Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm: PLE2018/4
Lloc: Sala Ple
Data: 24/04/2018
Horari: de 21:00h a 23.03
Sessió: ordinària, primera convocatòria

A Sant Andreu de Llavaneres, a les 21.00 hore del dia 24 d'abril de 2018, 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 (ERCAM), 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 (ERCAM), els senyors Juan Antonio Casado i Pizarro (Acord-E), 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.
0. EXPOSICIÓ PER PART DEL SENYOR JAUME SAURA, ADJUNT GENERAL AL SÍNDIC DE
GREUGES, DE L’INFORME ANUAL CORRESPONENT A LES ACTIVITATS EN RELACIÓ A
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES DURANT L’ANY 2017.
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CASADO PIZARRO JUAN ANTONIO Acord-E
ANNA SOSA I RÒDENAS ERC-AM
JUAN RUBAL DIAZ Acord-E
VICTOR ROS CASAS PP
EMILI MINGUELL PARENT Acord-E
XAVIER NOMS CASALS ERC-AM
XAVIER MELO BULBENA CIU
LLUIS NOGUERAS MOULINES CIU
MARIA TERESA VIDAL I PEIG ERC-AM
JOAN MORA I BUCH ERC-AM
MARTA ALSINA FREGINALS CIU
ALBERT SALA I MARTINEZ ERC-AM
JOSEP RUIZ ROYO Acord-E
GEMMA MARTIN VILLANOVA ERC-AM
CARLOS BARTOMEU CASTRO PP
JORDI ROLDOS SALA ERC-AM
CARLOS SANCHEZ NICOLAU C's

Metadades
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Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Assisteixen

El senyor Joan Saura, Adjunt General al Síndic de Greuges, explica breument l’informe de l’any 2017.
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1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 27 DE
MARÇ DE 2018.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 27 de març de 2018, s'aprova per unanimitat, sense
cap esmena.
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.
La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.
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3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ MENSUAL DE LES OPERACIONS DEL COMPTE 413
«CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES».

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

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

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte
413.
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS, DEL REGLAMENT DEL
CONSELL D'INFANTS I DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN
EL MATEIX.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS, DEL REGLAMENT DEL CONSELL
D'INFANTS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES I DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS
DE L'AJUNTAMENT
Atès que en les sessions dels Grups de discussió dels alumnes de cicle superior de primària, durant
el procés de diagnosi del Pla educatiu de Vila (PEV), l'any 2017,es va detectar que els infants volien
que les seves opinions fossin escoltades i tingudes en compte a l'hora de fer política pública.
Vist que altres municipis han creat i reglamentat un consell d'infants, com a òrgan consultiu i de
participació de la infància en els afers públics, on els infants d'entre 10 i 12 anys de les escoles del
municipi dialoguen, debaten, es comprometen, elaboren propostes i fan sentir la seva veu. S'entén el
Consell d'infants com un instrument educatiu que fomenta el diàleg, la interrelació entre infants de
tota la ciutat, la corresponsabilitat, la participació significativa i la qualitat de la democràcia.
Vista la Convenció internacional sobre els Drets dels Infants, de 20 de novembre de 1989, art 12 i 31.
Vist l'article 23 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la ciutadania a participar en els afers
públics
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Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència de
Catalunya expressa que les administracions educatives locals poden fomentar la participació de la
infància i l'adolescència en la vida de la comunitat i promocionar la creació d'òrgans que els hi
permetin.
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Vist el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya. Art 48 apartat 2 b) els òrgans de participació ciutadana són òrgans que complementen
l'organització municipal. Art 52 apartat 2 e) que expressa la competència del Ple per a la creació i
regulació d'òrgans complementaris

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Atès que el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels
infants i els adolescents de Catalunya, insta als governs a fer la participació dels infants en els afers
públics real, no només formal, i promou que els consells d'infants locals siguin una eina de
representació.

Vist el 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. Art. 66. 2 Els ens locals tenen competències en els àmbits de participació
ciutadana
Què el Consell d'infants ha de tenir una reglamentació en la qual s'expressi els objectius, composició,
organització i funcionament.
Atès que en el Reglament descriu la composició de l'òrgan i hi ha dos representants de l'Ajuntament
que exerciran les funcions de President i Vicepresident:
- President: Sr. Joan Mora i Buch,Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o persona en
qui delegui
- Vicepresident: Sra. Anna Sosa i Ródenas, Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Atès que el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per nomenar els representants en òrgans
col.legiats o complementaris de l'Ajuntament
Vist l'informe tècnic d'Educació
Vist l'informe de la Comissió informativa General, de data 17 d'abril de 2018
Es per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords:
Primer.- CREAR l'òrgan consultiu i de participació Consell d'infants
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Segon.Consell

APROVAR INICIALMENT el Reglament del
d'infants

El Reglament del Consell d'infants s'incorpora com a annex al present acord
Tercer.- SOTMETRE el Reglament 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 B.O.P.,
en el D.O.G.C., en el diari “ARA” i al web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i
suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat de cap altre acord exprés.
Quart.- DESIGNAR els següents representants de l'Ajuntament en el Consell d'infants:
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- Vicepresident: Sra. Anna Sosa i Ròdenas, Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

- President: Sr. Joan Mora i Buch. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Quart.- PUBLICAR el text integre del Reglament definitivament aprovat en el tauler d'anuncis del lloc
web de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província.»
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, recorda que va recolzar la
creació del Projecte Educatiu de Vila i que la creació del Consell d’Infants és una proposta dels Grups
de treball del Projecte Educatiu de Vila.
Valora positivament la iniciativa però no està d’acord amb la composició perquè la representació
política es limita a President i Vicepresident.
El senyor Sánchez manifesta que troba a faltar la representació de l’oposició en el Consell d’Infants,
tot i que no dubto de la neutralitat de l’òrgan.
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es mostra d’acord amb les figures
de President i Vicepresident, però troba a faltar la representació de l’oposició en el Consell d’Infants
per col·laborar-hi.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, es mostra d’acord amb les
figures de President i Vicepresident, però troba a faltar la representació de l’oposició en el Consell
d’Infants per col·laborar-hi. Pensa que és bo que participi en el consell el màxim de persones.
Demana que l’oposició tingui representació en aquest òrgan i afirma que si no s’atèn aquesta
proposta votarà en contra.
La senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació,
explica que el Consell d’Infants es desenvolupa perquè l’Ajuntament està obligat perquè al Consell
Escolar Municipal hi ha un escolar. També afirma que no hi ha cap problema en incloure un
representant de l’oposició al Consell i que els infants són els protagonistes d’aquest òrgan.
També comenta que no cal confondre el Consell amb el Pla Educatiu de Vila.
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El senyor
del

Alcalde accepta modificació de l’article 11
Reglament. Per tant on diu:
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a) L'alcalde/essa de Sant Andreu de llavaneres, com a president/a o membre de l'Ajuntament en
qui delegui.
b) El/la regidor/a d'Educació, com a vice-president
c) Un mestre/a o professor/a de cada centre educatiu
d) Dos representants de cada classe dels respectius centres educatius, entre 10 i 12 anys (5è i
6è de primària), com a vocals.
e) Un tècnic municipal designat per l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari del Consell (amb
veu i sense vot).»

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

«Article 11
El Plenari
Integren el Plenari del Consell d'Infants:

Ha de dir:
«Article 11
El Plenari
Integren el Plenari del Consell d'Infants:
a) L'alcalde/essa de Sant Andreu de llavaneres, com a president/a o membre de l'Ajuntament en qui
delegui.
b) El/la regidor/a d'Educació, com a vice-president
c) Un representant de cada Grup Municipal.
d) Un mestre/a o professor/a de cada centre educatiu
e) Dos representants de cada classe dels respectius centres educatius, entre 10 i 12 anys (5è i 6è de
primària), com a vocals.
f) Un tècnic municipal designat per l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari del Consell
(amb veu i sense vot).»

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l’esmena proposada.
5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL MINERVA PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE SETEMBRE DE
2018 I EL 31 D'AGOST DE 2019.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
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«PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A
GESTIÓ INDIRECTA EN MODALITAT DE
CONCESSIÓ A CLECE, SA DE LA LLAR
D'INFANTS PÚBLICA MINERVA A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2018
LA

Vist el contracte administratiu signat amb CLECE, S.A., en data 2 d'agost de 2012, per a la gestió
indirecta de l'explotació, mitjançant concessió, del servei públic de la LIar d'infants Minerva i atenció a
la infància.
Atès que el termini inicial del contracte és de 5 (cinc) anys compresos entre el dia 1 de setembre de
2012 i el 31 d'agost de 2017, ambdós inclosos.
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Atès que el servei d’escola bressol ha de tenir continuïtat al llarg del curs 2018-2019 i el plec de
clàusules administratives particulars indiquen que la vigència del contracte podrà prorrogar-se per
períodes d'un any per acord exprés de l'òrgan de contractació adoptat un mes abans de la finalització
del contracte, fins a un període màxim de cinc (5) anys (clàusula 3 Període de concessió del Plec de
clàusules d'explotació de la llar d'infants municipal Minerva).

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Atès que el propi contracte preveu que es pugui prorrogar per mutu acord de les parts abans de la
seva finalització per períodes d’un any natural fins a un màxim de deu anys.

Atès que en data 30 de maig de 2017, en sessió ordinària, el Ple de la Corporació va aprovar la
formalització de la primera pròrroga entre l'1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost de 2018.
Vist l’escrit de 22 de febrer de 2018 de CLECE, S.A, amb registre d’entrada número 1209 de 22 de
febrer de 2018, sol•licitant la pròrroga del contracte pel període 2018-2019.
Atès que el període 2018-2019 en l'escrit remet al curs 2018-2019 (entre l'1 de setembre de 2018 al
31 d'agost del 2019).
Atès que la pròrroga és la segona de cinc possibles segons l'expressat en el plec de clàusules
d'explotació de la llar d'infants municipal Minerva.
Vist l'informe de Secretaria
Vist l'informe d'Educació
Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 17 d'abril de 2018
Vist l'article 23 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la llei de contractes del Sector Públic; norma vigent en el moment de l’adjudicació del
contracte.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.APROVAR la pròrroga del contracte amb CLECE, SA, amb NIF A80364243 per a la
gestió per mitjà de concessió administrativa de la llar d'infants Minerva i atenció a la infància amb codi
de centre 08061270, per durada d'un any, entre l'1 de setembre de 2018 fins el 31 d'agost de 2019.
SEGON.- NOTIFICAR a CLECE, SA l'adopció de l'acord.
TERCER.- FORMALITZAR l'esmentada pròrroga en document administratiu.»
6
NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.ajllavaneres.cat

Signatura 1 de 2
Joan Mora i Buch

Signatura 2 de 2
02/05/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

03/05/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

El senyor

Alcalde explica breument l’assumpte.

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

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

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

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

Atès que es considera necessari modificar l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la taxa pels
serveis de l’Escola de Música, en el sentit d’adaptar les assignatures que s’impartiran en el proper
curs a l’Escola de Música i limitar els descomptes únicament als programes i a les assignatures de
grup i optatives.
Atès que les Ordenances Fiscals per a l’any 2018 es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 29 de desembre de 2017.
Atès que les esmetades ordenances van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2018.
Atès que 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.
Vist 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.
Atès que els acords de modificació de les Ordenances fiscals, hauran de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats.
Vist que 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.
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Atès que,
en relació a la taxa per prestació de servei
públic,
l'import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció Accidental.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 d’abril de 2018.

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

e854b8b0fe5547388ef4905d07bfce01001

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012

Classificador:Acta -

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’annex 1 i de l’article 6.2 de l’Ordenança
Fiscal número 24, reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de Música.
L’annex 1 quedarà redactat de la següent manera:
CONCEPTE
Matrícula
Matrícula reduïda
PROGRAMES
Sensibilització musical
Iniciació 1 (Roda d’instruments, llenguatge musical i cant coral)
Iniciació 2 (Instrument, llenguatge musical i cant coral)
Nivell bàsic 1 i 2 (Instrument 30’, Llenguatge Musical, Conjunt instrumental i cant coral)
Nivell bàsic 3 i 4 (Instrument 45’, Llenguatge Musical, Conjunt instrumental i cant coral)
Joves i adults (Instrument 30’ i grup)
Joves i adults (Instrument 45’ i grup)
Joves Aprofundiment (Instrument 45’ Llenguatge Musical, Conjunt instrumental i 2 optatives)
ASSIGNATURES DE GRUP I OPTATIVES
Conjunt coral 45’
Conjunt coral adults 90’
Conjunt instrumental
Llenguatge musical
2n instrument 30’ individual o 45’ compartit
2n instrument 45’ individual
TALLERS I ACTIVITATS DE CURTA DURADA
Taller de fins a 8h
Tallers de fins a 15h
Cursos/classes magistrals/altres tallers
SERVEIS
Lloguer instrument
Agenda
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Sensibilització a les escoles
Cor escolar
8

PREU
55,00 €
25,00 €
18,00 €
52,00 €
69,00 €
89,00 €
96,50 €
69,00 €
85,00 €
145,00 €
20,00 €
21,00 €
20,00 €
20,00 €
58,00 €
74,00 €
36,00 €
60,00 €
6 €/hora
7 € mensuals
2€
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18,00 €
18,00 €

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

L’article
6.2 quedarà redactat de la següent manera:
«(...)
2. Reduccions a les quotes de l’ensenyament de Música:
* 10% de descompte pel segon membre de la mateixa família
* 15% de descompte pel tercer membre de la mateixa família
* 15% de descompte a les famílies nombroses*
* 15% de descompte a les famílies monoparentals*
* 50% de descompte als pensionistes que compleixin amb els punts 1 a 4 de l’article anterior.

*Cal acreditar-ho amb el carnet de família nombrosa i/o monoparental
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Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Les reduccions de la quota no són acumulatives, i únicament seran aplicables als programes i les
assignatures de grup i optatives descrites a l’annex 1.
(...)»
El text de l’esmentada ordenança fiscal s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes
legals.
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l’anterior
acord provisional, així com el text complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24,
reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de Música, 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 la modificació de l’Ordenança, 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, l’acord adoptat restarà definitivament
aprovat.
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la taxa per la
prestació desl serveis d’Escola de Música, definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província
en compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.»
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, explica
breument l’assumpte.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
El
Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau,
del Grup
Municipal de C’s, comenta que a l’inici de la
legislatura, creia que, com a servidor públic, una de les tasques seria fer pedagogia amb la
ciutadania. Afirma que no veu clara la memòria de la taxa.
El senyor Sánchez afirma que l’Escola Municipal de Música és una activitat deficitària i considera que
l’assignació de costos indirectes no és correcta.
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Url de validació

Metadades

El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que a la Comissió Informativa
General es va explicar que es canviaven pràcticament totes les assignatures i que això suposava una
reducció econòmica.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

També recorda que l’Ajuntament ha contractat un assessor per millora l’Escola de Música i que li
hagués agradat intercanviar impressions amb ell.

El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, anuncia el seu vot en contra perquè el
Regidor d’Economia havia dit que no s’augmentaria el dèficit. No comparteix aquesta política de
mantenir el dèficit i manifesta que li preocupa més la reducció d’alumnes.
El senyor Sala explica que segons la previsió econòmica li sobta que es qüestionin els costos del
servei i afirma que el sistema de càlcul s’utilitza de forma adequada.
També aclareix que en els darrers anys l’índex de cobertura ha augmentat i cada any millora perquè
augmenta el número d’alumnes.
El senyor Sala creu que amb la modificació de les ordenances fiscals l’índex de cobertura millorarà.
Per últim, el senyor Sala, recorda que s’està gestionant una Escola de Música «heredada» i iniciada
per decisions del passat.
La senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació,
recorda que hi ha hagut dos canvis de director a l’Escola de Música. Creu que l’actual director és un
bon professional cal donar-li suport i que es consolidi.
També comenta que l’assessor contractat per l’Ajuntament dóna assessorament tècnic i que s’ha
posat ordre en les condicions laborals dels professors de l’Escola de Música.
La senyora Sosa pensa que les pedagogies necessiten temps per consolidar-se i apunta que l’Escola
de Música participa en actes municipals.
Per últim, la senyora Sosa manifesta que les decisions que ha pres el govern han estat meditades i
contrastades i que l’Escola de Música ha entrat a les escoles.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
El
Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau,
del Grup Municipal de C’s, no posa en dubte la feina de l’Ajuntament respecte l’Escola de Música,
però per responsabilitat no pot donar suport a la modificació de la taxa.
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que, un cop escoltades les
explicacions del govern canvia la seva abstenció per un vot en contra.
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Metadades

El senyor Alcalde manifesta que es va optar per mantenir l’Escola Municipal de Música i per
municipalitzar-la i explica que es varen marcar uns terminis per sanejar-la, amb aquesta modificació
de l’ordenança fiscal es permetrà organitzar millor el servei.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, demana moderació al govern en les
seves manifestacions.

La senyora Sosa afegeix que l’Escola de Música dóna un servei nou pels infants.
Sotmès a votació l'assumpte, s'obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM i Acord-E , 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipal del PP i C’s i 3 (tres) abstencions
del Grup Municipal de CIU.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL
Atès que es considera necessari modificar l’Ordenanaça Fiscal número 26, reguladora de la taxa dpes
serveis d’Escola Bressol, en el sentit de modificar les bonificacions previstes a l’article 6.2.
Atès que les Ordenances Fiscals per a l’any 2018 es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 29 de desembre de 2017.
Atès que les esmetades ordenances van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2018.
Atès que 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.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
Vist
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.
Atès que els acords de modificació de les Ordenances fiscals, hauran de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats.
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Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Vist que 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.

Atès que, en relació a la taxa per prestació de servei públic, l'import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció Accidental.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 d’abril de 2018.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 6.2 de l’Ordenança Fiscal número
26, reguladora de la taxa pels serveis d’Escola Bressol.
L’article 6.2 quedarà redactat de la següent manera:
«(...)
“2. Les tarifes assenyalades al punt 1 d’aquest article Epígraf 1r es bonificaran en el cas
d’aquelles famílies que tinguin matriculat més d’un alumne:
- 15% de descompte per segon alumne matriculat de la mateixa família.
- 20% de descompte a partir del tercer alumne matriculat de la mateixa família.
- 15% de descompte a les famílies nombroses.
- 15 % de descompte a les famílies monoparentals.
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental, no s’aplicaran si no s’acredita
amb el carnet corresponent.
En el cas de segon i tercer alumne, s'aplicarà el descompte si estan matriculats en el mateix
centre.
Els descomptes no son acumulables.
En situació d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes a l’article 6 punt 1 Epígraf
1r es podran reduir fins el 100% de la quota, en funció de l’informe que preceptivament emetin
els serveis d’assistència social municipals, respecte la situació familiar de cada unitat.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
Per gaudir de l’esmentada bonificació, els
interessats hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditació mitjançant fulles de salari dels membres de la unitat familiar, i/o
certificació de retencions, i/o declaracions de la renda de tots els membres de la
unitat familiar, i/o qualsevol altre document que l’Ajuntament cregui necessari per a
poder atorgar la bonificació sol·licitada.
b) Informe previ dels Serveis Socials Municipals.”
(...)»
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Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El text de l’esmentada ordenança fiscal s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes
legals.

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l’anterior
acord provisional, així com el text complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 26,
reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 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 la modificació de l’Ordenança, 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, l’acord adoptat restarà definitivament
aprovat.
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’escola bressol, definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província en
compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
8. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2018.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

13
NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.ajllavaneres.cat

Signatura 1 de 2
Joan Mora i Buch

Signatura 2 de 2
02/05/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

03/05/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
«APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT
NÚMERO 4/2018, MITJANÇANT EL QUAL
ES
PROCEDEIX A LA MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
Vist l’expedient número 4/2018, de modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferència
de crèdits i 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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Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Vistos els articles 35, 36, 37 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació a
l’article 177 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 2018.
Vist l’article 177 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 número
4/2018 per mitjà de transferència de crèdits i crèdits extraordinaris d’acord amb les dades
numèriques que consten a l’expedient.
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 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.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, demana aclariments respecte el
canvi de diners a protocol per pagar el dinar dels avis.
El senyor Alcalde aclareix el dubte.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, opina que hi ha una errada en
l’últim paràgraf de la memòria.
El senyor Alcalde afirma que es tracta d’una errada material i que es rectificarà.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
Sotmès a
unanimitat, sense cap esmena.

votació

l'assumpte

resulta

aprovat

per

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLUB DE GOLF DE SANT
ANDREU DE LLAVANERES.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
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Url de validació

Metadades

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 d’octubre de 2017 va acordar aprovar
inicialment el Pla Especial del Club de Golf de Sant Andreu de Llavaneres, promogut pel « Club de
Golf Llavaneras » i redactat pels arquitectes Jaume Tubert Ferrer i Lluís Badenas Pràdanos i, també,
condicionar l'aprovació provisional del Pla Especial, a la presentació d'un nou document que incorpori
les prescripcions que determinava l'informe de l'arquitecte municipal , així com la resta de
prescripcions que es derivessin del termini d'informació pública i dels informes sectorials sol·licitats.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

“APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLUB DE GOLF DE SANT
ANDREU DE LLAVANERES.

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 9 de novembre de 2017, en el periòdic “ARA” de 3 de novembre de 2017, i al web
municipal en data 2 de novembre de 2017.
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 Departaments de Cultura i Agricultura de la
Generalitat de Catalunya i a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Vist l'informe favorable condicionat de data 8 de gener de 2018 emès pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Vist l'informe favorable de data 26 de febrer de 2018 emès per l'Agència Catalana de l'Aigua. amb les
condicions que s’indiquen al mateix.
Vist que per part del departament d’agricultura no s’ha informat el document en el termini atorgat a
l’efecte.
Vist el que determina l’article 89.5 del el Text Refós d’Urbanisme D.L 1/2010 de 3 d’agost, segons el
qual « L'acord d'aprovació provisional d'un pla urbanístic derivat s'ha d'adoptar en el termini de dos
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
mesos
des del finiment del període d'informació
pública
establert per l'article 85.4, sempre que es
disposi de la declaració d'impacte ambiental pertinent, en els supòsits que sigui preceptiva.»
Vist el text del Pla Especial presentat pel senyor Lucas Bueno López en representació « Club de Golf
Llavaneras » en data 9 d’abril de 2018, el qual inclou les modificacions que han comportat l’informe
de l'informe de l'arquitecte municipal, així com la resta de prescripcions que s’han derivat dels
informes sectorials emesos pels òrgans competents.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 11 d’abril de 2018, el qual proposa
l’aprovació provisional del document presentat.
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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; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 d’abril de 2018

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial del Club de Golf de Sant Andreu de
Llavaneres, promogut pel « Club de Golf Llavaneras » i redactat pels arquitectes Jaume Tubert Ferrer
i Lluís Badenas Pràdanos, 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.»
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.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA.
«MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ
SANITÀRIA
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del
Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i els
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catalans
representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el
Parlament de Catalunya el que fa quan
legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa
l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que
estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha volgut
transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de l’atenció
sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat
a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional
que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al
Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un atac
competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut es
correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la
universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acorda:

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de l’Estat
espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que
regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català
de Salut.

Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la utilització
constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada a
través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que garanteix
l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre Estatut i a
múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model davant els
partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC) i a la Generalitat de
Catalunya, concretament al Departament de Salut i CatSalut.»
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
La
Grup
de Salut Pública, llegeix la moció.

senyora Gemma Martín i Villanova, del
Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, explica que a exposició de
motius hi ha una recriminació al Govern de l’Estat Espanyol per recórrer la llei. El seu Grup no l’ha
recorregut i es posiciona a favor de la universalització de la sanitat.
També comenta que el seu Grup ha presentat una proposició al Congrés, en aquest sentit.
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana votació separada i es posicona a
favor de la universalització del model sanitari.
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El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, es mostra d’acorda amb la moció i
demana ser proposant.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El senyor Alcalde no accepta la votació separada.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, també es mostra d’acord amb la moció i
demana se proposant.
Per tant, la moció passa a ser moció conjunta dels Grups Municipals d'ERC, Acord-E i CiU.
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, Acord-E i CIU, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 1 (una)
abstenció del Grup Municipal de C’s. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap esmena.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE
GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A RETRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.
1. ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló iSalvador, el jove de
Burjassot, que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves d’ideologia
neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.
2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual, sinó
fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Tal i com es constatà, ja que els joves que van
intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista espanyola.
3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un dels
acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
absoldre
la resta del grup. Pocs dies després, un
dels
acusats, Juan Manuel Sánchez, va
participar
en una agressió amb navalla al barri del
Carme de València. Dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la presó i, per a les
eleccions municipals del 27 de maig de 2007 es va presentar a les llistes del partit ultradretà Alianza
Nacional en el número 4 per Xiva de Bunyol.
4. ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat testimoni de
nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions així com
manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les nostres ciutats.
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6. ATÈS que d’ençà s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, pronunciaments
d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions polítiques de
diferent signe i de milers de persones anònimes amb manifestacions als carrers de molts punts dels
Països Catalans.
Així mateix, diversos grups de música han anat fent cançons per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu
Ventura i Obrint Pas.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de mantenir viva
la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les amenaces rebudes i la indiferència
institucional amb la que van topar al País Valencià.

7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d’abril de 2016, va realitzar a les Corts Valencianes un acte de
justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i l’aprovació –
per unanimitat- d’una Declaració Institucional.
8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen malauradament, any
rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi, per racisme, homofòbia o
discriminació, entre d’altres que es produeixen al nostre país.
9. ATÈS que el passat 1 i 3 d’Octubre les institucions espanyoles van legitimar el feixisme i d’ençà
s’han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels grups de delinqüents neonazis i feixistes
arreu dels Països Catalans, com els del passat 9 d’Octubre de 2017. Episodis lamentables que ens
recorden que sempre hem de restar amatents i combatent el feixisme que se sent impune als nostres

carrers.
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa que el Ple Municipal de Sant Andreu de Llavaneres que
acordi:
PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per
un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís en la lluita contra els delictes
d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.
SEGON.- Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la violència i l’odi a la
diversitat ideològica, cultural, lingüística.
TERCER.-Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.»
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El senyor

Alcalde explica breument la moció.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, lamenta la mort d’una
persona i el patiment de la família que no ha tingut el reconeixement de la justícia. Explica que el seu
partit ha demanat reformes i que li agradaria que les amenaces i els insults s’extingissin tots.
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, confiirma la lluita del seu Grup contra els
delictes d’odi i la violència.

e854b8b0fe5547388ef4905d07bfce01001

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012

Classificador:Acta -

Url de validació

Metadades

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, es mostra d’acord amb el senyor Melo i
proposa que es modifiqui el punt segon en el sentit que on posa: «Tal i com es constatà, ja que els
joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista espanyola.»
consti: «Tal i com es constatà, ja que els joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la
seva ideologia feixista espanyola».

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, proposa realitzar votació separada o
retirar el punt segon de la part expositiva, però afirma que si no es retira també hi donarà suport.

El senyor Alcalde es mostra d’acod amb l’esmena proposada pel senyor Rubal però no amb la
proposta del senyor Melo.
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A RETRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.
1. ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló iSalvador, el jove de
Burjassot, que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves d’ideologia
neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.

2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual, sinó
fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Tal i com es constatà, ja que els joves que van
intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia feixista espanyola.
3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un dels
acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va
absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, va participar en
una agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas
en va complir 4 a la presó i, per a les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 es va presentar a
les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 4 per Xiva de Bunyol.
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4. ATÈS
anys els

que malauradament, durant els darrers
Països Catalans han estat testimoni de
nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus
de partits polítics, sindicats i associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris
de les nostres ciutats.
5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de mantenir viva
la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les amenaces rebudes i la indiferència
institucional amb la que van topar al País Valencià.
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7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d’abril de 2016, va realitzar a les Corts Valencianes un acte de
justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i l’aprovació –
per unanimitat- d’una Declaració Institucional.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6. ATÈS que d’ençà s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, pronunciaments
d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions polítiques de
diferent signe i de milers de persones anònimes amb manifestacions als carrers de molts punts dels
Països Catalans.
Així mateix, diversos grups de música han anat fent cançons per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu
Ventura i Obrint Pas.

8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen malauradament, any
rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi, per racisme, homofòbia o
discriminació, entre d’altres que es produeixen al nostre país.
9. ATÈS que el passat 1 i 3 d’Octubre les institucions espanyoles van legitimar el feixisme i d’ençà
s’han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels grups de delinqüents neonazis i feixistes
arreu dels Països Catalans, com els del passat 9 d’Octubre de 2017. Episodis lamentables que ens
recorden que sempre hem de restar amatents i combatent el feixisme que se sent impune als nostres
carrers.
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa que el Ple Municipal de Sant Andreu de Llavaneres que
acordi:
PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per
un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís en la lluita contra els delictes
d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.

SEGON.- Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la violència i l’odi a la
diversitat ideològica, cultural, lingüística.
TERCER.-Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.»
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Sotmès a
votació l'assumpte s'obtè el resultat
següent:
16 (setze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, Acord-E, CIU, PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de C’s. Per tant, la
moció resulta aprovada amb l’ esmena proposada.

12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA
LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS.
«DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim Govern
de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració prevista per al
proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, com
ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez , Jordi Cuixart.
L’existència de presos polítics i també podem dir ostatges polítics no té cabuda dins l’actual Unió
Europea, atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el
Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel
Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís amb la llibertat, la pau, el diàleg a Catalunya és ferm i innegociable.

Per això, el grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa la següent
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acorda:
·Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos
polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat
sorgit de les urnes.
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

·Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt
Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras, també el
nostre suport al conseller Joaquim Forn, al conseller Raül Romeva, al conseller Jordi Turull, al
conseller Josep Rull, la consellera Dolors Bassa, la Presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha
Jordi Sanchez i Jordi Cuixart i també als consellers a l'exili Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig,
Meritxell Serret i la diputada Marta Rovira.
·Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb
què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne,
ha de garantir.
·Aturar la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió i demanar el no empresonament dels rapers,
Valtonyc i Pablo Hasél.
·Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti
el diàleg i la cerca d’una solució política.
· Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
·Donar trasllat d'aquesta declaració a tots els partits amb representació parlamentaria.»
El senyor Alcalde proposa que al títol de la moció s’afegeixi la menció «preses polítiques».
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica els recents fets des
de l’anterior Ple. Demana un acte de sinceritat i que es reconegui que aquestes persones no haurien
d’estar a la presó.
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El
Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau,
del Grup
Municipal de C’s, recorda que en cada Ple
s’oposa a la moció. Pensa que els presos polítics són polítics presos i que els exiliats són fugats.
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu Grup està a favor
d’evitar la crispació. Anuncia el seu vot en contra i reitera les explicacions dels plens anteriors.
El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, es mostra d’acorda amb la moció i
demana ser proposant.
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, també es mostra d’acord amb la moció i
demana se proposant.
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Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Per tant, la moció passa a ser moció conjunta dels Grups Municipals d'ERC, Acord-E i CiU.

«PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ACORD-E I CIU DE DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I DE LES PRESES POLÍTIQUES.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim Govern
de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració prevista per al
proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, com
ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez , Jordi Cuixart.
L’existència de presos polítics i també podem dir ostatges polítics no té cabuda dins l’actual Unió
Europea, atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el
Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel
Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
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Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís amb la llibertat, la pau, el diàleg a Catalunya és ferm i innegociable.
Per això, el grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acorda:
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

·Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos
polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat
sorgit de les urnes.
·Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt
Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras, també el
nostre suport al conseller Joaquim Forn, al conseller Raül Romeva, al conseller Jordi Turull, al
conseller Josep Rull, la consellera Dolors Bassa, la Presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha
Jordi Sanchez i Jordi Cuixart i també als consellers a l'exili Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig,
Meritxell Serret i la diputada Marta Rovira.
·Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb
què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne,
ha de garantir.
·Aturar la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió i demanar el no empresonament dels rapers,
Valtonyc i Pablo Hasél.
·Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti
el diàleg i la cerca d’una solució política.
· Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
·Donar trasllat d'aquesta declaració a tots els partits amb representació parlamentaria.»
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, Acord-E i CIU i 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipals del PP i C’s. Per
tant, la moció resulta aprovada amb l’esmena proposada.
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D’acord amb l’article 91.4 del ROF, el senyor Alcalde proposa inclouere en l’ordre del dia com a punt
d’urgència l’aprovació del servei municipal de l’oficina de turisme.
La senyora Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de
Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, justifica la ùrgencia i explica breument el
servei.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, no té la documentació i no es
pot posicionar.
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El senyor Alcalde accepta la proposta del senyor Ros i l’assumpte queda sobre la taula.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana que es deixi l’assumpte sobre la
taula pel proper Ple.

13. INFORMES.
La senyora Gemma Martín i Villanova , del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de
Benestar Social i Salut Pública, informa que el dia 16 d’abril va començar a treballar la dinamitzadora
del Casal de la Gent Gran.
També informa que s’ha iniciat la tercera edició del Programa de Voluntarietat Interconnectat i que
l’Ajuntament, juntament amb l’Agència Catalana de la Salut, vol iniciar el projecte de prescripció
social.
Per últim, informa que s’estan fent gestions per reduir el cost econòmic del Centre d’Acollida
d’animals de companyia.
La senyora Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de
Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, informa sobre els resultats de la Festa
del Pèsol i conclou que són positius.
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d'Urbanisme i Obres
Públiques, explica que el dia 9 d’abril va començar a treballar un nou lampista i que s’han resolt
queixes de l’enllumenat públic.
El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Medi Ambient,
informa que el dia 13 de maig es celebrarà Let’s clean up Europe, per netejar els boscos.
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, demana
disculpes per no haver avisat per mail que es cancel·lava la Comissió Especial de Comptes i informa que
la previsió es celebrar-la el dia 22 de maig.
26
NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.ajllavaneres.cat

Signatura 1 de 2
Joan Mora i Buch

Signatura 2 de 2
02/05/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

03/05/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

e854b8b0fe5547388ef4905d07bfce01001

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012

Classificador:Acta -

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Essent les
de la qual

23.03 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió
s’estén la present acta. En dono fe.
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