
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia  28 de març 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 Víctor Ros i Casas (PP),
Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau (C's), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

El senyor Alcalde fa constar el  condol de la Corporació Local a família del  senyor Enric Font Daniel,
mestre, bibliotecari i membre de l'Organisme Autònom Museu-Arxiu.

 

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE

FEBRER DE 2017.

A  les 21.05 hores s'incorpora el senyor Regidor Albert Sala i Martínez (ERC-AM).

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, proposa que es solucioni el tema de
les gravacions del Ple per part de TVLL, perquè constin totes les intervencions en la forma en què es varen
produir.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, agraeix la tasca del senyor Secretari pel
que fa a la redacció de les actes del Ple i coincideix amb el senyor Sánchez en què els plens es recullin en la
televisió local.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 28 de febrer 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, agraeix que el llistat recull el reflex de

tot el que està pendent, seguint la petició que va formular en l'anterior Ple.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.
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4. APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE COWORKING (ME-

MÒRIA JUSTIFICATIVA, PROJECTE D'ESTABLIMENT I PROJECTE DE REGLAMENT).      

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

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ESTABLIMENT  DEL  SERVEI  PÚBLIC  MUNICIPAL  DE  COWORKING
(MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, PROJECTE D'ESTABLIMENT I PROJECTE DE REGLAMENT)       

Vistos la memòria justificativa, el projecte d’establiment i  el projecte de reglament del servei  relatius a
l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal de Coworking de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès  que  el  coworking  (treball  en  cooperació)  és  una  forma  de  treball  que  permet  a  professionals
independents, emprenedors i  empreses, de diferents sectors, compartir  un mateix espai de treball  per
desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent o conjunta.

Atès que hi ha poca disponibilitat de locals de compra o lloguer al municipi a preus assequibles, la qual
cosa impedeix en molts casos poder engegar negocis a emprenedors.

Vista la memòria justificativa de la creació del servei signada per la Regidora de Promoció Econòmica.

Atès que els objectius bàsics en que es fonamenta l’establiment d’aquest servei serien, entre d’altres,
proporcionar  espais  i  serveis  que  facilitin  la  creació  de  projectes  empresarials,  fomentar  l'esperit
emprenedor, contribuir a la transformació del teixit empresarial de Sant Andreu de Llavaneres i dinamitzar i
incrementar la cooperació empresarial.

Vist l'article 153.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

Atès  que  de la  documentació  esmentada  es  considera  que  és  procedent  establir  el  servei  públic  de
Coworking, que es prestarà a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del ROAS.

Vist l'informe de la Intervenció de Fons de data 17 de març de 2017.

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i
l’expedient  se  sotmeti  a  informació  pública  durant  el  termini  de  trenta  dies,  prèviament  a  l’aprovació
definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS. 

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

El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta legal el següent:

Primer-. APROVAR INICIALMENT l’establiment del servei públic municipal de Coworking, sobre la base de
la memòria justificativa, el projecte d’establiment  i el projecte de reglament del servei adjunts. 

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de
la darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

Tercer.-  PUBLICAR  l’anunci  d’informació  pública  corresponent  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. 
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Quart.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d’informació pública -i als mateixos efectes- als inte-

ressats en el procediment.»                                                                                                                              

La senyora  Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econò-
mica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, explica breument l'assumpte. Destaca els objectius que es des-
criuen a la memòria, els motius de la creació del servei i les diferents modalitats de prestació que es preve-
uen.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, proposa l'ajornament d'aquest punt,
en base a l'article 17 del ROM, al següent Ple. Valora positivament la proposta però considera que li falten
dades. Voldria parlar amb la Tècnica de Promoció Econòmica i la Regidora.

Pensa que s'hauria de tractar aquest tema a la Comissió de Treball i Empresa i es remet a l'informe de
d'Intervenció.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, felicita a la senyor Vidal per aquesta
iniciativa. No es tracta d'una iniciativa nova a la comarca, ja existeix al Tecnocampus. Demana a la Regidora
que li  faciliti  la  relació de persones interessades en el  projecte.  Pregunta si  estan previstes les bases.
Considera que la Comissió de Treball i Empresa hauria de tractar les bases.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, felicita a la senyora Vidal per aquesta
iniciativa. Manifesta que té alguns dubtes, com per exemple la discriminació de preus.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, explica que es
tracta d'un projecte de govern i, en relació a l'informe d'Intervenció, comenta que quan es crea un servei nou
es tracta d'una clàusula habitual fer constar una estimació del cost.

La senyora  Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econò-
mica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, respon que es convocarà a la Comissió de Treball i Empresa per
parlar de les bases.

Les dades econòmiques del servei estan especificades i es compromet a preparar un llistat de persones inte-

ressades. Es dirigeix al senyor Melo dient que tota la informació del servei consta a la memòria.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, valora positivament la proposta.

Qualsevol proposta per lluitar contra l'atur és positiva.

El senyor Alcalde no accepta la petició del Grup Municipal de C's, de retirar el punt de l'ordre del dia.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 16 (setze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E, CIU i PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de C's.

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.

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

«APROVACIÓ  PROVISIONAL DE  LES  MODIFICACIONS  DE  LES  ORDENANCES  FISCALS  PER  A
L’EXERCICI 2017
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Vist el text de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 publicades íntegrament en el BOPB la data de 28
de desembre de 2016, les quals varen entrar en vigor l’1 de gener de 2017.                                           

Atès que amb posterioritat a l’entrada en vigor s’ha considerat oportú aprovar algunes modificacions per
regular alguns supòsits no previstos a les mateixes, així com per rectificar algunes errades materials que
s’han detectat.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el  procediment per a l’aprovació i  modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se  simultàniament  a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. 

L’article 16.1  del  text  legal  esmentat  estableix que les Ordenances fiscals  contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició
de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives
de competència local, que s’imposen o es modifiquen, el import de la recaptació estimada no excedeix, en
el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

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

Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda.

Vist l’informe de la Intervenció Accidental.

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

Primer.- APROVAR  PROVISIONALMENT  per  a  l’exercici  de  2017  i  següents  la  modificació  de  les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen d’acord amb el text que consta a l’expedient: 

1. Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
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2. Ordenança  fiscal  núm.  7,  reguladora  de  la  Taxa  per  llicències  o  la  comprovació  d'activitats
comunicades en matèria d'urbanisme.

3. Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua.             

4. Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i
deposició de residus municipals.

5. Ordenança  fiscal  núm.  14,  reguladora  de  la  Taxa  per  a  la  retirada  de  vehicles  abandonats  o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

6. Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització
d’instal·lacions municipals.

7. Ordenança  fiscal  núm.  16  reguladora  de  la  Taxa  per  parades,  baraques,  casetes  de  venda,
espectacles  o  atraccions  situats  en  terrenys  d’ús  públic  i  indústries  del  carrer  i  ambulants  i  rodatge
cinematogràfic.

8. Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d’escola de música. 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província. En compliment de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci
també s’haurà de publicar en un diari dels de major difusió a la província.

Durant  el  període  d’exposició  pública  de les Ordenances,  els  qui  tinguin  un interès directe  o  resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  sense  haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.»

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, explica que al
mes de desembre es va fer una revisió important de les ordenances fiscals. A mida que s'han aplicat es fan
necessàries unes modificacions. Seguidament, explica breument l'expedient.

Es compromet a vetllar perquè la primera factura de la taxa de clavegueram en què s'aplicarà la nova
ordenança fiscal, s'informarà a tots els grups municipals.

El  Regidor  senyor  Carlos  Sánchez  i  Nicolau,  del  Grup  Municipal  de  C's,  pensa  que  la  majoria  de
modificacions són petites errades de transcripció. Respecte a la taxa que regula el servei de coworking, per
coherència amb el punt anterior, no hi donarà suport.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que les ordenances fiscals
les  va aprovar l'equip de govern al ple de novembre amb el vot en contra del PP. Pregunta si aquesta
modificació  va  a  favor  del  ciutadà,  si  pagaran  menys.  Afegeix  que,  per  coherència  amb el  Ple  de les
ordenances fiscals, votarà el mateix.
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El Regidor senyor Lluís Noguera i Moulines, del Grup Municipal de CIU, recorda que al Ple de les ordenances
fiscals va votar en contra i anuncia que en aquest punt s'abstindrà.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM i Acord, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 4 (quatre) abstencions dels Grups Municipals
de CIU i C's.                                                                                                                                                

6. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM.

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

“APROVACIÓ  INICIAL DEL REGLAMENT  DEL SERVEI  MUNICIPAL DE  CLAVEGUERAM  DE  SANT

ANDREU DE LLAVANERES

Atès que es considera adient regular el Servei Municipal de Clavegueram de Sant Andreu de Llavaneres i

les relacions entre l'Ajuntament i els usuaris. 

Atès que es tracta d'un servei de caràcter públic de recepció obligatòria per als usuaris. 

Vist l’esborrany de Reglament del Servei Municipal de Clavegueram de Sant Andreu de Llavaneres.

Vist el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals de la comarca del Maresme, publicat en el
BOPB el dia 5 d'agost de 2004 i legislació concordant.

Vistos els article 25.2,c) i 26.1, a) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

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

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del Servei Municipal de Clavegueram de Sant Andreu de
Llavaneres.

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

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

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

Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, als efectes oportuns.

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

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d'Urbanisme, explica que es
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tracta d'un reglament tipus per establir relacions amb els usuaris. El govern enguany invertirà 50.000 euros
en manteniment de clavegueram.

                                                                                                                                               

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que li hagués agradat tenir
més  temps  per  estudiar  el  tema.  Recorda  que  es  va  posicionar  en  contra  de  l'ordenança  fiscal  de
clavegueram per temes econòmics, per coherència es posiciona en contra. A tall d'exemple, comenta l'article
6 del reglament, el qual es remet a la taxa. Anuncia el seu vot en contra.

                                                                                                                                                             
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que està d'acord amb el
fons de l'assumpte però anuncia la seva abstenció, ja que no ha pogut estudiar el reglament en profunditat.

El senyor Ruiz puntualitza que el reglament és de funcionament del servei i la taxa que cita és la de connexió
al servei.

A les 21.39 hores s'absenta el senyor Albert Sala i Martínez, Regidor d'ERC-AM.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM i Acord-E, 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipals del PP i C's i 3 (tres) abstencions del Grup Munici-
pal de CIU.

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL NÚM. 1/2017.

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

«APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL NÚM. 1/2017

Vista la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball  reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual per a l’exercici 2017, la qual va ser aprovada definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia número
83/2017, de 13 de febrer i publicada al BOPB de data 14 de febrer de 2017.

Atès que es considera convenient i urgent modificar la plantilla de personal per a l’exercici 2017 per tal de
reorganitzar-la amb criteris d’eficiència i eficàcia i millorar els serveis existents.

Atès que l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost  durant  l’any  de  la  seva  vigència,  per  respondre  a  l’establiment  de  nous  serveis,  per  a
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.

Atès  que  a  la  plantilla  aprovada  consta  un  lloc  de  treball  de  «Tècnic/a  d'ocupació  amb  un  50%  de
dedicació», personal laboral.

Vist que es considera necessari  per tal de garantir el bon funcionament del Departament de Promoció
Econòmica i poder prestar un servei eficient i àgil, ampliar al 75% la dedicació del Tècnic/a d'ocupació.

Atès que aquesta ampliació ja està dotada pressupostàriament i, per tant, no suposa increment del Capítol I
de despeses del pressupost de l'any 2017.

Vist l’informe de Secretaria General i de la Intervenció Accidental.

Vistos els articles 90, 92.1 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els
articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals; l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i l’article 27 i concordants del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals;
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:                                                    

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla 1/2017 del personal d’aquest Ajuntament per
a l’exercici 2017,  en el sentit d'ampliar la dedicació del lloc de treball  de Tècnic/a d'ocupació, personal
laboral, del 50% al 75%.                                                                                                                                

Segon.-  EXPOSAR AL PÚBLIC el  present  acord durant  el  termini  de quinze  dies hàbils  mitjançant  la
inserció d’un edicte en el lloc web municipal, en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Durant l’esmentat termini es podrà examinar l’expedient i, si s’escau, presentar-hi reclamacions.

Tercer.- L’expedient de la modificació de la plantilla del personal número 1/2016 es considerarà definitiva-
ment aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord si durant el període d’informació pública no es pre-
senten reclamacions.»

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica
breument l'assumpte.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que no se li ha tramès la
documentació de l'expedient.

A les 21.43 hores s'incorpora el Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM.

El senyor Sánchez explica que amb la informació de rebuda amb la convocatòria de la Comissió Informativa
General i vista la documentació de l'expedient que hi ha a l'Ajuntament no farà cap comentari.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, opina que la modificació de la plantilla es fa
per millorar i impulsar accions contra l'atur. Es posiciona a favor del 100% de dedicació del tècnic d'ocupació,
ho considera prioritari.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, per coherència anuncia la seva
abstenció. Recorda que  va votar en contra del pressupost i plantilla.

El senyor Rubal es dirigeix al senyor Ros i li diu que els recursos econòmics són limitats i que li agradaria tenir
diners per dotar tots els departaments, però no sempre és possible.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM, Acord-E, PP i C's i 3 (tres) abstencions del Grup Muncipal de CIU.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència,
la qual s’ha estimat per 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM, Acord-E, CIU i C's  i 2
(dos) abstencions del Grup Municipal del PP.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord:

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2/2017, MITJANÇANT EL QUAL ES PROCEDEIX A
LA  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  DESPESES  PER  MITJÀ  DE  TRANSFERÈNCIES  DE
CRÈDITS, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS

Vist l’expedient número 2/2017, de modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferències de
crèdits i de crèdits extraordinaris.
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Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient.

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

Vistos els articles 35, 36, 37 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 2017.

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 del pressupost de despeses per mitjà de de
transferències de crèdits, de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdits, segons annex 1.

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 transcorre-
gut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es 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'Economia,  explica
breument l'assumpte.  Comenta que alhora d'elaborar el pressupost municipal  es van doblar partides de
despesa. Ara es destinaran a altres finalitats importants per al municipi.

Explica que també es dota de noves inversions ineludibles. Puntualitza el text d'una aplicació pressupostària:
No és jornada de la gent gran sinó setmana de la gent gran.

Destaca també la reforma del Parc de Can Matas i les millores en el reg del jardins de Can Passi, es tracta
d'utilitzar aigua reutilitzada.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que li hagués agradat
poder parlar amb els regidors implicats en la modificació.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, afirma que sempre que es presenti
una modificació de crèdit per urgència el seu vot, pel que fa al posicionament respecte la urgència serà en
contra o d'abstenció. En aquest cas s'ha abstingut perquè es va informar verbalment a la Comissió Informativa
General.

El  senyor  Bartomeu  afirma  que  es  fa  una  modificació  cada  mes  aproximadament  i  recorda  el  seu
posicionament en contra al Ple del pressupost. Sí que considera admissibles les errades materials.

Per últim, el senyor Bartomeu manifesta que li agradaria que l'estalvi provocat per la duplicitat en despesa es
destinès a disminuir la càrrega fiscal als ciutadans o a reduir el dèficit.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, pensa que és massa aviat per
presentar  una modificació de crèdit,  si  bé són admissibles.  Opina que potser  les previsions inicials  del
pressupost no eren prou acurades. Recorda el seu vot en contra del pressupost. Anuncia la seva abstenció

El senyor Alcalde afirma que el pressupost es va fer amb rigor.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'ERC-AM, manifesta que es creu el pressupost i
que es treballa seriosament. A més a més, afegeix que el govern és totalment transparent en la informació i
recorda que la llei obliga a disminuir l'endeutament amb el romanent.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM i Acord-E, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP  i 4 (quatre) abstencions dels Grups Munici-
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pals de CIU i C's.                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

8. INFORMES.

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, explica

que s'ha redactat un informe sobre el servei psicològic del pressupost participatiu, que es refereix a una

línia de subvencions de 1.000 euros per família.

La  senyora  Gemma Martín  i  Villanova,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada de  Serveis

Socials, informa que s'ha iniciat el programa «Kedem» amb el joves de l'IES perquè facin acompanyaments

a les persones grans de la residència Loval.

També informa que es vol iniciar un nou projecte des de la Regidoria de Serveis Socials que consisteix en

estar més a prop de les persones majors de 80 anys.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, informa del
calendari de reunions per la participació ciutadana. Recorda el procés participatiu del pressupost de l'any
passat, el qual ha rebut el reconeixement de la Diputació de Barcelona. Es vol repetir el mateix procés.

El dia 4 d'abril es procedirà a realitzar el sorteig per escollir a 400 persones.

També comenta que el dia 6 d'abril es presentarà el codi ètic elaborat per un expert i que es procedirà a
elaborar-ne un de propi.

Seguidament, el senyor Sala, informa que el dia 19 d'abril es reunirà amb les entitats i el dia 26 del mateix
mes es farà el relleu dels dos equips del pressupost participatiu.

Per últim, el senyor Sala explica que el  dia 18 d'abril  es reunirà la Comissió Especial  de Comptes per
examinar el tancament de l'any 2016.

El senyor Alcalde informa que no hi ha subvenció del PUOSC de l'any 2016. El govern es posarà a treballar
per trobar els 400.000 euros que falten per al pavelló.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Mobilitat, explica que el bus
costa 330.000 euros anuals amb l'ampliació de la franja horària.

Pensa que cal cercar la major eficiència i explica que hi ha un sistema anomenat «transport a la demanda»,
que es presta  amb un autobús petit.  S'ha fet  un estudi  dels  municipis  del  Maresme i  explica que ara
s'iniciaran treballs per estudiar el tema.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP,  amb l'ànim de col·laborar, demana al
senyor Rubal que quan estiguin definits els nous trajectes els hi faci arribar, així com l'anterior recorregut del
bus.

Essent les  22.21 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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