població  de  referència  és  de  427.105  persones.  A més  de  l’Hospital  de  Mataró,  el  CSdM
actualment  també  gestiona  serveis  sanitaris  d’Atenció  Primària,  serveis  sociosanitaris  i
residencials.

El  CSdM pateix  des  de  la  seva  creació  dificultats  de  finançament,  especialment  pel  que  fa
referència a les inversions,  i  el  seu creixement a partir  del  l’any 2000 amb serveis  d’atenció
primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials i Sociosanitaris
(PASS) no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar solució mitjançant la
sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut
compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 MM d’€.

Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pateix una reducció important de pressupost,
amb empitjorament de l’accessibilitat, disminució de la plantilla i disminució de retribucions  de la
resta  de  treballadors,  els  quals  estan  pendents  encara  del  retorn  de  la  paga  extraordinària
pendent  del 2012 

A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en els pressupostos
del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions tal i com constaten els informes
anuals d’auditoria, patint, en conseqüència una greu descapitalització. Recentment, el CSdM ha
realiltzat una Auditoria tècnica d’estructures, instal·lacions i equipaments que estima un  volum
d’inversions en obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678
€, dels quals 10.437.918€ serien per actuacions urgents i prioritàries

Des  de  l’any  2014,  davant  aquesta  preocupant  situació  la  Comissió  de  Salut  del  Parlament
Parlament ha aprovat, 4 resolucions:

Resolució  638/X,  sobre  la  recuperació  de  l’activitat  i  l’amortització  dels  deutes  pendents  de
l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del
Maresme, la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al
2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’atenció sanitària (Punt
5)

Aquestes resolucions  han estat executades només en una mínima part, i en conseqüència a
l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Delegada de la Comissió
Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de Catalunya certifica la
retirada del règim especial d’autonomia de gestió del CSdM, la qual cosa fa la seva gestió més
dificultosa en el dia a dia. 

Un nou incompliment de les resolucions  és plasmarà enguany amb la derivació de 60 pacients
en espera de pròtesis de genoll a l’Hospital del Sagrat Cor

Davant aquest fet la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró reitera una altra cop la seva
preocupació per la manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant per el que fa al
finançament  com  a  les  inversions,  així  com  per  la  situació  de  saturació  i  sobrecàrrega  del
personals assistencial. En el seu conjunt aquestes circumstàncies  posen en risc els guanys de
qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers anys

Per aquests motius, el Grups Municipals presentem els següents 

Acords: 
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1.  L’ Ajuntament  de  Mataró  reitera  l’exigència  al  Govern  a  donar  una  solució  definitiva  a  la
extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d’inversions
amb prioritats segons categoria urgent  i no urgent, per la realització, incorporació o reposició
d’obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents es
dotaran  econòmicament  de  manera  immediata.  Les  no  urgents  s’inclouran,  amb una  partida
pressupostària,  en un calendari segons criteris de prioritat

2.  L’  Ajuntament  de  Mataró  exigeix   al  Govern  a  incrementar  el  pressupost  del   Contracte
Programa del CSdM de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant
una dotació per fer  front  a les jubilacions dels professionals integrats de l’ICS, l’ampliació de
l'hospitalització a domicili i els costos de personal de la nova unitat d’observació d’urgències.

3.  L’ Ajuntament de Mataró insta el Govern a dotar al CSdM d’una partida econòmica per a la
recuperació del 24,04% de la paga extraordinària del 2012, prevista a l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial Decret Llei 4/2016.

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, la Conselleria
d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Rector del CSdM, al
Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat del Maresme”

El municipi de Sant Andreu de Llavaneres està inclòs en l’àrea d’influència del Consorci Sanitari
del Maresme i, per tant, de l’Hospital de Mataró i del servei de Salut Mental i Addiccions. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha de vetllar pel benestar dels seus veïns i veïnes,
així com de tots els ciutadans i ciutadanes que puguin ser potencials usuaris de l’Hospital de
Mataró,  procurant  que  l’assistència  sanitària  pública  sigui  de  qualitat,  en  interès  d’un  millor
desenvolupament  del  servei  bàsic  i  essencial  que  les  administracions  públiques  hem  de
preservar.

Ateses les necessitats creixents i urgents exposades, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels següents 

ACORDS:

Primer.- Donar suport a la Declaració institucional sobre l’assignació pressupostària del Consorci
Sanitari del Maresme per al 2016, 2017 i pla d’inversions, aprovada per unanimitat per la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data dia 3 d’octubre de 2016.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Mataró, a la Conselleria de Salut de la
Generalitat de Catalunya i al Consorci Sanitari del Maresme.»

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte i proposa que s'incloguin com a proposants a tots
els Grups Municipals.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu Grup
accepta la proposta del senyor Alcalde, ja que considera que el tema de l'Hospital de Mataró és
molt urgent.

El senyor Ros explica que les 85% de les eines de treball estan obsoletes i s'han de canviar.
Pensa que la sanitat és un tema prioritari.
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Per últim, el senyor Ros li demana a l'Alcalde que quan es reuneixi amb el Conseller de Salut li
demani que el CAP de Sant Andreu de Llavaneres funcioni amb els serveis d'abans.

Finalment, s'acorda que sigui una moció conjunta de tots els Grups Municipals.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, resalta la importància del
primer acord, per dotar suficientment el Consorci de Salut. Pensa que cal anar amb unitat i amb
una sola veu.

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

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM, ACORD-E, CIU, PP I C's DE
SUPORT  A LA DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  SOBRE
L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME PER AL 2016,
2017 I PLA D’INVERSIONS

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró en sessió ordinària que tingué lloc el dia 3
d’octubre de 2016, per unanimitat de tots els grups municipals, prengué l’acord que literalment és
com segueix:

“Declaració  institucional  que  presenten  TOTS  els  Grups  Municipals  sobre  l’assignació
pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016, 2017 i pla d’inversions
Exposició de motius

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró que atén una població,
segons la seva àrea d’influència, de  265.551  habitants. Pel que fa a la Salut Mental,  la seva
població  de  referència  és  de  427.105  persones.  A més  de  l’Hospital  de  Mataró,  el  CSdM
actualment  també  gestiona  serveis  sanitaris  d’Atenció  Primària,  serveis  sociosanitaris  i
residencials.

El  CSdM pateix  des  de  la  seva  creació  dificultats  de  finançament,  especialment  pel  que  fa
referència a les inversions,  i  el  seu creixement a partir  del  l’any 2000 amb serveis  d’atenció
primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials i Sociosanitaris
(PASS) no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar solució mitjançant la
sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut
compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 MM d’€.

Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pateix una reducció important de pressupost,
amb empitjorament de l’accessibilitat, disminució de la plantilla i disminució de retribucions  de la
resta  de  treballadors,  els  quals  estan  pendents  encara  del  retorn  de  la  paga  extraordinària
pendent  del 2012 

A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en els pressupostos
del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions tal i com constaten els informes
anuals d’auditoria, patint, en conseqüència una greu descapitalització. Recentment, el CSdM ha
realiltzat una Auditoria tècnica d’estructures, instal·lacions i equipaments que estima un  volum
d’inversions en obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678
€, dels quals 10.437.918€ serien per actuacions urgents i prioritàries

Des  de  l’any  2014,  davant  aquesta  preocupant  situació  la  Comissió  de  Salut  del  Parlament
Parlament ha aprovat, 4 resolucions:

Resolució  638/X,  sobre  la  recuperació  de  l’activitat  i  l’amortització  dels  deutes  pendents  de
l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del
Maresme, la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al
2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’atenció sanitària (Punt
5)
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Aquestes resolucions  han estat executades només en una mínima part, i en conseqüència a
l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Delegada de la Comissió
Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de Catalunya certifica la
retirada del règim especial d’autonomia de gestió del CSdM, la qual cosa fa la seva gestió més
dificultosa en el dia a dia. 

Un nou incompliment de les resolucions  és plasmarà enguany amb la derivació de 60 pacients
en espera de pròtesis de genoll a l’Hospital del Sagrat Cor

Davant aquest fet la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró reitera una altra cop la seva
preocupació per la manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant per el que fa al
finançament  com  a  les  inversions,  així  com  per  la  situació  de  saturació  i  sobrecàrrega  del
personals assistencial. En el seu conjunt aquestes circumstàncies  posen en risc els guanys de
qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers anys

Per aquests motius, el Grups Municipals presentem els següents 

Acords: 

1.  L’ Ajuntament  de  Mataró  reitera  l’exigència  al  Govern  a  donar  una  solució  definitiva  a  la
extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d’inversions
amb prioritats segons categoria urgent  i no urgent, per la realització, incorporació o reposició
d’obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents es
dotaran  econòmicament  de  manera  immediata.  Les  no  urgents  s’inclouran,  amb una  partida
pressupostària,  en un calendari segons criteris de prioritat

2.  L’  Ajuntament  de  Mataró  exigeix   al  Govern  a  incrementar  el  pressupost  del   Contracte
Programa del CSdM de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant
una dotació per fer  front  a les jubilacions dels professionals integrats de l’ICS, l’ampliació de
l'hospitalització a domicili i els costos de personal de la nova unitat d’observació d’urgències.

3.  L’ Ajuntament de Mataró insta el Govern a dotar al CSdM d’una partida econòmica per a la
recuperació del 24,04% de la paga extraordinària del 2012, prevista a l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial Decret Llei 4/2016.

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, la Conselleria
d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Rector del CSdM, al
Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat del Maresme”

El municipi de Sant Andreu de Llavaneres està inclòs en l’àrea d’influència del Consorci Sanitari
del Maresme i, per tant, de l’Hospital de Mataró i del servei de Salut Mental i Addiccions. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha de vetllar pel benestar dels seus veïns i veïnes,
així com de tots els ciutadans i ciutadanes que puguin ser potencials usuaris de l’Hospital de
Mataró,  procurant  que  l’assistència  sanitària  pública  sigui  de  qualitat,  en  interès  d’un  millor
desenvolupament  del  servei  bàsic  i  essencial  que  les  administracions  públiques  hem  de
preservar.

Ateses les necessitats creixents i urgents exposades, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels següents 

ACORDS:

Primer.- Donar suport a la Declaració institucional sobre l’assignació pressupostària del Consorci
Sanitari del Maresme per al 2016, 2017 i pla d’inversions, aprovada per unanimitat per la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data dia 3 d’octubre de 2016.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Mataró, a la Conselleria de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya i al Consorci Sanitari del Maresme.»

Sotmesa a votació la moció formulada per tots els Grups Municipals, s’aprova per unanimitat.

Pel que fa a la segona proposta, la urgència s'aprova per 13  (tretze) vots  a favor  dels  Grups
Municipals d'ERC-AM, Acord-E, CIU i C's i 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP. 

B) “MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT AL REFERENDUM, AL PARLAMENT
DE  CATALUNYA,  AL  GOVERN  DE  LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA I  A LES  FORCES
POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ.

En el  darrer  Debat  sobre  l’orientació  política  general  del  Govern  el  Parlament  de  Catalunya
aprovà una Resolució sobre el referèndum, l’empara legal i les garanties, on s’afirma, com ja s’ha
fet en altres ocasions, el dret imprescriptible i  inalienable de Catalunya a l’autodeterminació, i
s’instà el Govern a celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a
molt tard el setembre de 2017, amb una pregunta clara i de resposta binària.

Per  fer-ho  possible  el  Parlament  de  Catalunya  es  compromet  a  activar  tots  els  dispositius
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i  per a donar-li,  al mateix
temps, cobertura legal necessària, i també a constituir, abans del 31 de desembre de 2016, una
comissió de seguiment per a l’impuls, el control i l’execució del referèndum.

L’esmentada  Resolució  també  insta  el  Govern  a  endegar  la  preparació  dels  procediments  i
reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de
debat  i  propaganda  electoral  que  garanteixin  la  presència  dels  arguments  i  prioritats  dels
partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. I, també, a que el Govern de
la Generalitat convoqui, de manera immediata, una cimera de totes les forces polítiques i socials
favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i la fermesa
d’aquesta convocatòria de referèndum.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència conjunta sobre règim
jurídic estigui enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i contingui com a mínim la regulació
sobre  la  successió  d’ordenaments  jurídics,  la  nacionalitat,  els  drets  fonamentals,  el  sistema
institucional,  la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent
entre  la  proclamació  de  la  República  catalana  i  l’aprovació  de  la  Constitució,  així  com  el
reglament de l’Assemblea Constituent.

El Parlament crearà una Comissió d’experts, abans d’acabar el 2016, pel seguiment del procés
d’autodeterminació,  integrada  per  persones  de  l’àmbit  internacional  que  hagin  conegut  altres
processos  similars  i/o  juristes  coneixedors  de  la  matèria.  L’objectiu  d’aquesta  Comissió  serà
deixar  constància  del  respecte  per  les  garanties  democràtiques  en  tot  el  procés,  incloent  el
referèndum, per part de les institucions catalanes i per part de l’Estat espanyol.

Atès  el  mandat  del  Parlament  de  Catalunya,  i  el  fet  que  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres forma part de l’Associació Catalana de Municipis per la Independència (AMI), alhora
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que s’ha posicionat en diverses ocasions a favor del dret a decidir dels catalans i catalanes, el
Grup Municipal de CiU proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.  L’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  manifesta  el  seu  suport  a  la  Resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya sobre el Referèndum, l’empara legal i les garanties.

Segon. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres donarà suport i participarà activament en la
creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.”

Tercer.  Comunicar aquests acords al  Parlament  de Catalunya,  al  Govern de la Generalitat,  a
l’Associació de Municipis per a la Independència, a Òmnium Cultural i a l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC).”

EL Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que la moció
demana uns compromisos i dates per realitzar el referèndum d'autodeterminació. La moció pretén
aconseguir el suport de l'Ajuntament.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, accepta la urgència de la
moció,  però  no està d'acord amb el  contingut  de la  moció.  Manifesta que li  hagués agradat
disposar de més temps per estudiar la moció. El seu Grup no està a favor de la independència ni
d'un referèndum no legal. Està a favor de complir la legalitat.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera que la urgència no es
veu justificada. Pensa que es podria demanar un informe jurídic a Secretaria per si el tema es pot
votar o no, ja que considera que va en contra de la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya i, en general, contra la legislació vigent, però no el demanarà.

Anuncia el seu vot en contra.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, creu que la Constitució no és
un document inamovible i s'ha d'interpretar en l'actualitat del moment social. Pensa que no hi ha
problema en els punts 2 i 3 de la moció.

Pel que fa al primer punt pensa que és més complicat donar-hi suport. Considera necessari el
referèndum.

El senyor Rubal es mostra d'acord en part de la moció, però no amb els paràgrafs quart i cinquè
de la part expositiva, ja que considera que no es tracta d'un tema municipal.

Afirma que el seu Grup Municipal dóna llibertat de vot.

El senyor Alcalde afirma que el seu Grup també dóna llibertat de vot i manifesta el seu suport a la
moció.
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El senyor Nogueras agraeix els posicionaments dels Grups Municipals. Afirma que la Constitució
Espanyola no prohibeix la celebració del referèndum, però no és il·legal demanar-ho i recorda
que el PP, en el seu dia, va estar en contra de la Constitució Espanyola.

Sotmesa a votació la moció, s'obté el següent resultat: 9 vots a favor, dels Regidors senyors Joan
Mora i Buch (ERC-AM), Jordi  Roldós i Sala (ERC-AM), Xavier Noms i Casals (ERC-AM), les
senyores Gemma Martín i  Villanova (ERC-AM),  Maria Teresa i  Vidal (ERC-AM),  Anna Sosa i
Ròdenas (ERC-AM) i els senyors  Josep Ruiz Royo (Acord-E), Xavier Melo i Bulbena (CIU) i Lluís
Nogueras i Moulines (CIU); 3 (tres) abstencions dels Regidors senyors Joan Rubal i Díaz (Acord-
E), Emili Minguell i Parent (Acord-E) i la senyora Mireia Neira i Marí (Acord-E) i 3 (tres) vots en
contra dels Regidors senyors Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos
Sánchez i Nicolau (C's). Per tant, la moció resulta aprovada sense cap esmena.

7  . INFORMES.

La  senyora  Anna  Sosa  i  Ròdenas,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada  de
Comunicació, recorda als Grups Municipals que tenen a la seva disposició un espai al  butlletí
digital municipal.

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de l'Àrea de Medi
Ambient, informa que el dia 22 d'aquest mes es va fer una crida al Consell Municipal del Medi
Ambient  per  netejar  els  boscos.  Es  van  recollir  400  kg  de  residus  i  agraeix  a  tothom  la
col·laboració.  També  manifesta  el  seu  agraïment  a  FCC  per  la  cessió  de  contenidors  i
especialment a l'ADF.

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de les
Àrees de Benestar Social i Sanitat, vol fer un agraïment a l'IES ja que van anar a fer una crida per
portar a terme tres projectes de voluntariat i la resposta va ser molt positiva.

El  senyor  Alcalde  explica  que  s'ha  rebut  la  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya en relació al POUM, la qual no l'anul·la en global, però sí sectors puntuals.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, prega a la senyora Sosa que si
algun Grup  no ha pogut enviar l'article a la revista digital demana que es pugui enviar i publicar si
s'envia fora de termini.

La senyora Sosa respon que hi haurà més oportunitats per altres butlletins digitals

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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