
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 12/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 22 de novembre 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 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),
la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP)
i  Carlos  Sánchez  i  Nicolau  (C's),  a  l’objecte  de  celebrar  sessió  ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
25 D’OCTUBRE DE DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 25 d'octubre de 2016, s'aprova per unanimitat,
sense cap esmena.

2.  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.

3.  AUTORITZACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  PRIVADA  DEL  SENYOR
HÉCTOR ANDINO POL, FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT.

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

“AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR HÉCTOR
ANDINO POL, FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT

Vist  l’escrit  presentat  pel  senyor  Héctor  Andino  Pol,  funcionari  interí  de  l’Ajuntament,  per
desenvolupar  l’activitat privada de docència, campanyes científiques i estudis ambientals, el qual
ha sol·licitat  de la  Corporació que li  sigui  concedida la  preceptiva autorització i  declarada la
compatibilitat amb l’activitat desenvolupada en el sector públic.

Vist que l'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per
a  l’exercici  d’activitats  privades,  sempre  que  la  suma  de  les  jornades  de  l’activitat  pública
principal  i  de  l’activitat  privada  no  superi  la  jornada  ordinària  establerta  a  l’entitat  local
incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

Atès que la jornada del senyor Héctor Andino Pol, com a Tècnic Municipal de Medi Ambient, és
de 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa).
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Atès que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que correspon al  del Ple de l’Ajuntament la
competència per a l’autorització d’activitats privades.

Vist l’informe de Secretaria.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General  de data 15 de novembre de 2016.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 1

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona
d’aquest Ajuntament: 

Nom i cognoms:  Héctor Andino Pol
Funcionari interí: Tècnic Municipal de Medi Ambient
Activitat  privada:  exercici  en  l’àmbit  privat  de  la  docència,  campanyes  científiques  i  estudis
ambientals.

Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat
no implicarà en cap cas:
1. Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui
l’horari de prestació de serveis.
2. Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el
funcionament del servei ho requereixi.
3. L’activitat privada no podrà afectar o impedir la imparcialitat, objectivitat o integritat en el
desenvolupament de les funcions públiques
4. Permissió per desenvolupar l’activitat en l’àmbit privat dins del terme municipal de Sant
Andreu de Llavaneres sempre i quan el sol·licitant no podrà ser contractat per l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres, si fos el cas.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés
la seva imparcialitat o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó
del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i als representants de personal funcionari, als
efectes adients.

Cinquè.- PUBLICAR  el  present  acord  en  el  Portal  de  Transparència  de  l’Ajuntament,  en
compliment de l’article 8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”

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

A les 21.05 hores s'incorpora la senyora Maria Teresa Vidal i Peig, Regidora del Grup Municipal
d'ERC-AM.

4. AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA  I  ALHORA  CONFIRMACIÓ  I  CLARIFICACIÓ  DE  L'ABAST  D'ANTERIORS
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ACORDS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS
I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

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

“AMPLIACIÓ  I  MODIFICACIÓ  DE  LA DELEGACIÓ  DE  FUNCIONS  EN  LA DIPUTACIÓ  DE
BARCELONA  I  ALHORA  CONFIRMACIÓ  I  CLARIFICACIÓ  DE   L’ABAST  D’ANTERIORS
ACORDS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

Atès que el  Text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals,  aprovat  per  reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en
altres  Entitats  locals,  en  el  territori  de  les  quals  estiguin  integrades,  les  facultats  de  gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

Atès  que  a  l’empara  de  la  previsió  legal,  aquest  Ajuntament  considera
oportú  delegar  en  la  Diputació  de  Barcelona  les  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i
recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.

Atès que d’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de  gestió  i  recaptació  dels  ingressos  locals  mitjançant  l’adopció  dels  corresponents  acords
plenaris.

Vist  que l’efectivitat  de les relacions diàries  entre la  Diputació i  l’Ajuntament,  així  com entre
aquestes  Entitats  i  els  ciutadans  interessats,  han  palesat  en  ocasions,  la  conveniència  de
disposar  d'un  acord  plenari  global,  comprensiu  de totes  les  funcions  delegades,  en  ordre  a
acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants. 

Vista aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a
l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats
que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.

Vistes  aquestes consideracions precedents,  es creu procedent  modificar  la  delegació  de les
competències de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i
ratificar  la  delegació de funcions aprovada per  l'Ajuntament  amb anterioritat  a  aquesta data,
completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades,  la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda
de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes
i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o
entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de
control  i  seguiment  de l'exercici  de  la  competència  delegada,  i  es  pot  subjectar  a  condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini. 

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
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ACORDS

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària  exerceixi,  per  compte  d’aquesta  Corporació,  les  competències  de  recaptació  dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

I.- Cànons derivats de concessions administratives.

a. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
b. Recaptació dels deutes en període executiu.
c. Liquidació d'interessos de demora.
d. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
e. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
f. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.

g. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
h. Recaptació dels deutes en període executiu.
i. Liquidació d'interessos de demora.
j. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
k. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
l. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

SEGON.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara del
que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic que s'esmenten a continuació, en el sentit de delegar únicament les funcions de
recaptació que s'enumeren:

I. Taxes per:

· Llicències urbanístiques.
· Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntuals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues.
· Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
· Parades,  barraques,  casetes  de venda,  espectacles  o  atraccions  situats  en terrenys  d'ús
públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
· Prestació  dels  serveis  d'intervenció  integral  de  l'Administració  Municipal  en les  activitats  i
instal·lacions.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions
per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

· Clavegueram (inclosos els drets de connexió).
· Taxa pels serveis relacionats amb els d'animals de companyia.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Execucions subsidiàries.

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

TERCER-  Especificar  que,  els  acords  municipals  adoptats  amb  anterioritat  a  aquesta  data,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic que a continuació s'enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles.

1. Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

2. Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

3. Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

4. Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les
liquidacions per ingrés directe.
5. Dictar la provisió de constrenyiment.

6. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

7. Liquidació d'interessos de demora.

8. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

9. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

10. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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II.- Impost sobre activitats econòmiques.

11. Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

12. Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

13. Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

14. Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les
liquidacions per ingrés directe.
15. Dictar la provisió de constrenyiment.

16. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

17. Liquidació d'interessos de demora.

18. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

19. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

20. Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.

21. Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

22. Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.

23. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

24. Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

25. Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

26. Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

27. Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les
liquidacions per ingrés directe.
28. Dictar la provisió de constrenyiment.

29. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

30. Liquidació d'interessos de demora.

31. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

32. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

33. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 5

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
34. Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

35. Revisió de les autoliquidacions presentades. 

36. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar
els deutes tributaris. 
37. Expedició de documents cobratoris. 

38. Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

39. Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

40. Dictar  la  provisió  de  constrenyiment,  quan la  recaptació  voluntària  s’hagi  realitzat  per
l’ORGT. 
41. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 

42. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

43. Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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44. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin. 
45. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

46. Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

47. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
48. Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

49. Revisió de les autoliquidacions presentades. 

50. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar
els deutes tributaris. 
51. Expedició de documents cobratoris. 

52. Pràctica de notificacions de les liquidacions. 

53. Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 

54. Dictar  la  provisió  de  constrenyiment,  quan la  recaptació  voluntària  s’hagi  realitzat  per
l’ORGT. 
55. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 

56. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

57. Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 

58. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin. 
59. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

60. Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 

61. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

VI.-  Taxa per  aprofitaments especials  del  domini  públic,  a  favor  d’empreses explotadores  de
serveis de subministraments d’interès general.

Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
Revisió de les autoliquidacions presentades. 
Realització  de  liquidacions,  provisionals,  complementàries  i  definitives,  per  a  determinar  els
deutes tributaris. 
Expedició de documents cobratoris. 
Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT. 
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 6

Realització  d’actuacions de comprovació  i  investigació  en matèria  tributària  i  pràctica  de les
liquidacions tributàries que en resultin. 
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

VII.- Altres taxes per:
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· Recollida d'escombraries.
· Entrada de vehicles a través de les voreres i  les reserves de via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Les funcions que en relació a la gestió i recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
· Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les
liquidacions per ingrés directe.
· Dictar la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
· Liquidació d'interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

· Llicències urbanístiques.
· Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntuals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues.
· Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
· Parades,  barraques,  casetes  de venda,  espectacles  o  atraccions  situats  en terrenys  d'ús
públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
· Prestació  dels  serveis  d'intervenció  integral  de  l'Administració  Municipal  en les  activitats  i
instal·lacions.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions
per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

· Clavegueram (inclosos els drets de connexió).
· Prestació dels serveis d'assistència per psicòleg i/o logopeda.
· Prestació del servei d'escola bressol.
· Prestació del servei d'escola de música.
· Subministrament d'aigua.
· Pels serveis relacionats amb els d'animals de companyia. 7
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Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Contribucions especials.

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Quotes d'urbanització.

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X.- Execucions subsidiàries.

m. Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
n. Dictar la provisió de constrenyiment.
o. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
p. Liquidació d'interessos de demora.
q. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
r. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
s. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI.- Sancions administratives.

t. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
u. Recaptació dels deutes en període executiu.
v. Liquidació d'interessos de demora.
w. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
x. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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y. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Multes coercitives.

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII.- Cànons derivats de concessions administratives.

z. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
aa. Recaptació dels deutes en període executiu.
bb. Liquidació d'interessos de demora.
cc.Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
dd. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
ee. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.

ff. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
gg. Recaptació dels deutes en període executiu.
hh. Liquidació d'interessos de demora.
ii. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
jj. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
kk.Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar: 

ll. Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
mm. Recaptació dels deutes en període executiu.
nn. Liquidació d'interessos de demora.
oo. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
pp. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
qq. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVI.- Aprovació de baixes per crèdits incobrables. 

QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en
l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans
de pagament  d'acord amb la normativa que sigui  d'aplicació,  l'Ordenança general  de gestió,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la
Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
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CINQUÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es
regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord tenen
caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la
Diputació de Barcelona.  

Tanmateix,  el  temps de durada de la  delegació s'entendrà prorrogat  tàcitament  per  períodes
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida
amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les
mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals
com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona
i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme
de Gestió  Tributària,  el  seu  Reglament  orgànic  i  l’Ordenança  general  de  gestió,  inspecció  i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la
prestació d'aquest servei. 

Per  la  seva  banda,  l'Ajuntament  podrà  emanar  instruccions  tècniques  de  caràcter  general  i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per
les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte
de  la  delegació  conferida,  la  taxa  per  la  prestació  de  serveis  i  la  realització  d’activitats
necessàries  per  a  l’exercici  de  les  funcions de gestió,  liquidació,  inspecció  i  recaptació  dels
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada
exercici. 

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació
dels impostos sobre béns immobles i  sobre activitats econòmiques, si  aquests tributs figuren
entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix
pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
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En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries.
En  aquest  supòsit,  l’Ajuntament  assumirà  el  cost  financer  que  representi  per  a  l’ORGT  la
disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT
a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació  comptable,  amb  el  detall  de  les  quantitats  recaptades  per  cada  concepte
d’ingrés,  i  la  transferència  de  la  recaptació  la  realitzarà  l’ORGT  a  l’Ajuntament   de  forma
quinzenal.

2. Els  comunicats  d’aplicació  comptable  detallaran  les  quantitats  liquidades  pels  diversos
conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades en
el  període  quinzenal  anterior,  amb  les  especificacions  necessàries  per  poder  registrar  les
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.

3. L'Organisme  de  Gestió  Tributària  liquidarà  i  recaptarà,  per  delegació  de  l'Ajuntament,
interessos de demora pel temps transcorregut  des de la  conclusió del període de pagament
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent. 

4. L’import  de  la  bestreta  ordinària  a  què  es  refereix  la  regla  cinquena  serà  abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5. Pel  que  fa  a  la  recaptació  per  l'Impost  sobre  activitats  econòmiques,  es  transferirà  a
l’Ajuntament  la  part  d'ingressos  que  corresponen  a  la  quota  tributària  municipal,  i  la  part
corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que
corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i  les
exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en
els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs
disposicions concordants. 

Regla  vuitena.-  A més  de  les  obligacions  establertes  en  la  legislació  vigent  per  als  òrgans
recaptadors,  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  assumeix  per  l’acceptació  voluntària  de  la
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

· Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la
recaptació executiva. 
· Establir  les  vies  d'informació  continuada a  l'Ajuntament,  a  fi  que pugui  tenir  coneixement
puntual i constant de l'estat de la recaptació. 
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· Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
· Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
· Portar  la  comptabilitat  dels  valors que estiguin en el  seu poder  i  rendir  el  compte anual,
justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació
que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. 

Regla novena.  La Diputació de Barcelona,  a través del  seu Organisme de Gestió  Tributària,
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

· Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
· Percepció  dels  contribuents  de les  costes  que origina el  procediment  de constrenyiment,
degudament justificades. 
· Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,  degudament
justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
· Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la gestió del
servei. 
· Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació
i en les disposicions concordants. 
· Utilitzar  el  local  que  habiliti  l’ajuntament  per  a  l’exercici  de  les  competències  delegades,
sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o
de lloguer  i  sens  perjudici  de  la  contraprestació  que  l’Organisme de Gestió  Tributària  pugui
convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.   

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar
compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

Pel  que  respecte  a  la  normativa  reguladora  de  l’administració  electrònica  i  dels  arxius  i
documents,  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  podrà  procedir  a  la  substitució  de  documents
originals  en  suports  físics  per  còpies  electròniques  de documents  amb validesa  d’originals  i
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i
per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant
els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el
que  estableix  la  normativa  d’arxius  i  documents,  les  taules  d’avaluació  i  els  acords  de  la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla  onzena.  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  reuneix  la  consideració   “d’encarregat  del
tractament”  respecte  de  les  dades  personals  que  l’administració  delegant  aporti,  per  tal  de
materialitzar  la  delegació  efectuada,   i  adoptarà  les  mesures  tècniques  i  organitzatives
adequades  per  a  la  protecció  de  totes  les  dades  personals,  tant  de  les  aportades  per
l’administració delegant com de les que aportin  directament els contribuents.  
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A tal  efecte,  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  únicament  tractarà  les  dades  facilitades  per
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà
aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a
terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o
qualsevol  altra  norma  amb  rang  de  llei  ho  autoritzi-,  o  què  l’Organisme  hagi  de  contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una
empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la
consideració d’encarregat del tractament.

Als  efectes  contemplats  en  aquesta  Regla  onzena,  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  queda
expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb
transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95
de  la  Llei  general  tributària,  o  qualsevol  altra  norma  que  contempli  dites  comunicacions  o
cessions.

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals que
corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats i regulats pel decret de
la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14
de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en
el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al R.D.
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica de protecció
de dades de caràcter personal. 

Regla dotzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:

5. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb
allò que estableix la regla primera. 
6. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
7. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
8. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva  part,  es  procedeixi  a  l'acceptació  de  la  delegació  conferida  i  de  les  delegacions
especificades i  un cop acceptades publiqui  aquest  acord de delegació i  especificació,  per  a
general coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació de la delegació i especificació, tant en
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  com en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.” 12

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

El senyor Alcalde proposa el  debat  i  votació conjunta dels punts números 5 a 10 inclosos a
l’ordre del dia, proposta que és acceptada per unanimitat.
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En  conseqüència,  es  dóna  compte  dels  dictàmens  següents  del  President  de  la  Comissió
Informativa General:

5. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT  I  L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  EN  MATÈRIA  DE
SEGURETAT VIÀRIA.

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

“APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT  I  L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  EN  MATÈRIA  DE
SEGURETAT VIÀRIA

Atès  el  que  disposen  la  Llei  orgànica  6/1997,  de  15  de  desembre,  de  transferència  de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i
funcions  de  l'Administració  de  l'Estat  a  la  Generalitat  de  Catalunya  en  matèria  de  trànsit  i
circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000,
de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la
Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de
desembre,  de  creació  del  Servei  Català  de  Trànsit,  i  el  Decret  102/1998,  de  15  d'abril,  de
desenvolupament de les competències de la Generalitat  de Catalunya en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable de l'execució
de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària,  que  han  de  ser  exercides  mitjançant  el  Servei  Català  de  Trànsit  i  els  òrgans  del
Departament que es determinin per reglament.

Vist l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit,  circulació de vehicles a motor i  seguretat viària, s’atribueix als municipis
competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents
propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions
que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra
Administració.

Atès que el Servei Català de Trànsit té com a prioritat la cooperació amb els ajuntaments en
matèria de seguretat viària i, per tant, amb aquest conveni vol establir un marc de col·laboració
entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en matèria de
trànsit i seguretat viària.

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol potenciar l'educació per a la mobilitat
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d'educació viària al municipi i controls de
velocitat i de substàncies estupefaents, entre d'altres.

Vist que el Servei Català de Trànsit, mitjançant aquest conveni marc, oferirà a l'Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres, assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d'acord
amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni als quals s'adhereixin les parts.

Atès que es considera convenient adherir-se a aquest conveni marc per poder garantir i millorar
la seguretat  viària i garantir una mobilitat segura. 13
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Vist  l'article  47.1  de la  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de Règim Jurídic  del  Sector  Públic,  que
considera que no té la consideració de conveni els protocols generals o instruments similars que
comportin  declaracions  d'intenció  de  contingut  general  o  que  expressin  la  voluntat  de  les
Administracions i  parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, aquest  conveni marc
quedaria per tant exclòs.

Vista la memòria justificativa de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

Vist l’article 191 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR  el  conveni  marc  de  col·laboració  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en matèria de seguretat viària.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni marc de col·laboració entre
el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en matèria de seguretat
viària.

Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia
Local juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.”

6.  APROVACIÓ  DEL CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PER A L'ADHESIÓ  AL SISTEMA
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT.

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

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  PER  A  L'ADHESIÓ  AL  SISTEMA
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Atès que el  Servei Català de Trànsit, organisme autònom adscrit al Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a administracions
públiques competents en matèria de seguretat viària en el seu àmbit territorial, comparteixen la
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voluntat de desplegar polítiques actives destinades a assistir el ciutadà en aquells casos en què
a causa d'un accident de trànsit es converteixi en una víctima.

Vist que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un servei d'informació i atenció a les
víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes del municipi (SIAVT)
com a eina fonamental per atendre les víctimes i per acostar a la societat catalana les polítiques
contra accidents.

Atès  que  es  considera  convenient  adherir-se  a  aquest  conveni  per  poder  actuar  en  casos
d'accident amb criteris d’eficiència i eficàcia i millorar els serveis existents.

Atès que aquest conveni estableix les bases i l'extensió de la col·laboració institucional i fixa els
aspectes per fer efectiva la prestació al ciutadà que sigui víctima d'un accident de trànsit en les
vies urbanes o interurbanes de Sant Andreu de Llavaneres.

Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que regulen els convenis.

Atès que l'article 48.3 de la Llei 40/2015 preveu que els convenis hauran de millorar l'eficiència
de la  gestió  pública,  facilitar  la  utilització conjunta de medis i  serveis  públics,  contribuir  a la
realització  d'activitats  d'utilitat  pública i  complir  amb la legislació  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria justificativa de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

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

Primer.- APROVAR el conveni específic entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres per a l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats
d'accidents de trànsit.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni  entre el Servei Català de
Trànsit  i  l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'adhesió al  sistema d'informació i
atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit.

Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia
Local juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.”
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7.  APROVACIÓ  DEL CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN MATÈRIA DE CONTROLS DE
VELOCITAT AMB APORTACIÓ D'APARELL CINEMÒMETRE.

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  EN  MATÈRIA DE  CONTROLS  DE
VELOCITAT AMB APORTACIÓ D'APARELL CINEMÒMETRE

Atès que del resultat  dels estudis d'accidentalitat  i  comportament del trànsit  en travesseres i
altres  vies  urbanes,  demostra  la  significativa  participació  dels  excessos  de  velocitat  en  la
producció d'accidents.

Atès que el  Servei Català de Trànsit, organisme autònom, adscrit al Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a administracions
públiques  competents  en  matèria  de  seguretat  viària  en  el  seu  àmbit  territorial,  consideren
aconsellable  vigilar  i  controlar  al  velocitat  màxima  de  circulació  en  l'àmbit  local  per  tal
d'augmentar la seguretat.

Vist  que  el  Servei  Català  de  Trànsit,  mitjançant  aquest  conveni  cedirà  temporalment  a
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, un aparell cinemòmetre.

Atès que es considera convenient adherir-se a aquest conveni per poder millorar la seguretat
viària. 

Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que regulen els convenis.

Atès que l'article 48.3 de la Llei 40/2015 preveu que els convenis hauran de millorar l'eficiència
de la  gestió  pública,  facilitar  la  utilització conjunta de medis i  serveis  públics,  contribuir  a la
realització  d'activitats  d'utilitat  pública i  complir  amb la legislació  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria justificativa de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

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

Primer.- APROVAR el conveni específic entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres en matèria de controls de velocitat amb aportació d'aparell cinemòmetre.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni  entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  en matèria de controls de velocitat amb
aportació d'aparell cinemòmetre.
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Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia
Local juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.”

8.  APROVACIÓ  DEL CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  EN  MATÈRIA  DE  CONTROLS
D'ESTUPEFAENTS  AMB  APORTACIÓ  DE  KITS  DE  DETECCIÓ  DE  SUBSTÀNCIES
ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT.

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  EN  MATÈRIA  DE  CONTROLS
D'ESTUPEFAENTS  AMB  APORTACIÓ  DE  KITS  DE  DETECCIÓ  DE  SUBSTÀNCIES
ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT

Atès que del resultat  dels estudis d'accidentalitat  i  comportament del trànsit  en travesseres i
altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de consum de drogues
per part dels conductors en la producció d'accidents.

Atès que el  Servei Català de Trànsit, organisme autònom, adscrit al Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a administracions
públiques  competents  en  matèria  de  seguretat  viària  en  el  seu  àmbit  territorial,  consideren
aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit local per tal d'augmentar
la seguretat.

Vist que el Servei Català de Trànsit, mitjançant aquest conveni cedirà anualment a l'Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres, un kit de detecció de substàncies estupefaents, el material de
suport corresponent i la confirmació de la mostra amb saliva al laboratori, si escau.

Atès que es considera convenient adherir-se a aquest conveni per poder millorar la seguretat
viària.      

Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que regulen els convenis.

Atès que l'article 48.3 de la Llei 40/2015 preveu que els convenis hauran de millorar l'eficiència
de la  gestió  pública,  facilitar  la  utilització conjunta de medis i  serveis  públics,  contribuir  a la
realització  d'activitats  d'utilitat  pública i  complir  amb la legislació  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria justificativa de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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Primer.- APROVAR el conveni específic entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres en matèria de controls d'estupefaents amb aportació de kits de detecció
de substàncies estupefaents i material de suport.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni  entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en matèria de controls d'estupefaents amb
aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport.

Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart-  PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia
Local juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.”

9.  APROVACIÓ  DEL CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ PER A LA
MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA.

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ PER A LA
MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA

Atès que el  Servei Català de Trànsit, organisme autònom, adscrit al Departament d'Interior de la
Generalitat  de  Catalunya,  promou  programes  i  activitats  d'ensenyament  i  aprenentatge
d'educació per a la mobilitat segura adreçada als infants i joves de Catalunya.

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol potenciar l'educació per a la mobilitat
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d'educació viària al municipi.

Vist  que  el  Servei  Català  de  Trànsit,  mitjançant  aquest  conveni  posarà  a  disposició  de
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, material didàctic d'educació per a la mobilitat segura
i impartirà activitats i tallers.  

Atès que es considera convenient adherir-se a aquest conveni per poder complementar i millorar
l'educació viària i garantir una mobilitat segura.

Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que regulen els convenis.

Atès que l'article 48.3 de la Llei 40/2015 preveu que els convenis hauran de millorar l'eficiència
de la  gestió  pública,  facilitar  la  utilització conjunta de medis i  serveis  públics,  contribuir  a la
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realització  d'activitats  d'utilitat  pública i  complir  amb la legislació  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria justificativa, de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

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

Primer.- APROVAR  el conveni específic entre el servei català de trànsit i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres en matèria d'educació per a la mobilitat segura pràctica.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni  entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a  mobilitat segura pràctica.

Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia
Local juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.”

10.  APROVACIÓ DEL CONVENI  ESPECÍFIC ENTRE EL SERVEI  CATALÀ DE TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ PER A LA
MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICLOMOTORS.

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  ESPECÍFIC  ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ  DE  TRÀNSIT  I
L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ PER A LA
MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICLOMOTORS

Atès que el  Servei Català de Trànsit, organisme autònom, adscrit al Departament d'Interior de la
Generalitat  de  Catalunya,  promou  programes  i  activitats  d'ensenyament  i  aprenentatge
d'educació per a la mobilitat segura adreçada, especialment, als infants i joves de Catalunya.

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol potenciar l'educació per a la mobilitat
segura en el seu àmbit territorial amb intervencions d'educació viària al municipi.

Vist  que  el  Servei  Català  de  Trànsit,  mitjançant  aquest  conveni  posarà  a  disposició  de
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, material didàctic d'educació per a la mobilitat segura
i impartirà activitats i tallers pràctics.

Atès que es considera convenient adherir-se a aquest conveni per poder complementar i millorar
l'educació viària i garantir una mobilitat segura amb ciclomotors.

Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
que regulen els convenis.
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Atès que l'article 48.3 de la Llei 40/2015 preveu que els convenis hauran de millorar l'eficiència
de la  gestió  pública,  facilitar  la  utilització conjunta de medis i  serveis  públics,  contribuir  a la
realització  d'activitats  d'utilitat  pública i  complir  amb la legislació  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

Vista la memòria justificativa, de data 10 de novembre de 2016, redactada pel Sergent Cap de la
Policia Local, en compliment de l'article 50.1 de la Llei 40/2015.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de novembre de 2016.

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

Primer.- APROVAR  el conveni específic entre el servei català de trànsit i l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres en matèria d'educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors.

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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni  entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a  mobilitat segura pràctica.

Tercer.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article
8.1.f) en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.  

Quart.- NOTIFICAR el present acord a Servei Català de Trànsit i al Sergent Cap de la Policia Lo-
cal juntament amb còpia del conveni, als efectes oportuns.»

Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena.

11. RATIFICACIÓ DECRET NÚMERO 546/2016, D'11 DE NOVEMBRE,   D'APROVACIÓ DELS
ACLARIMENTS  DE  L'ARTICLE  32  (BEQUES  ESTUDI),  DEL  PACTE  I  DEL  CONVENI
COL.LECTIU  DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI  I  DEL
PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT.

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

«RATIFICACIÓ  DECRET  NÚMERO  546/2016,  D'11  DE  NOVEMBRE,  D'APROVACIÓ  DELS
ACLARIMENTS DE L'ARTICLE 32 (BEQUES ESTUDI), DEL PACTE I DEL CONVENI COL.LEC-
TIU DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL PERSONAL LA-
BORAL DE L'AJUNTAMENT.

Vist que l’Il.lm. Sr. Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 11 de novembre
de 2016, ha dictat la resolució que us transcric literalment a continuació:

“DECRET 546/2016

Atès que en la sessió del dia 7 de novembre de 2016 la Comissió Paritària Comú (Pacte Regula-

dor de les  Condicions de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal La-

boral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres), es va acordar per unanimitat clarificar l'arti-

cle 32 (beques estudi) del pacte i del conveni col·lectiu de les condicions de treball del personal

                                                                                                                                                                                                              

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



 
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, per fer efectiu el pagament de les be-

ques a partir de l'any 2017 i fins que ambdós documents siguin vigents, el període per tal de po-

der sol·licitar i justificar aquests ajuts serà des del dia 1 de gener i fins el dia 30 de setembre de

l'any natural, i, per tant, s'acceptaran tots els justificants que, complint els requisits establerts, s'a-

portin durant aquest període. El pagament es farà al mes de novembre a tots els treballadors.  19

Atès que,  en la mateixa sessió,  s'acordà, a petició  dels representants del personal,  que  per
regularitzar aquest ajut aquest any es considera adient establir un termini més ampli del que
inicialment s'havia fixat perquè els empleats municipals puguin esmenar o aportar documentació,
per la qual cosa es fixa com a termini màxim el dia 29 de novembre de 2016, aquest termini serà
improrrogable.

Atès que la Comissió Paritària també va acordar elevar la proposta a l'òrgan competent per a la
seva aprovació.

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

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

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

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

Vistos els articles 53.1,i) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya que disposen el mateix que els
articles esmentats. 

Fent ús de l’esmentada atribució,

H E     R E S O L T :

Primer.- APROVAR l'aclariment de l'article 32 (beques estudi) 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
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què,  per  fer  efectiu  el  pagament  de  les  beques  a  partir  de  l'any  2017  i  fins  que  ambdós
documents siguin vigents, el període per tal de poder sol·licitar i justificar aquests ajuts serà des
del dia 1 de gener i fins el dia 30 de setembre de l'any natural, i, per tant, s'acceptaran tots els
justificants que, complint els requisits establerts, s'aportin durant aquest període. El pagament es
farà al mes d'octubre a tots els treballadors. 

Segon.-  APROVAR  l'ampliació  del  termini  per  presentar  esmenes  i  documentació  a  les
sol·licituds de beques per estudis del curs 2016-2017 fins el dia 29 de novembre de 2016. Aquest
termini serà improrrogable.

Tercer.- DONAR COMPTE de l'apartat primer de la present resolució al proper Ple que es celebri,
als efectes de la seva ratificació.

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 del següent acord: 20

Primer.-  RATIFICAR el Decret dictat per l'Alcalde número 546/2016, de data 11 de novembre,
d'aprovació dels aclariments de l'article 32 (beques estudi), 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 resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, es proposa incloure en l’ordre del dia el següent assumpte
com a punt d’urgència:

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

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 015/2016,
MITJANÇANT  EL  QUAL  ES  PROCEDEIX  A LA REGULARITZACIÓ  DE  CONCEPTES  NO
PRESSUPOSTARIS I A LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE
ROMANENT  LÍQUID  DE  TRESORERIA  (Reconeixement  extrajudicial  de  crèdit),  DE
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Vist l’expedient número 15/2016, de regularització de conceptes no pressupostari i de modificació
del  pressupost  de  despeses  per  mitjà  de  romanent  líquid  de  tresoreria  (reconeixement
extrajudicial de crèdit), de transferències de crèdits i de crèdits extraordinaris.

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

Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció municipal.
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Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i concordants (LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal
per a l’exercici 2014.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

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

Primer.- APROVAR  INICIALMENT  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  15/2016,  de
regularització de conceptes no pressupostari i de modificació del pressupost de despeses per
mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de transferències
de crèdits i de crèdits extraordinaris, d’acord amb el desglòs següent:

REGULARITZACIÓ DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS  

Procedir a realitzar les següents operacions comptables:

Donar de baixa el saldo restant a la 40001 per un import total de 20.195,48 € que equival a la
suma de les operacions anteriorment referides. 

Aplicar al pressupost d'ingressos tancats la suma total de 928.172,04 €. 

Donar de baixa el saldo restant a la 30011 per import de 28.453,16 € equivalent a l'operació
anteriorment  referida.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

El  reconeixement  extrajudicial  corresponent  a  les  aplicacions  pressupostaries  referents  a
diverses despeses dels capítols II, III, IV I VI, són les que es detallen en el document annex 1 al
present acord.

El  reconeixement  extrajudicial  es  finança  per  mitjà  de  la  utilització  del  romanent  líquid  de
tresoreria de la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2015, en un import total de
912.301,43  €,  de  l’aplicació  pressupostaria  870.00  "Aplicació  pel  finançament  de  despeses
generals "

TRANSFERÈNC  IA DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

Per  un  import  total  de  197.416,34  euros  del  quals  165.416,34  euros  corresponen  a  les
transferències de crèdit i 32.000 euros al crèdit extraordinari (segons el document annex 2).

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  Albert  Sala  i  Martínez,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM,  Regidor-Delegat  d'Hisenda,
explica breument l'expedient abans de votar la urgència. Comenta que l'expedient té vàries parts
i destaca la regularització de la despesa no pressupostària.

A les 21.13 hores s'incorpora la senyora Anna Sosa i Ròdenas, Regidora del Grup Municipal
d'ERC-AM.

El  senyor  Sala  destaca  que  es  tracta  d'una  modificació  de  crèdit  merament  tècnica,  sense
intervenció política, només hi ha intervenció política pel que fa a la renovació de l'enllumenat del
camp de futbol.

Sotmesa a votació la inclusió com a punt d'urgència de l'assumpte s'estima per 11 (onze) vots a
favor dels Grups Municipals d'ERC-AM i Acord-E, 5 (cinc) en contra dels Grups Municipals de
CIU i del PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de C's. Per tant, resulta estimada la urgència
de l'assumpte.            

El senyor Sala explica breument l'assumpte. Pel que fa a la part de no pressupostaris la casuísti-
ca és molt diversa i destaca la despesa en aigua en les transferències de crèdit.

També reconeix una errada en la previsió de la despesa de l'aigua i l'electricitat en la confecció
del pressupost i que ara es resol. Afegeix que cal aprovar la modificació perquè si no els proveï-
dors no cobraran en termini.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, recorda que el Regidor
d'Hisenda ha dit que és una modificació pressupostària molt extensa i ajustada en terminis. Per
tant, necessita temps suficient per estudiar-la, temps que no ha tingut en presentar-se l'expedient
per urgència.

El senyor Sánchez afirma que no vol causar perjudicis en demorar pagaments a proveïdors.

També afirma que entén i coneix la necessitat de la inversió al camp de futbol.                          

Anuncia el seu vot en contra.                                                                                                    

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, agraeix l'explicació del
Regidor d'Hisenda, però no considera adient el condicional de «si no s'aprova avui els proveïdors
no cobraran» perquè el govern té majoria suficient i s'aprovarà de totes maneres.

Considera que se li dóna la informació només d'una part de l'expedient i sense antelació. Mani-
festa que espera que el govern no presenti més modificacions pressupostàries per urgència.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, considera que una mo-
dificació pressupostària es mereix passar per Comissió Informativa General i que, com a mínim,
es podria comentar abans. Retreu la manca d'antelació en què s'ha lliurat la informació.
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El senyor Nogueras creu que s'ha de presentar abans i tenir temps per estudiar-la i fer propostes.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica la modificació pel que fa a les
partides corresponents a Recursos Humans. Pensa que la resta són petits ajustos.

El senyor Sala explica que es veu obligat a fer aquesta modificació perquè els industrials cobrin
en termini i es regularitzi el no pressupostari. Felicita a l'equip d'Intervenció per la feina feta durant
dos anys.

El senyor Bartomeu manifesta que si  hagués presentat  un punt d'urgència com a moció que
contemplés que es pogués pagar als proveïdors segur que resultaria aprovada per unanimitat.

Considera que les formes de presentació de la modificació no són correctes.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Munici-
pals d'ERC-AM i Acord-E  i 6 (sis) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, PP i C's. Per tant,
l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.              

12. INFORMES.

No n'hi ha.

Essent les 21.40 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En
dono fe. 
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