
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 03/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores i disset minuts del dia 28 de febrer de 2017,  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), senyora Gemma Martín i Villanova
(ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i el Regidor senyor 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),
Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), els senyors 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 el senyor  Víctor Ros i Casas (PP).
                         
1.  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE
GENER DE 2017.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 31 de gener de 2017, 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. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ MENSUAL DE LES OPERACIONS DEL COMPTE 413 «CREDI-
TORS PER OPERACIONS MERITADES».

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana que figurin també les
OPA's que hagin estat legalitzades amb la modificació de crèdits aprovada.

També considera que hauria de donar compte al Ple de les noves OPA's i que es mantinguin en el llistat
les no resoltes fins que es resolguin.

El senyor Albert  Sala i  Martínez,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM, Regidor-Delegat  d'Economia,  informa
breument de les operacions del mes.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.

A les 21.11 hores s'incorpora la Regidora senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal d'Acord-E.

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ (SU-
PRESSIÓ DE L'ARTICLE 56.2).

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

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  DE  CIRCULACIÓ
(SUPRESSIÓ DE L'ARTICLE 56.2).

Vist el text vigent de l’Ordenança  municipal de Circulació.

Atès que, mitjançant aquesta Ordenança, es vol  garantir, entre d'altres, regular activitats i situacions que
tenen lloc a la xarxa de vies urbanes del poble i establir un control que faci compatibles les necessitats de
tots els usuaris de les vies urbanes i que doni a la seva utilització la màxima comoditat i seguretat.      1
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Atès que es considera necessari, per tal de garantir la seguretat pública en tot el municipi, que la Policia
Local, en determinats casos, pugui retirar vehicles estacionats, encara que no estiguin en infracció, tal i
com preveu l'article 56.1 de l'esmenada ordenança.

Vist l’article 31.2,i)  de l’Ordenança  municipal de Circulació, el qual estableix la prohibició d'estacionar,
entre d'altres, en el següent cas:

“A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, o hagin de ser objecte de
neteja, reparacions o poda d'arbres. En tal cas, es col·locarà la deguda informació amb suficient antelació
que en cap cas podrà  ser  de menys de 24 hores»

Atès  que,  si  s'ha  procedit  a  la  correcta  senyalització  de  l'esdeveniment  amb  antelació  suficient,  es
considera que als vehicles estacionats en els llocs senyalitzats els hi serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal
número 14, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.

Vist  l'informe  del  Sergent  Cap  de  la  Policia  Local  en  el  qual  es  proposa  suprimir  l'article  56.2  de
l’Ordenança  municipal de Circulació, pels motius exposats.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de febrer de 2017.

Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,  en  la  seva  redacció  donada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:  
     
Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança municipal de Circulació (supressió de
l’article 56.2), pel motius exposats.

Segon.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el lloc
web municipal, en el B.O.P., en el D.O.G.C. i en el diari “Ara”, perquè es puguin presentar reclamacions i
suggeriments.  En  el  supòsit  de  què  no  se’n  presenti  cap,  l’acord  inicial  esdevindrà  definitiu  sense
necessitat de cap altre acord exprés.

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- DETERMINAR que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la
resta de normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.”  

El senyor Alcalde li diu al senyor Secretari que procedeixi a la lectura íntegra de l'article 56, procedint el
mateix a llegir-lo.

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

A les 21.13 hores s'incorpora la Regidora senyora  Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM.

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels punts números 5 i 6 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 Informativa Ge-
neral:                                                                                                                                                      2
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5. DECLARACIÓ DE CATÀSTROFE NATURAL DE LA PLAGA D'ESCARBATS ESCOLÍTIDS (TOMI-
CUS) QUE AFECTEN ALS PINS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.

“DECLARACIÓ DE CATÀSTROFE NATURAL DE LA PLAGA D'ESCARBATS ESCOLÍTIDS (TOMÍCUS)
QUE AFECTEN ALS PINS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Vist que des de l'estiu de 2016 estem assistint a una sèrie de plagues que estan afectant a bona part de les
pinedes de la comarca del Maresme, sobretot les que corresponen a pins pinyoners (Pinus pinea).

Atès que, tal i com s'ha comunicat als ajuntaments de la comarca als ajuntaments de la comarca en reunions
promogudes pel Consell Comarcal del Maresme, una de les plagues que afecta de manera més seriosa a les
pinedes les causen diverses espècies d'escarbat de la família dels escolítids (Tomicus spp i Ips spp).

Atès que en les mateixes reunions, tècnics del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i de
la Diputació de Barcelona han exposat que l'única manera de poder controlar aquesta plaga és retirar de
manera ràpida els arbres infectats i destruir-los correctament.

Vist que mitjançant una inspecció realitzada per tècnics del Departament d'Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, per tota la comarca han determinat que un dels municipis més afectats per la plaga dels escolítids
és Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que des del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del
Consell Comarcal del Maresme s'ha demanat la col·laboració dels ajuntaments per tal que es facilitin les
actuacions necessàries als propietaris de terrenys on hi hagi arbres afectats per aquesta plaga.

Vist  l'informe  de  data  7  de  setembre  de  2016  de  la  Directora  General  de  Forests  del  Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual declara
d'interès fitosanitari els treballs silvícoles de control de la plaga de Tomicus destruens a les pinedes de pi
pinyer (Pinus pinea).

Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament col·laborar al màxim en el control d'aquesta plaga.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de febrer de 2017.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
       
Primer.-  APROVAR la declaració de catàstrofe natural pel que fa a la plaga de Tomicus i Ips a Sant Andreu
de Llavaneres.

Segon.- MODIFICAR la normativa municipal vigent per tal de facilitar als propietaris de terrenys on hi hagi
arbres afectats per aquesta plaga la tala i la posterior destrucció dels mateixos.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord al  Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Maresme i PUBLICAR-HO en el lloc web municipal.”

6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LLI-
CÈNCIES URBANÍSTIQUES (MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 29 PEL QUE FA A LA RETIRADA D'AR-
BRES AFECTATS PEL TOMICUS).

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 29 PEL QUE FA A LA TALA D'ARBRES
AFECTATS PEL TOMICUS)                                                                                                                          3
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Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha estat fent servir totes les eines comunicatives per
informar  tant  als  veïns  com als  propietaris  de  finques  urbanes  amb arbres  afectats  per  la  plaga  del
Tomicus, per exemple amb un apartat específic sobre aquest tema en el web municipal.  També es va
organitzar una reunió el dia 26 de novembre de 2016 a la Sala de Plens de l'Ajuntament oberta tant als
propietaris forestals com als propietaris de finques urbanes amb arbres afectats per la plaga del Tomicus.

Atès que es considera convenient simplificar els tràmits administratius per obtenir l'autorització administrativa
de  tala  i  retirada  d'arbres  malalts  en  el  sentit  següent:  caldrà  presentar  una  instància  al  registre  de
l'Ajuntament, adjuntant un plànol indicant  els arbres a tallar i  a on es gestionaran les restes produïdes.
L'Ajuntament, prèvia inspecció ocular d'un tècnic designat pels Serveis Tècnics per confirmar que els arbres
estan afectats, autoritzarà la tala.

Atès que, com a mesura de foment als propietaris privats per tal que retirin els arbres afectats, també es
considera adient reduir al màxim la fiscalitat que grava la tala d'arbres, atesa l'excepcionalitat del cas

Vist el text vigent de l’Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

Atès que a l'article 29.5,c) d'aquesta Ordenança es preveu el següent:

«Article 29. Obres subjectes a llicència d’obres menors

Tenen la consideració d’obres menors, subjectes al tràmit  de llicència, la resta d’obres no incloses en
l’apartat anterior, tal com:

(...)

5. Altres actuacions:

(...)

c. Tala d’arbres.»

Vist  l'informe  de  data  7  de  setembre  de  2016  de  la  Directora  General  de  Forests  del  Departament
d'Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual declara
d'interès fitosanitari els treballs silvícoles de control de la plaga de Tomicus destruens a les pinedes de pi
pinyer (Pinus pinea).

Atès que en aquesta mateixa sessió plenària es proposa l'aprovació de la Declaració  catàstrofe natural
plaga «Tomicus».

Atès que es considera necessari,  per tal  de garantir  la  seguretat  pública en tot  el  municipi,  modificar
l'esmenada ordenança en el sentit d'establir mecanismes que fomentin i facilitin la tala i la retirada dels
arbres afectats per plagues o catàstrofes naturals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de febrer de 2017.

Vist  l'article  133  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques,  vigent des del 2 d'octubre de 2016,  segons el  qual,  amb caràcter previ  a
l'elaboració  (per  analogia  també modificació)  d'un  reglament  (per  analogia  també una  ordenança)  es
recavarà l'opinió de les persones i associacions potencialment afectat per la norma, tot i que, a l'apartat
quart del mateix article es preveu que es podrà prescindir d'aquest tràmit quan la normativa no tingui un
impacte significatiu en l'activitat econòmica o no imposi obligacions rellevants als destinataris. En aquest
cas, tot i no tractar-se d'un tràmit necessari, ja que no s'imposa cap obligació, ans al contrari, en la reunió
del dia 26 de novembre de 2016 es va informar als propietaris afectats pel tema.
                                                                                                                                                          4

                                                                                                                                                                                                              

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



 
Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,  en  la  seva  redacció  donada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:  
     
Primer.-  APROVAR  INICIALMENT  la  modificació  de  l’Ordenança  municipal reguladora  de  llicències
urbanístiques, pels motius exposats, afegint un apartat 6è a l'article 29 amb el text següent:

«29.6. De forma excepcional no es subjectarà a llicència d'obres menors ni a la modalitat d'autorització que
en el  seu moment sigui  d'aplicació,  la tala i  la  retirada dels arbres afectats per plagues o catàstrofes
naturals sempre i quan hi hagi una prèvia declaració de la mateixa per acord del Ple de l'Ajuntament per
majoria simple.

En aquests casos s'aplicarà un procediment simplificat que consistirà en presentar una comunicació per
part del propietari dels treballs a realitzar al registre de l'Ajuntament, adjuntant un plànol indicant els arbres a
tallar i retirar i a on es gestionaran les restes produïdes. L'Ajuntament, prèvia inspecció ocular d'un tècnic
designat pels Serveis Tècnics per confirmar que els arbres estan afectats, autoritzarà els treballs.»

Segon.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el lloc
web municipal, en el B.O.P., en el D.O.G.C. i en el diari “Ara”, perquè es puguin presentar reclamacions i
suggeriments.  En  el  supòsit  de  què  no  se’n  presenti  cap,  l’acord  inicial  esdevindrà  definitiu  sense
necessitat de cap altre acord exprés.

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- DETERMINAR que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la
resta de normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.  

Cinquè.- ESTABLIR un període de tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial  de la Província de Barcelona del text de la modificació de l'ordenança municipal reguladora  de
llicències urbanístiques definitivament aprovat,  durant  els quals es podran retirar els arbres afectats pel
«Tomicus» amb subjecció al procediment simplificat descrit a l'article 29.6 de l'esmentada ordenança.

Sisè.-  Finalitzat  l'esmentat  període,  l'Ajuntament  dictarà  les  oportunes  ordres  d'execució  per  raons  de
seguretat pública als propietaris que no hagin retirat els arbres afectats de forma voluntària.

Setè.- PUBLICAR el present acord en el lloc web municipal.”

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, Serveis
Municipals i Manteniment, explica breument l'assumpte. Es tracta de facilitar els tràmits als propietaris de
finques amb arbres afectats, seguint les recomanacions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya.

Explica que aquest suport es realitzarà durant tres mesos, passat aquest termini s'actuarà d'acord amb el
procediment habitual.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, pregunta si la declaració no comporta
cap ajut econòmic en aquest moment.

El senyor Alcalde explica que ara s'aprova i pot fer-se servir si en un futur altres administracions atorguen
ajuts en la matèria. Informa que es contractarà a una empresa externa de suport per aquest tema.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i  Moulines,  del  Grup Municipal  de CIU, pregunta què passa si  algun
propietari no tala els arbres ni en primera ni en segona convocatòria.                                                  5
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El senyor Roldós respon que es farà l'execució subsidiària a càrrec del propietari.

El senyor Nogueras pregunta perquè no s'encarrega al Tècnic de Medi Ambient Municipal aquesta tasca, ja
que l'empresa externa no l'alliberarà totalment de la feina.

El senyor Alcalde respon que el Tècnic de Medi Ambient Municipal no pot assumir aquest volum de feina.

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

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE L'ANTIGA
RECTORIA.

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

“APROVACIÓ  PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE  PROTECCIÓ  DE  PATRIMONI  DE  L’ANTIGA
RECTORIA

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 1 de març de 2016 va aprovar inicialment el Pla
Especial de protecció de patrimoni de l'antiga rectoria de Sant Andreu de Llavaneres, promogut per la
Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona i redactat pels arquitectes Daniel Torrubiano Climent i
Imma Balcells Camps.

Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el Butlletí Oficial de la província de data
21 de març de 2016 i  en el periòdic “ARA” de 15 de març de 2016, i al web municipal en data 11 de març
de 2016.

Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Especial.

Vist que no s’han presentat al·legacions.

Atès que va acordar sol·licitar els informes sectorials al Departament de Cultura i al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe favorable de data 11 de maig de 2016 emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Vist l'informe favorable de data 17 de gener de 2017 emès pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, amb les condicions que s’indiquen al mateix.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de febrer de 2017.

Vistos els articles 52.2.c) i 114.3.k) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; els articles 80.c, 85.1 i 89.5 i concordants del DL 1/2010 de 3
d’agost  pel  qual s’aprova el  Text  Refós d’Urbanisme modificats per la Llei  3/2012 de 22 de febrer  de
modificació del TRLU 1/2010; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer  .-   APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial de protecció de patrimoni de l'antiga rectoria de
Sant Andreu de Llavaneres, promogut per la Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona i redactat pels
arquitectes Daniel Torrubiano Climent i Imma Balcells Camps, d’acord amb la documentació que consta a
l’expedient i que s’incorpora a la present resolució a tots els efectes legals.

Segon  .- TRAMETRE l’expedient complet a la Direcció General d’Urbanisme perquè la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.”                                                   6
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El  senyor  Josep  Ruiz  i  Royo,  del  Grup  Municipal  d'Acord-E,  Regidor-Delegat  d 'Urbanisme,  explica
breument l'assumpte.

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

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S – LLAVANERES, SOBRE LA NECESSITAT DE
RECUPERAR LA LÍNIA DIRECTA DEL TREN ENTRE MATARÓ I L’AEROPORT DE BARCELONA

“MOCIÓ SOBRE LA NECESSITAT DE RECUPERAR LA LINEA DIRECTA DEL TREN ENTRE MATARO I
L'AEROPORT DE BARCELONA

EXPOSICIO DE MOTIUS

El Maresme i Sant Andreu de Llavaneres han reivindicat des de fa dotze anys en multitud d'ocasions, la
necessitat de recuperar la línia de tren directe a l'Aeroport, tota vegada que és un element de dinamització
econòmica i d'articulació del territori. A més, contribueix al foment de la nostra localitat com a destí turístic i
uneix el nostre territori amb tota l'àrea metropolitana de Barcelona. 

El Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 aprovat pel Ministerio de Fomento a 2009, contemplava la
recuperació d'aquest servei, en canvi, en l'actualitat sembla que la idea s'ha abandonat. El Ministeri de
Foment mai va arribar a executar el mencionat pla, i la Generalitat de Catalunya, que és titular del servei
de Rodalies des de 2010, no ha concretat el pla de serveis que pretén implantar en el futur, per la qual
cosa difícilment pot reclamar amb força les actuacions que són necessàries per a facilitar la connexió
directa del Maresme amb l'aeroport. 

Com a representants públics dels ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres, hem de vetllar per reivindicar
unes infraestructures dignes per al nostre municipi, i, des de la unitat i la lleialtat institucional, reclamar allò
que considerem que pot contribuir de forma positiva a augmentar la comunicació del nostre territori.

És per aquest motiu que sol·licitem que s'aposti per recuperar aquesta connexió  i es concreti un termini
per a realitzar les adequacions en les infraestructures ferroviàries a fi i efecte de recuperar aquest servei
fonamental per a Sant Andreu de Llavaneres i tota la comarca.  

PROPOSTA D'ACORD

1 Instar al Govern de la Generalitat, com a titular de Rodalies, a definir clarament un esquema de
servei en el que es contempli la possibilitat de recuperar la connexió directa entre el Maresme i l'Aeroport
de Barcelona – El Prat, tal i com es recollia en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008 – 2015, amb
parada ferroviària per el  transport de viatgers a l'estació de Sant Andreu de Llavaneres.

2 Instar  al  Govern de la Generalitat  a  traslladar  a Adif,  Renfe i  al  Govern d'Espanya la voluntat
d'implantar aquest esquema de servei, en el marc de la "Comisión de seguimiento del Acuerdo sobre el
traspaso  a la  Generalitat  de Cataluña de las  funciones correspondientes al  servicio  de transporte  de
viajeros por ferrocarril" (RD 2034/2009).

3 Instar al Govern d'Espanya a posar els mitjans tècnics a nivell d'estudis i posterior execució de les
obres necessàries a nivell de les infraestructures per a poder implantar en el menor temps possible el citat
esquema de servei.

4 Divulgar aquesta moció en els medis de comunicació a l'abast de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres.  

5 Notificar l'acord d'aquest Ple a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a ADIF, a Renfe i al Gobierno de España.”               7
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El senyor Alcalde vol  fer constar que hi ha una errada al encapçalament de la moció,  ja que consta:
“proposta de resolució per part del conjunt de grups polítics de la Corporació Municipal”.  Aquest error
també hi és al punt 9 de l'ordre del dia. Demana al Grup proposant que ho rectifiqui.

El senyor Alcalde pensa que es tracta d'un moció de caràcter tècnic i pretén afavorir als usuaris.

El senyor Sánchez llegeix el següent escrit:

“Aquesta és una moció reivindicativa des del punt de vista dels usuaris, i que vol fogir de l'actual situació
d'acusació de les parts i de falta d'assumpció de les responsabilitats que cadascú hi té.

La nostra configuració del repartiment de titularitats, responsabilitats i gestió, és molt habitual en països
europeus del nostre entorn. 

Infraestructura d'interès general de l'estat - ADIF

gestió del servei ferroviari comunitat - Generalitat

operador titular de trens - Renfe/Operadora

Aquesta distribució  fa  que les parts  no es  puguin  desentendre i/o  acusar unes a  les altres,  per  què
independentment d'això, el que pateix les conseqüències és l'usuari. 

"Referència al text de la moció en relació al Pla de Rodalies de Barcelona 2008-20115"

Aquesta moció, una més de les que s'han presentat al llarg d'anys en moltes poblacions de la nostra
comarca,  porta  causa  d'unes  declaracions  de  Ricard  Font,  Secretari  d'Infraestructures  i  Mobilitat  del
Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  en les quals va assegurar que la connexió del  Maresme amb
l'aeroport, no es produiria. L'alcalde de Mataró, davant d'aquestes declaracions va quedar estranyat, per
què per carta de 2 de febrer del 2017, el Director General de Transports, Pere Padrosa, li comunicava que
aquest tema s'estava estudiant.  

En el sentit del que proposem que s'acordi en aquest ple, el nostre grup al Congrés dels Diputats, ja va
presentar a 21-10-2016, una proposició no de llei de mesures per a la millora dels serveis ferroviaris de
Rodalies i mitja distància a Catalunya.

Existeix un pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies a Barcelona que avarca de 2008 a 2015, signat el
febrer del 2009, en el que hi consten estudis, exàmens de situació per zones, propostes executives, i que
contempla que els trens que connectessin amb l'aeroport, fossin els de la línia del Maresme.

Des de 2010 la Generalitat és la que ha de decidir com estructura la xarxa i quins són els trens que han
d'anar a l'aeroport. Però no acaba de decidir quines són les obres concretes i quina és la seva aposta per
unes línies o altres, per la qual cosa, el Ministeri, l'inversor, tampoc acaba d'executar unes obres que no
estan clares i determinades. 

Aquesta situació és ideal per ambdues bandes, està assegurada la paralització de forma que uns culpen
als altres d'incompliments i falta d'inversió.

És cert que la crisi ha esdevingut en una falta de recursos per a totes les institucions, però també s'ha de
dir que el Govern Central ha prioritzat inversions en AVE i ha deixat de banda, les Rodalies i mercaderies
(raó per la qual varem presentar la proposició no de llei abans esmentada). 

Per això,  proposem els acords que es descriuen a la moció i que són :

"aquí vàrem fer lectura de cadascun dels acords”                                                                      8
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Moltes gràcies”

El senyor Nogueras llegeix el següent escrit:

“Voldria dirigir-me al Sr. Carles Sánchez com a proposant de la moció.

Quan es va establir la connexió amb l’aeroport, els responsables de la gestió de rodalies van establir la R-
1  com a  línia  que  connectava  directament  amb l’aeroport.  Les  causes  exactes  d’aquesta  decisió  les
ignorem, com també ignorem les causes exactes de la posterior decisió de connectar la línia de l’aeroport
amb la R-2, tal i com funciona en l’actualitat. I, per extensió, també ignorem les causes de no connectar
l’aeroport amb cap de les altres línies de rodalies, des-de la R-3 a la R-6 que també hi tenen dret. Potser la
pregunta seria perquè no hi connecten totes les línies, sense discriminació.

Ara, a través d’aquesta moció, demanem de que es retorni la connexió amb la R-1, sense preocupar-nos
del greuge que això significa pels habitants de les poblacions per on passa la R-2.

Més enllà de la ignorància nostra pel que fa a l’organització de la circulació dels trens de rodalies, el que sí
sabem és que el problema rau en la manca de vies a tota l’àrea de rodalies de Barcelona. No hi ha cap
línia que tingui més de dues vies. És més, alguns trams d’algunes línies encara son de via única (Arenys
de Mar-Blanes, Granollers-Puigcerdà per posar dos exemples). Vostè diu que un dels problemes es que el
govern de l’estat ha prioritzat la construcció de línies d’alta velocitat (AVE) en detriment de les inversions a
rodalies. Això és veritat en part. Totes les rodalies de Madrid disposen de quatre vies i en alguns trams n’hi
ha sis. I  aquesta discriminació ha sigut per voluntat dels successius governs de l’estat.  Aquesta és la
diferència en el tracte que tenen els governs de l’estat cap a la capital de la metròpoli o cap a la capital de
la colònia.

Estem d’acord amb l’esperit de la moció i hi votarem a favor, per demanar que no falti. Potser ens quedem
fins i tot curts ja que posats a demanar podríem demanar la recuperació dels trens semi-directes entre
Mataró i Barcelona. Però es clar, topem amb el mateix problema.

No obstant, hem de ser conscients de que aquesta petició és un brindis al sol perquè el govern actual no té
cap interès en invertir a les rodalies de Barcelona. Si no s’ha aconseguit fins ara, no ho aconseguiran
vostès. És, repeteixo un problema de voluntats. Madrid, com sempre, farà cas omís d’aquesta petició. I
sigui qui sigui el gestor de les línies, poca cosa podrà fer si no s’amplia en nombre de vies.”

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, pensa que és un
tema important pel dia a dia dels ciutadans i per l'activitat econòmica. Es congratula de la presentació de la
moció, pensa que cal prescindir-ne si es perjudica a d'altres comarques.

Pensa que cal defensar el Maresme perquè té la necessitat de connectar-se amb l'aeroport i que la connexió
directa des de Mataró no té cap impediment físic.

El  senyor  Alcalde  pensa  que  aquesta  moció  complementa  a  d'altres  ja  aprovades  per  l'Ajuntament  de
reforçament del sistema ferroviari.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, agraeix les consideracions dels
senyors Nogueras i Rubal. Comenta que la moció s'està presentant a totes les poblacions on el seu grup té
representació.

El senyor Sánchez vol aclarir que aquesta moció en cap cas vol perjudicar a altres zones de Catalunya,
només vol defensar el Maresme.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena.                                        9
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S – LLAVANERES, PER A L’APROVACIÓ DE LA
REVISIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 26 DE JULIOL DE 2016, D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNI-
CIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

“MOCIÓ PER A L'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE 26 DE JULIOL DEL 2016, D´
ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

EXPOSICIO DE MOTIUS

El pluralisme polític és un principi rector i superior de la nostra Constitució, en el seu article 1, i el nostre
Estatut d'Autonomia, article 4.

1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

 4.- Drets i principis rectors 

1.  Els  poders  públics  de  Catalunya  han  de  promoure  el  ple  exercici  de  les  llibertats  i  els  drets  que
reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el
Conveni  europeu  per  a  la  protecció  dels  drets  humans  i  els  altres  tractats  i  convenis  internacionals
subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals. 

2. Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels
individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida
política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur
identitat. 

3. Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat,  la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament
sostenible

El pluralisme polític és un principi instrumental que serveix com a garantia de la nostra democràcia. Com a
tal, tots els poders públics han de perseguir en la seva actuació tant el seu respecte com la seva promoció
en benefici del conjunt de la ciutadania.

En conseqüència,  tal com s'ha pronunciat  el nostre Tribunal Suprem, les corporacions locals,  com els
Ajuntaments, han de, a través dels actes i acords que emanin dels seus òrgans, perseguir la promoció del
pluralisme polític en tot cas, i abstenir-se en conseqüència, de promoure qualsevol iniciativa que, per molt
legítima, impliqui separar-se de l'absolut i íntegre compliment d'aquest principi.

Per això, i tal com ha recollit recentment el Jutjat del Contenciós Administratiu nº1 de Tarragona, en la seva
sentència de 16/2017, per molt legítims que puguin ser les seves finalitats des d'un punt de vista polític per,
almenys,  una  part  de  la  ciutadania,  un  acord  del  ple  d'un  Ajuntament  que  tingui  valor  d'acte  jurídic
d'adhesió a la “Associació de Municipis per la Independència” i del que es generi, per exemple, l'obligació
de contribuir dinerariament amb aquesta associació amb càrrec al pressupost públic no és conforme amb
el principi de pluralisme polític i, per tant, és nul.

PROPOSTA D'ACORD                                                                                                                         10
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1. Procedir a revisar l'acord del Ple Ordinari del dia 26 de Juliol del 2016, que portava causa del Ple de
data 28 de Novembre del 2011, per no oferir un complet, absolut i íntegre respecte al principi de pluralisme
polític i procedir a la immediata revocació del mateix en allò que afecta a l'adhessió de Sant Andreu de
Llavaneres a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

2.  Destinar  qualsevol  quantitat  de diners  resultants  d'aquesta  revisió  i  efectiva  revocació  a  polítiques
socials

3. Procedir a sol·licitar la immediata baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de l'Associació
de Municipis per la Independència (AMI).”

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, recorda que al Ple del 26 de juliol de
2016, es va posicionar en contra de l'adhesió de l'Ajuntament a l'AMI. Pensa que el plantejament correspon a
una competència supramunicipal.

Afegeix que cal respectar totes les ideologies, però l'AMI només representa una part de la societat i pensa
que, com a regidors de Sant Andreu de Llavaneres pensa que cal respectar al conjunt de la ciutadania del
poble i ser molt curós. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona d'acord amb la moció.
Considera que cap ajuntament ha d'adherir-se a l'AMI. Creu que cap  Ajuntament ha d'adherir-se a l'AMI ja que
estan subjectes a la Constitució i, a l'article 2 d'aquesta, s'estableix la indissolubilitat de la nació espanyola.  

El senyor Nogueras llegeix el següent escrit:

“Voldria dirigir-me al Sr. Carles Sánchez com a proposant de la moció.

En aquesta moció, vostè fa tot una dissertació legal sobre el pluralisme polític però la moció te una clara
intencionalitat: anar contra l’independentisme català. Tots sabem que la catalanofòbia forma part de l’ADN
del seu partit.

Permeti que li digui que vostès tenen un problema, un greu problema. 

Primer: no es tracta de pluralisme polític. Es tracta de pluralisme ideològic. 

Segon: Vostès no han entès que tan legítim i respectable és ser independentista com no ser-ho.

Ningú els hi demana que comparteixin les nostres idees. Però com a mínim respectin-les com nosaltres
respectem les de vostès. S’equivoquen si pensen que el seu pensament està per sobre o és millor que
pensament dels demés. 

Al seu dia, el ple d’aquest ajuntament va decidir, per majoria, adherir-se a l’Associació de Municipis per la
Independència,  associació legalment establerta,  perquè comparteix el  seu ideari  polític:  treballar pe la
independència de Catalunya. La Constitució Espanyola no és la Bíblia i per tant pot ser modificada. I allà
on ara diu que España es indissoluble, pot acabar dient que España es soluble. Llavors es normal que hi
hagi persones i entitats que ja ara s’estiguin preparant per aquesta tasca. Pot agradar a uns i a altres no.
Però la democràcia té això. I si el que preocupa és la despesa que aquesta adhesió representa, s’ha parat
a pensar vostè quants diners es gasta l’ajuntament cada any en despeses que a vostè no l’afecten o no en
fa cap ús? I se sent discriminat per aquest fet? Està en condicions d’afirmar que l’ajuntament no és plural? 

Per acabar, deixi’m dir-li dues coses:

Queda clar que nosaltres som independentistes i vostès no.

En defensa de la democràcia, la llibertat i el pluralisme en general, votarem en contra de la moció.”      11
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, pensa que cal treballar dins el marc de
la legalitat, però quan la societat canvia els representants polítics han de canviar les regles i recorda que el
règim anterior també tenia una legalitat.

Creu que la societat catalana ha canviat i les institucions han de donar resposta a la societat i que cal
defensar la pluralitat de les idees. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, explica que l'AMI és un entitat
legalment constituïda i no té cap impediment per rebre subvencions municipals i té com a finalitat que
algun dia es pugui votar l'autodeterminació.

Considera que cal que l'Estat consulti al poble català i així no caldrà l'AMI.

El senyor Alcalde recorda la sentència favorable a l'Ajuntament d'Olot del Jutjat Contenciós-Administratiu
de Girona i es posiciona en contra de la moció.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, comenta que el seu Grup Municipal és
contrari a la independència de Catalunya però no ha dit que l'AMI sigui il·legal, accepta la puntualització que es
tracta d'un tema de pluralisme ideològic i no polític.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 2 (dos) vots a favor dels Grups Municipals del PP i
C's i 14 (catorze) vots en contra dels Grups Municipals d'ERC-AM, Acord-E i CIU. Per tant, la moció resulta
rebutjada.

El portaveu de CIU,  senyor Lluís  Nogueras i  Moulines,  manifesta que el  seu Grup s'adhereix,  com a
proposant, a la següent moció.

10. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ACORD PER LLAVANERES I CIU, D’ADHESIÓ AL
PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ACORD PER LLAVANERES I CIU, D’ADHESIÓ AL PACTE

NACIONAL PEL REFERÈNDUM

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de desembre
de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear
una  comissió  executiva  formada  per  Joan  Ignasi  Elena,  Maite  Arqué,  Jaume  Bosch,  Francesc  de
Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el full
de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques,
antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en
l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat
que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al
punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva
població.                                                                                                                                                  12
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Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu
futur  polític.  I  és aquest  dret  el  que sustenta  la  demanda d’una majoria  de ciutadanes i  ciutadans de
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és
majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat
les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la
realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si  aquesta  possibilitat  no  s’ha  obert  fins  ara  ha  estat  per  manca  de  voluntat  política  dels  Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument
per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i  no per crear-ne de nous o per agreujar els
existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum
com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de
consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i
a  assolir  finalment  l’acord  que  estableixi  les  condicions  i  les  garanties  justes  i  necessàries  per  a  la
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat  internacional,  el  resultat  del qual haurà de ser
políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular
del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest
Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació
política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al
mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat
majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat
escrupolosament democràtic, plural  i  en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es
manifesten a Catalunya.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la
celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el
seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional
pel Referèndum.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres proposa al Ple Municipal els següents: 

ACORDS

Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.                                            13
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Promoure  al  municipi  que  entitats,  associacions  i  agents  econòmics  es  sumin  al  Pacte  Nacional  per
Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Enviar  aquesta  moció  aprovada  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Pacte
Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM).» 

El senyor Alcalde explica breument la moció.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que no està d'acord amb els
plantejaments maximalistes.

Recorda que al Parlament de Catalunya hi ha forces polítiques independentistes i d'altres no.

Afirma que no s'adherirà al Manifest perquè va contra el marc legal.

El  senyor Sánchez explica que en altres Comunitats Autònomes també hi  ha problemes similars als de
Catalunya i no es resolen amb la independència.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, creu que si es posiciona en contra de
l'adhesió a l'AMI  no es pot posicionar a favor d'aquesta moció.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, manifesta que qualsevol demòcrata
hauria de defensar un referèndum. Afegeix que els partits que es posicionen en contra de la independència no
presenten cap alternativa.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, considera que el senyor Sánchez és un
demòcrata i  pensa que la independència no ho resoldrà tot, però que cal tenir present la realitat social i
negociar.

El senyor Rubal anuncia el seu suport a la moció, perquè hi ha interpretacions jurídiques que consideren que
el referèndum és legal. Afegeix que cal fer política i tenir la ment oberta.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM, Acord-E i CIU i 2 (dos) vots en contra dels Grups Municipals del PP i C's. Per tant, la moció
resulta aprovada sense cap esmena.

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S – LLAVANERES, RELATIVA A L’IMPOST
DE PLUSVÀLUA.

El Grup Municipal Ciutadans C's - Llavaneres, a través del seu Regidor-Portaveu, Carlos Sánchez Nicolau,
a l'empara del que preveu l'article 9.2 Reglament Orgànic Municipal,  R.O.M.,  de l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, l'article 97.7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, R.O.F., i altra legislació aplicable, presenta la següent pregunta perquè s'inclogui en l'Ordre
del Dia de la propera sessió Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als
efectes de la seva valoració.  

PREGUNTA RELATIVA A L'IMPOST DE "PLUSVÀLUA"

Exposició de Motius
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-Atesa la Resolució del Tribunal Constitucional de data 16 de Febrer 2017, en relació a la Qüestió de
Inconstitucionalitat número 1012/2015, promoguda per un jutge de lo Contenciós de Guipúscoa, sobre els
articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, la Plusvàlua Municipal, 

-  Atès  que  els  citats  preceptes  estan  recollits  a  la  Llei  de  Regulació  de  les  Hisendes Locals  i  a  les
Ordenances Reguladores dels municipis, i se'ls declara inconstitucionals i nuls respecte de tributacions en
situació d'inexistència d'increments de valor, 

-  I atès que aquesta resolució posa de manifest la inadequada regulació d'aquest impost, i que ha obligat
a fer front a pagaments de nombrosos contribuents que no havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la
transmissió de béns i drets,  

- Té previst la regidoria d'hisenda i els Serveis Tècnics,  l'inici d'algun procediment de revisió dels ingressos
obtinguts per l'ordenança fiscal numero 4, i/o l'aprovació d'un projecte inicial de modificació de l'ordenança
de l'esmentat impost ?

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia,  fa constar una
errada en l'encapçalament de la pregunta, ja que consta: “sessió Ordinària del Ple que es convoca per al
proper 21 de Juliol d'enguany”.

El  senyor  Sala  explica  que  l'IVTNU suposa  prop  de  400.000  euros,   respecte  els  ingressos  totals  de
l'Ajuntament representa un 2,9 %. Recorda que es tracta d'un impost delegat a la Diputació de Barcelona
que ja està estudiant el tema.

12. INFORMES.
                                                          

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, informa de la
modificació de crèdit número 1/2017 ha estat aprovada per Decret de data d'avui.

Explica que ha augmentat la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE) per a l'any 2017 en 140.000 euros
aproximadament i explica que es destinarà una part a amortització anticipada de deute.

El senyor Sala es compromet a enviar aquesta modificació per correu electrònic a tots els Grups Municipals.

El senyor Alcalde informa que el Consell Català de l'Esport s'ha compromès a aportar 700.000 euros més
per la construcció del pavelló.

També informa que la Policia Nacional vindrà un dia a renovar el DNI, concretament el dia 24 d'abril.

Per  últim,  explica  que  s'han  enviat  dues  cartes al  President  de la  Generalitat  i  al  Vicepresident  de la
Generalitat de Catalunya posant a disposició els espais municipals pel referèndum. El Ple es dòna per
assabentat i  ningú manifesta res al  respecte,  excepte el senyor Nogueras que manifesta que aquestes
actuacions honoren al senyor Alcalde.

Essent les 22.45 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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