Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 30/01/2018
Núm: PLE2018/1
Lloc: Sala Ple
Data: 30/01/2018
Horari: de 21:00h a 22:41h
Sessió: ordinària, primera convocatòria

S'excusen
LLUIS NOGUERAS MOULINES CIU

A Sant Andreu de Llavaneres, a les 21.00 hores del dia 30 de gener 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
(ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier
Noms i Casals (ERC-AM), les senyores Anna Sosa i Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig
(ERC-AM), Juan Antonio Casado i Pizarro (Acord-E), els senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E),
Xavier Melo i Bulbena (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.
Clasificador: Acta -

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

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
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
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Assisteixen

Han excusat la seva assistència senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU).
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El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, vol fer constar novament, com
en anteriors Plens, que a la Sala de Plens i al balcó de l’Ajuntament hi ha rètols de «Llibertat presos
polítics». Demana que es compleixi la legalitat vigent.
El senyor Alcalde afirma que mentre es mantingui la situació dels empresonaments i determinats
partits polítics no ho condemnin continuaran posats aquests cartells.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30
DE GENER DE 2018.
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2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

Código Seguro de Validación

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

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 30 de gener de 2018, s'aprova per unanimitat, sense
cap esmena.

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, pregunta pel Decret número
25/2018.
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, explica el contingut del Decret.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, observa una disminució de
les denúncies de trànsit i es congratula de la situació. Respecte els Decrets número 767 i 768/2017
pregunta si hi ha dades sobre els ingressos de la Fira de Nadal. També pregunta si l’empresa
organitzadora va liquidar les taxes.
Per últim, el senyor Sánchez, pregunta per què no es va celebrar la Fira de Reis.
La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.
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
«CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES».
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 782/2017, DE 19 DE DESEMBRE,
D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLÓ
POLIESPORTIU TRIPLE PAV-3 AL SECTOR ELS AMETLLERS.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
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«RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 782/2017, DE 19 DE DESEMBRE,
D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PAVELLÓ
POLIESPORTIU TRIPLE PAV-3 AL SECTOR ELS AMETLLERS
Vist que l’Il.lm. Sr. Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 19 de desembre de
2017, va dictar la següent resolució:
«DECRET 782/2017
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Atès que el termini de vint-i-sis (26) dies naturals per la presentació de proposicions per a
l'adjudicació del contracte d'obres de «Construcció d'un Pavelló Poliesportiu Triple (PAV-3) al Sector
Els Ametllers», mitjançant procediment obert, finalitza el dia 2 de gener de 2018.
Atès que el dia que fineix el termini de presentació de proposicions coincideix amb un període en el
que s’acumulen numerosos dies de festa i, per tal de facilitar la màxima participació en el procés de
contractació es considera adient ampliar el termini de presentació de proposicions de l’esmentat
procediment.
Atès que l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, disposa que l’administració pot ampliar el termini d’ofici fins a un màxim de
la meitat del termini establert si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers.
Atès que es considera que en el procediment esmentat es compleixen ambdós requisits.
Vist l’article 45.1,a) de l’esmentada Llei, segons el qual els actes administratius seran objecte de
publicació quan tinguin com a destinataris una pluralitat indeterminada de persones.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
Primer.- AMPLIAR el termini de vint-i-sis (26) dies naturals, per la presentació de proposicions per a
l'adjudicació del contracte d'obres de «Construcció d'un Pavelló Poliesportiu Triple (PAV-3) al Sector
Els Ametllers», mitjançant procediment obert, en tretze (13) dies naturals més, essent que, per tant, el
termini de presentació de proposicions finalitzarà el dia 15 de gener de 2018 a les 14.00 hores.
Segon.- PUBLICAR la present resolució per a general coneixement a la seu electrònica de
l’Ajuntament.
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al proper Ple que es celebri, als efectes de la seva
ratificació.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat:
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Primer.- RATIFICAR el Decret número 782/2017, de data 19 de desembre, dictat per l’Il.lm. senyor
Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament, mitjançant el qual s'aprova l’ampliació del
termini de vint-i-sis (26) dies naturals, per la presentació de proposicions per a l'adjudicació del
contracte d'obres de «Construcció d'un Pavelló Poliesportiu Triple (PAV-3) al Sector Els Ametllers»,
mitjançant procediment obert, en tretze (13) dies naturals més, essent que, per tant, el termini de
presentació de proposicions finalitzarà el dia 15 de gener de 2018 a les 14.00 hores.
Segon.- PUBLICAR la present resolució per a general coneixement a la seu electrònica de
l’Ajuntament.»
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5. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D'ÚS EN PRECARI A FAVOR DE L'AGRUPAMENT ESCOLA
L'ESCLAT DELS JARDINS I L'HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A L'AVINGUDA
SANT ANDREU, NÚM. 82, PER DESTINAR-LOS A ACTIVITATS RELACIONADES AMB
L'EDUCACIÓ I EL LLEURE PER A LA GENT JOVE (CENTRE D'ESCOLTISME).

Código Seguro de Validación

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

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

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI A FAVOR DE L’AGRUPAMENT ESCOLA
L’ESCLAT DELS JARDINS I L’HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A L’AVINGUDA
SANT ANDREU, NÚM. 82, PER DESTINAR-LOS A ACTIVITATS RELACIONADES AMB
L’EDUCACIÓ I EL LLEURE PER A LA GENT JOVE (CENTRE D’ESCOLTISME)
Atès que el senyor Arnau manyà Parera, mandatari verbal l’Agrupament Escolta l’Esclat, mitjançant
escrit de data 17 d’octubre de 2017, amb Registre d’Entrada núm. 2017/6368, ha sol·licitat a aquest
Ajuntament la cessió d’un espai per dur a terme activitats relacionades amb l’educació i el lleure per a
la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres.
Vist l’informe de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de data 7 de
novembre de 2017, en el qual valora positivament la cessió i proposa que s’ubiquin les activitats a
desenvolupar per l’Agrupament Escolta l’Esclat en els jardins i habitatge de propietat municipal situat
a l’avinguda Sant Andreu, núm. 82, perquè és un habitatge situat en planta baixa, amb una superfície
suficient i ubicat en el centre de la població.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre de 2017, de valoració del bé de
propietat municipal i de l’estat actual del mateix, que serà objecte de cessió d’ús en precari per tal de
donar compliment a l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe de Secretaria de data 16 de novembre de 2017.
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Atès que l’esmentada resolució va ser publicada en el tauler d’anuncis municipal; en el lloc web
municipal en data 21 de novembre de 2017; en el Butlletí Oficial de la província de 30 de novembre
de 2017 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7506, de 28 de novembre de 2017,
sense que durant el període d’informació pública comprès entre l’1 i el 27 de desembre de 2017,
s’haguessin formulat reclamacions contra el mateix.

Código Seguro de Validación

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

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 712/2017, de 17 de novembre, es va resoldre incoar el
procediment per a la cessió d’ús en precari a favor de l’Agrupament Escolta l’Esclat de l’habitatge i
jardins de propietat municipal situat a l’Avinguda Sant Andreu, núm. 82 (antigament núms. 76-78), així
com obrir un període d’informació pública de quinze dies hàbils, previ a l’acord plenari de cessió, per
tal de què es poguessin formular les reclamacions i al·legacions que s’estimessin oportunes, en
compliment del que disposa l’article 75.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.

Atès que es considera oportú cedir l’ús en precari, mitjançant adjudicació directa, de la finca de
propietat municipal situada a l’avinguda Sant Andreu, núm. 82, per tal que sigui destinada a activitats
relacionades amb l’educació i el lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres, entitat sense
ànim de lucre.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2017 va donar-se
per assabentada de l’activitat de centre d’escoltisme situada a l’edifici municipal situat a l’Avinguda de
Sant Andreu, núm. 82 d’aquesta població, (Exp. Núm. 24/2017) en base al projecte tècnic redactat
per l’enginyer municipal, essent que, per tant, l’immoble disposa de les condicions tècniques i de
seguretat per al desenvolupament de l’activitat esmentada.
Vistos els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- CEDIR l’ús en precari, mitjançant adjudicació directa, de la finca de propietat municipal de
3.364,38 m² de superfície, situada a l’avinguda Sant Andreu, núm. 82 (antigament núms. 76-78),
coneguda com a “Can Morera”, a favor de l’Agrupament Escola l’Esclat per tal que sigui destinada a
activitats relacionades amb l’educació i el lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres
(Centre d’Escoltisme).
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La cessió
inclou les edificacions i els jardins que
actualment es troben en l’estat que es descriu en l’informe tècnic de data 26 d’octubre de 2017 i en el
projecte tècnic de l’expedient d’activitats (Exp. Núm. 24/2017).

Segon.- ESTABLIR una durada inicial de la cessió d’ús en precari d’un any, prorrogable d’any en any
fins a un màxim de quatre i CONDICIONAR la possible pròrroga anual a una valoració favorable per
part de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
Tercer.- FORMALITZAR la cessió mitjançant document administratiu (conveni de cessió d’immoble)
d’acord amb l’article 75.4 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agrupament Escolta l’Esclat de Sant Andreu de
Llavaneres, als efectes oportuns.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
6. APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) lliurat per la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona en virtut del qual es dóna per
complimentada l’actuació de suport tècnic del Catàleg de Serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals”,
Codi 16/Y/229435.
Atès que l’objecte d’aquest DUPROCIM és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els
béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi que, pel que fa
al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, es refereix a riscos territorials i riscos especials.
Els riscos especials que conté són: incendi forestal, inundacions, nevades, contaminació de les
aigües marines i sísmic.
Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
Atès que l’article 4.1 de l’esmentat Decret disposa que la competència per a l’aprovació del Document
Únic correspon al Ple de l’Ajuntament i que s’ha de sotmetre a informació pública.
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Vist
General de data 23 de gener de 2018.

l’informe

de

la

Comissió

Informativa

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) lliurat
per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.
El Document Únic s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.
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Segon.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat Document Únic durant el període de trenta dies
hàbils mitjançant la publicació d’anuncis a la seu electrònica de l’Ajuntament, al BOPB i al DOGC. El
termini per a la possible presentació d´al·legacions computarà a partir de l’endemà de la darrera
publicació.
Tercer.- En el cas de què durant el període d’informació pública no es formulin al·legacions,
CONSIDERAR aprovat definitivament el document i TRAMETRE’L a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya per a la seva homologació, en compliment d’allò que disposa l’article 4.2 del Decret
155/2014, de 25 de novembre.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de
la Diputació de Barcelona.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
7. MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 29 DE DESEMBRE DE
2015, DE DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE
LES DOTACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«MODIFICACIÓ ACORD PLE DE 29/12/15, DE DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES
DELSMEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS
Atès que en data 29 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, va
aprovar la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de juny de 2015, de
determinacióde les assistències dels membres de la Corporació i de les dotacions dels grups polítics
municipals,en el sentit següent:
«(...)
Primer.- MODIFICAR l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 19 de juny de 2015, de determinació de
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les assistències dels membres de la Corporació i de les dotacions dels grups polítics municipals en e
lsentit de FIXAR el següent règim d’assistències als membres de la Corporació per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats sempre i quan l'assistència sigui efectiva en més d'un
50% de la durada de la sessió:
- 650,00 Euros per la Presidència del Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any.
- 300,00 Euros per assistència al Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any.
(...)
Segon.- ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals les dotacions econòmiques següents:
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- Una quantitat variable addicional de 900,00 Euros anuals per a cada un dels membres que integrin
cada Grup Municipal. Aquesta quantitat serà acumulativa amb l’anterior (a raó de 75,00 euros
mensuals).»
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- Una quantitat fixa de 1.800,00 Euros anuals que serà idèntica per a tots els Grups Municipals (a raó
de 150,00 euros mensuals).

Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL);
l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC); i els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic
Municipal (R.O.M.), disposen que els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre
retribucions i indemnitzacions amb càrrec a llurs pressupostos.
Atès que es considera adient ajustar les quanties de les assistències als membres de la Corporació
per la concurrència efectiva a les sessions del Ple i la dotació econòmica assignada als Grups
Municipals.
Atès que l’article 73.3 de la LBRL, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, disposa que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar
als grups polítics una dotació econòmica que haurà de tenir un component fixe, idèntic per a cada
grup, i un altre variable, en funció del número de membres de cada un d’ells.
Vist l’informe de la Comissió Informativa de data 23 de gener de 2018.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- MODIFICAR l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de desembre de 2015, de
determinació de les assistències dels membres de la Corporació i de les dotacions dels grups polítics
municipals en el sentit de FIXAR el següent règim d’assistències als membres de la Corporació per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats sempre i quan l'assistència sigui efectiva
en més d'un 50% de la durada de la sessió:
- 700,00 Euros per la Presidència del Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any.
- 350,00 Euros per assistència al Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any.
(...)
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Segon.les dotacions econòmiques següents:

ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals

- Una quantitat fixa de 1.800,00 Euros anuals que serà idèntica per a tots els Grups Municipals (a raó
de 150,00euros mensuals).
- Una quantitat variable addicional de 300,00 Euros anuals per a cada un dels membres que integrin
cada Grup Municipal. Aquesta quantitat serà acumulativa amb l’anterior (a raó de 25,00 euros
mensuals).
(...)
Tercer.- DETERMINAR que el present acord tindrà efectes econòmics des de l'1 de febrer de 2018.

f5b8575ad62a43d5a48bbab4f020ff8e001

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

Clasificador: Acta -

Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

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

Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment
de l'article 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 9.1 de la Llei autonòmica
19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern.»
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, es posiciona a favor.
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10,
REGULADORA DE LA TAXA PELSUBMINISTRAMENT D'AIGUA.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Atès que Aigües Ter Llobregat, S.A., mitjançant escrit registrat d’entrada amb el número 320/2018 el dia 17 de
gener, ha comunicat a aquest Ajuntament la tarifa aplicable a Sant Andreu de Llavaneres per al subministrament
d’aigua en alta per a l’any 2018.
Atès que es considera necessari adaptar les noves tarifes a l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa
pel subministrament d’aigua aprovada per tal de repercutir als usuaris l’increment que Aigües Ter Llobregat,
S.A., aplicarà a l’Ajuntament a partir de l’1 de gener de 2018.
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.
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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.
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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 23 de gener 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 de l’Ordenança Fiscal número 10,
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
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 10, reguladora de la Taxa
pel subministrament d’aigua, 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.
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Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua, 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. Comenta que a partir del dia 1 d’abril el preu de l’aigua augmentarà un 12,4%.
Afirma que és l’augment més baix possible d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària i que
ATLL va comunicar a l’Ajuntament un augment del preu del 11,8% quan ja estaven aprovades les
ordenandes fiscals.
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«Arribats aquest punt, se’ns planteja l’Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal
10, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
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El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, llegeix el següent escrit:

Bé, intentarem diferenciar alguns conceptes.
En sessió de Comissió Informativa, el Regidor ens va donar ja unes explicacions del per què d’una
pujada tant significativa, de l’11,88 %, que tenint en compte que no es podrà aplicar en el primer
trimestre, suposarà una pujada pels 3 trimestres següents del 12,40% per compensar el primer.
Ja d’entrada tira enrere. Però la nostra obligació és estudiar la proposta, fer-ne una valoració, i
sotmetre-la a vot.
És el que hem fet, llegint varies vegades l’expedient, i la informació que del mateix se’n desprèn.
Quan al dictamen, no tenim res a dir, és un treball tècnic-jurídic que no valorarem. Respecte a
l’Informe de la Intervenció Accidental, ens trobem en el mateix, s’ajusta al preceptes legals i no ens
pertoca la seva valoració.
El que passa és que tenint en compte els preceptes legals, les obligacions de la diferent i vasta
normativa i l’obligat compliment de la norma, no tenim massa camp de discussió. Podria ser una
moció que pel seu caràcter tècnic i de compliment legal, ens obliga de totes, el que fa que la votació,
en algun moment podria ser innecessària. Estem gairebé en una situació de tràgala, i no em refereixo
a l’equip de govern.
Dit això, per lo general, a ningú li agrada apujar impostos, i menys en aquesta proporció. I aquí ens
trobem que ens comuniquen una decisió de 29 de Desembre, que no dona cap a marge de maniobra.
Això d’entrada ja ho trobem del tot incorrecte (per part ATLL). L’empresa subministradora sense cap
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preavís,

ens obliga a modificar la taxa i aplicar una

pujada del cost de l’aigua impressionant en un sol exercici. Políticament, no té un passe. I més venint
d’una empresa, que està en uns processos de demanda, per una gestió més que millorable. I ens
parem aquí. Creiem que s’ha de millorar la gestió, fer-la més eficaç i més eficient, però això se’ns
escapa del nostre àmbit.
Per altre banda, tal i com va passar amb la modificació de la taxa de clavegueram, hi ha una forma de
comptabilitzar els costos directes i indirectes, que no creiem que estigui del tot afinada. Però la
repercussió d’aquests costos, en aquests moments tampoc és significativa.

El que si hem detectat, és que de la comparativa dels costos de l’exercici 2017 i del 2018, en aquest,
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per la mateixa Ordenança Fiscal, en un any es comptabilitzant unes despeses que en l’altre exercici
no hi apareixen, tractant-se del mateix objecte de comparació, el que incrementa en més del doble els
costos directes.
A més, trobem a faltar alguna compensació, més o menys definida, d’ajuda social, per l’increment que
pateix la taxa, que gairebé tothom pagarà, per que no toca més remei, però que en alguns casos pot
ser influent, tenint en compte que tot puja.
En ser una aprovació provisional, per part nostre, quedem oberts a un tractament posterior, si es
considera oportú.»
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que novament hi ha
un augment de la taxa per serveis que dóna l’Ajuntament. Demana que aquest augment vagi només
al cost de l’aigua no als impostos associats.
Pensa que l’equip de govern,políticament, podria tenir sensibilitat i acceptar que l’Ajuntament guanyés
menys diners per l’aigua.
Recorda que el Regidor d’Hisenda va prometre una baixada d’impostos. Anuncia el seu vot en contra.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, entén que hi hagi un augment
però no entén una repercussió directa en l’Ajuntament i que no es mostri cap sensibilitat social.
Condiciona el sentit del seu vot a l’explicació del Regidor d’Hisenda.
El senyor Sala explica que el Servei d’Aigües està treballant en mesures socials. El Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament ja està pagant ajuts i s’està treballant perquè els habitatges amb més
de tres persones tinguin una bonificació automàtica del 25%. Aquesta s’inclourà a les ordenances
fiscals de l’any 2019, les quals baixaran més que les del 2018.
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El senyor
aquesta sensibilitat.

Sánchez celebra que el govern mostri

El senyor Bartomeu explica que a l’any 2019 hi haurà quatre trimestres i, per tant, es recaptarà més si
s’aprova l’augment. Demana al Regidor d’Hisenda el compromís de disminuir la taxa.
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d’Economia, explica
que no pot preveure si l’ATLL tornarà a augmentar el preu de l’aigua, però si que es compromet a que
l’IBI disminuirà notablement perquè depèn d’ell, en el cas de l’aigua no.
Sotmès a votació l’assumpte, s'obtè el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM i Acord-E, 3 (tres) abstencions dels Grups Muncipals de CIU i C’s i 2 (dos) vots en contra
del Grup Municipal del PP. Per tant, s'aprova sense cap esmena.
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9. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2018.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 1/2018, MITJANÇANT EL QUAL ES
PROCEDEIX A LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE
TRANSFERÈNCIES, GENERACIÓ DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Vist l’expedient número 1/2018, de modificació del pressupost de despeses per mitjà transferències,
generacions 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.
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.
Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
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
1/2018 per mitjà transferències, generacions de crèdits i crèdits extraordinaris.
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
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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, proposa i
explica l’esmena.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica el sentit del seu vot.
Troba correcta aquesta modificació i l’augment del doble de la subvenció a la Casa de Andalucía i
Extremadura perquè recuperi la de l’any 2017, aquesta raó motiva el seu vot favorable.
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El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, anuncia el seu vot a favor, demana
que aquesta excepció que es fa amb la Casa de Andalucía i Extremadura també es faci amb altres
entitats. Explica que el Club de Handbol no va cobrar tota la subvenció de l’any 2017 i demana ajut al
Regidor d’Hisenda.

El senyor Sala accepta la petició del senyor Melo i es compromet a fer-ho. Cal. Però, tenir en compte el
parer del Regidor d’Esports.
El senyor Juan Antonio Casado i Pizarro, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d’Esports,
aclareix que les subvencions d’esports s’atorgaran per concurs públic i que no es faran excepcions. Les
entitats més grans no s’enduran més diners i s’intentarà que les més petites obtinguin unes quantitats
més importants.
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
10. APROVACIÓ INICIAL DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU
PER PRIORITZAR I ASSIGNAR ELS NOUS USOS DE L'ESPAI LABANDÀRIA.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER
PRIORITZAR I ASSIGNAT ELS NOUS USOS DE L’ESPAI LABANDÀRIA
Atès que l'Ajuntament és propietari d'una finca situada al Passeig Jaume Brutau, núm. 4 del municipi,
que conformava l'escola Labandària, la desefectació de la qual es va aprovar pel Ple de data 23 de
febrer de 2016.
Atès que la finca, d’uns 2.852 m2 i amb tres edificis, es pot destinar, segons l’article 131 de les
Normes urbanístiques del POUM, a equipament esportiu, cultural, social, religiós, docent, sanitari,
administratiu, de residència, funerari, de mercat o relacionat amb el transport.
Vist que el Pla Director d’equipaments, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona l’any
2013, contempla la finca com un centre educatiu, i, per tant, no preveu cap proposta específica per
aquest espai.
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Atès que es considera adient posar en marxa un procés participatiu, que permeti als ciutadans i
ciutadanes de Sant Andreu de Llavaneres, fer propostes respecte al futur d’aquesta finca i implicar
així a la població per tal d’aconseguir un espai per tothom.
Vista la proposta normativa del procés participatiu per prioritzar i assignar els nous usos de l'Espai
Labandària.
Atès que aquestes normes preveuen un procés basat en la transparència, la publicitat, la neutralitat
institucional i la primacia de l’interès col·lectiu, que es desenvoluparà mitjançant un qüestionari de
propostes, un debat i la tria final.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
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Metadatos

Primer.- APROVAR les «Normes de funcionament del procés participatiu per prioritzar i assignar els
nous usos de l'Espai Labandària.»

Código Seguro de Validación

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

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

Segon. - PUBLICAR al portal de Transparència.»
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Participació
Ciutadana, recorda una reunió anterior mantinguda amb tots els grups polítics i ho explica breument.
Pensa que es tracta d’un tema de poble i que caldria consensuar-lo entre tots.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, anuncia el seu vot a favor.
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
11. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL
PLE: NOMENAMENT DE REPRESENTANTSUPLENT EN EL CONSORCI DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE:
NOMENAMENT DE REPRESENTANT SUPLENT EN EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
COSTA DEL MARESME
Atès que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.) disposa que
dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària
per resoldre els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple.
Atès que en la sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, es va acordar, entre d’altres, el nomenament de representants de la Corporació en
òrgans col·legiats competència del Ple en el sentit següent:
“(...)
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“NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS
COMPETÈNCIA DEL PLE.
Atès que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.) disposa que
dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària
per resoldre els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a
continuació, en els òrgans corresponents:
«(...)
I).- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”.-
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Es nomena la senyora Teresa Vidal i Peig.
(…)»
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment de
l'article 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 9.1 de la Llei autonòmica
19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern.”
Atès que des del Consorci de Promoció Turística «Costa Maresme» s’ha sol·licitat a l’Ajuntament que
designi a un suplent.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
“(...)
“NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS
COMPETÈNCIA DEL PLE.
(...)
I).- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”.Es nomena la senyora Teresa Vidal i Peig, com a representant titular i al senyor Joan Mora i Buch,
com a representant suplent.
(…)»
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment de
l'article 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 9.1 de la Llei autonòmica
19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern.
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística «Costa Maresme», als
efectes oportuns.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
12. AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT A LA SENYORA J.G.D., PERSONAL LABORAL,
PROFESSORA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PER EXERCIR UNA SEGONA
ACTIVITAT PÚBLICA.
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«AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT A LA SENYORA J.G.D., PERSONAL LABORAL,
PROFESSORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT
PÚBLICA
Vist l’escrit presentat per la senyora Júlia Getino Díez, personal laboral de l’Ajuntament, professora de l’Escola
Municipal de Música, per desenvolupar l’activitat pública de professora a la Universitat Autònoma de
Barcelona, la qual ha sol·licitat a la Corporació que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la
compatibilitat amb l’activitat desenvolupada en el sector públic.

Código Seguro de Validación

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:

Vist l’ article 324.2, a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, que estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’una
segona activitat pública, sempre que es tracti d’un segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques
docents que són objecte del treball principal.
Atès que la segona activitat pública consisteix en un contracte laboral de sis mesos al Departament de Didàctica
de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Catalunya i, per tant, està directament
relacionat amb les tasques docents de l’activitat principal municipal.
Vist l’ article 326.1,a) de l’esmentat Decret, que estableix com a supòsit de compatibilitat d’una segona activitat
pública ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial
(màxim 30 hores setmanals) i amb una durada determinada.
Atès que l’article 3.1 de l’esmentada Llei preveu que només es podrà desenvolupar un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic en els supòsits de funcions docents i sanitaries i que serà indispensable la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no podrà suposar la modificació de jornada de treball i horari dels
dos llocs de treball i que es condicionarà al seu estricte compliment.
Atès que l’article 7 de l’esmentada Llei determina que serà requisit necessari per autoritzar la compatibilitat en
activitats públiques que la quantitat total percebuda en ambdós llocs de treball no superi la remuneració prevista
en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director General, ni superi la corresponent al principal,
estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada, en el cas del Grup A, en un 30%. En el cas que es
superin aquests límits, anualment, caldrà acord exprès del Ple de l’Ajuntament.
Vista la documentació aportada per la senyora Getino.
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Vist que,
segons documentació aportada per la senyora
Getino, la jornada de treball a la Universitat Autònoma de Barcelona, és de duració determinada (la data d’inici
de la segona activitat pública està fixada pel dia 1 de febrer de 2018 i la seva finalització el dia 31 de juliol de
2018, i és a temps parcial.
Atès que l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la competència per a l’autorització
de la compatibiltat per a un segon lloc en el sector públic.
Vist l’informe favorable de Secretaria.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de gener de 2018.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat pública declarada per la següent persona d’aquest
Ajuntament:
Nom i cognoms: Júlia Getino Díez.
Personal laboral temporal: Professora de l’Escola Municipal de Música.
Activitat pública: professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en
cap cas:
a)
Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de
prestació de serveis.
b)
Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el
funcionament del servei ho requereixi.º
Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà condicionada al fet que no es modifiqui la jornada de
treball i horari dels dos llocs de treball i que es condicionarà al seu estricte compliment.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al Departament de Personal, així com als representants de
personal laboral, als efectes adients.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en compliment de l’article
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S – LLAVANERES, DE REBUIG A
L’AUGMENT DE LES TARIFES I A L’ACTUALSISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT
PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS GESTIONATS
PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM).
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Atès que
el sistema integrat de transport públic a la
Regió Metropolitana de Barcelona està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un
consorci inaugurat l´any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una
participació del 51%, l´Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i l´Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que es qui s'encarrega de garantir el finançament
del sistema, conveniant les aportacions públiques i decidint les tarifes de preus.
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Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( mancomunitat de municipis de la
primera corona ) disposa d'una font de finançament del transport públic molt particular, el Tribut
Metropolità ( abans Tribut de Mobilitat ). Un impost articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al
valor cadastral de l'habitatge o de l'espai d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una
aportació anual de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no residencial.

Código Seguro de Validación

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

Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre els municipis
segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons si estan consorciats o mancomunats, ja
sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( antiga EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de
l'ATM ) o a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà ( AMTU, Associació voluntària de municipis
amb transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuges comparatius entre els municipis.

Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres com a solució del
desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del transport, augmentant el seu cost per
a l´usuari, dificultant l´accessibilitat al transport públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la

mobilitat de la ciutadania en els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d´estudi.
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la
mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d'aquelles que estan a l'atur, i en general
de veïns i veïnes sabent que els transports públics són, a més, un dels principals elements
vertebradors del territori. I atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament
reivindicades pels sindicats i les associacions d'usuaris.
Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb l'habitatge, la
sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés tant al dret d'habitatge, sanitat i
educació com a les oportunitats laborals i d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió del
50% de la població catalana que no té permís de conduir.
Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat de pujar, no és
comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari en base a les
necessitats de les persones. L'any 2018 moltes d'aquestes hauran de destinar una major part del
pressupost familiar per finançar la necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus
desplaçaments habituals.
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders públics han de
promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la
utilització del transport públic i la millora de la mobilitat”.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre l´increment de les
tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic, la realitat és que la majoria de la
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població
continua havent de fer un esforç econòmic
considerable per desplaçar-se habitualment en transport públic.
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea
Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropilità, no fomenta la
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els preus actuals i
els continuats increments, els poders públics estan fomentant de forma indirecta l’utilització dels
mitjans de transport privats.
És per tot això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport
metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM).
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

SEGON: Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2018 i demanar a l'ATM un
replantejament de l'actual model de zones tarifàries.
TERCER: Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de caràcter social,
de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les
persones amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos
d’exclusió social en els sistemes de transport públic de Catalunya. Així com un tracte preferent tan per
a les persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat obligada com per a col·lectius
amb especials dificultats econòmiques que no es vegin acollits per les actuals tarifes socials.
QUART: Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment la targeta T-10, la
rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport Públic, per tal que es corresponguin més
amb la variació del cost de la vida i de les condicions salarials de l’any anterior.
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups
parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la
promoció del Transport Públic i a la CONFAVC.»
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, llegeix la moció íntegra.
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, creu que aquesta moció s’hauria de plantejar
en altres llocs, ja que trindrà poca repercussió el posicionament del Ple de l’Ajuntament.
Es posiciona a favor de la moció.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, es posiciona a favor de la moció, creu
que és una moció molt política.
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, considerar
que cal fer dues correccions de caràcter formal. Pel que fa a la denominació l’AMTU és una
associació d’àmbit nacional, cal fer la correcció al text de la moció, en el sentit que, en el segon
paràgraf del text, on diu: « (...) l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà ( AMTU, Associació
voluntària de municipis amb transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM) (...)», ha de dir: « (...)
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l'Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà ( AMTU, Associació voluntària de municipis amb transport urbà (...)»
El senyor Rubal afirma que el transport públic és deficitari per definició. L’Ajuntament considera que
l’AMTU està fent una tasca important en l’assessorament als municipis i treballant per un transport
més sostenible.
Mostra el seu desacord amb el punt tercer, amb la resta de la moció sí.
Pel que fa al punt tercer, el senyor Rubal afirma que ja hi ha tarifes especials per persones a l’atur,
joves, estudiants i discapacitats, pensionistes i altres col·lectius, i que estan congelades la T-Jove, de
totes les zones i T-Jove FM/FN general i la T-Jove FM/FN especial, de totes les zones. La resta de
tarifes sí que ha augmetat.
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També apunta que aquesta moció no fa referència a la millora del servei, i pensa que hi ha política a
fer amb el tema del transport.

Código Seguro de Validación

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

Per tant, proposa suprimir aquest apartat tercer i demanar la congelació total de les tarifes.

El senyor Sánchez comenta que aquesta moció s’ha presentat en tots els municipis on el seu grup té
representació.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, demana a C’s la mateixa sensibilitat
que ha mostrat pel que fa al dèficit de les autopistes de Madrid o en l’AVE.
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:
«MOCIÓ DE REBUIG A L'AUGMENT DE LES TARIFES I A L'ACTUAL SISTEMA DE FINANÇAMENT
DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS MUNICIPIS
GESTIONATS PER L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ ( ATM )
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona està gestionat
per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci inaugurat l´any 1997 i del que en formen
part la Generalitat de Catalunya amb una participació del 51%, l´Ajuntament de Barcelona amb una
participació del 25% i l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que es
qui s'encarrega de garantir el finançament del sistema, conveniant les aportacions públiques i decidint
les tarifes de preus.
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre els municipis
segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons si estan consorciats o mancomunats, ja
sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (antiga EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de
l'ATM ) o a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà ( AMTU, Associació voluntària de municipis
amb transport urbà), provocant greuges comparatius entre els municipis.
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( mancomunitat de municipis de la
primera corona ) disposa d'una font de finançament del transport públic molt particular, el Tribut
Metropolità ( abans Tribut de Mobilitat ). Un impost articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al
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cadastral de l'habitatge o de l'espai
d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una aportació anual de 40 euros per habitatge i
de 35 euros per local no residencial.
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres com a solució del
desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del transport, augmentant el seu cost per
a l´usuari, dificultant l´accessibilitat al transport públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la
mobilitat de la ciutadania en els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d´estudi.
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Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb l'habitatge, la
sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés tant al dret d'habitatge, sanitat i
educació com a les oportunitats laborals i d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió del
50% de la població catalana que no té permís de conduir.
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Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la
mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d'aquelles que estan a l'atur, i en general
de veïns i veïnes sabent que els transports públics són, a més, un dels principals elements
vertebradors del territori. I atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament
reivindicades pels sindicats i les associacions d'usuaris.

Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat de pujar, no és
comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari en base a les
necessitats de les persones. L'any 2018 moltes d'aquestes hauran de destinar una major part del
pressupost familiar per finançar la necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus
desplaçaments habituals.
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders públics han de
promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la
utilització del transport públic i la millora de la mobilitat”.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre l´increment de les
tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic, la realitat és que la majoria de la
població continua havent de fer un esforç econòmic considerable per desplaçar-se habitualment en
transport públic.
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea
Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropilità, no fomenta la
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els preus actuals i
els continuats increments, els poders públics estan fomentant de forma indirecta l’utilització dels
mitjans de transport privats.
És per tot això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport
metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i proposar a l’ATM la congelació de les tarifes.

22
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

Firma 1 de 2
Joan Mora i Buch

Firma 2 de 2
08/02/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

08/02/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
SEGON:
Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de
transport per l'any 2018 i demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries.
TERCER: Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment la targeta T-10, la
rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport Públic, per tal que es corresponguin més
amb la variació del cost de la vida i de les condicions salarials de l’any anterior.
QUART: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups
parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la
promoció del Transport Públic i a la CONFAVC.»
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l'esmena proposada.
Els Grups Municipals de CIU i Acord-E, s'adhereixen, com a proposants, a la següent declaració.
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14. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ACORD-E i CIU DE DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS.
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 (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87 anys
d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) 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 i Jordi Cuixart,
o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
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.
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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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·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 i ha Jordi Sanchez i Jordi Cuixart
·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.
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· 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.

·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.»
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, llegeix la declaració.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, comenta que anteriors plens ja
ha expressat el seu posicionament. Afirma que es tracta d’una declaració de part, no d’institució.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que aquesta moció es presenta
ple rera ple i afirma que el seu Grup ha intentat evitar la crispació al carrer i que no li agrada la situació
que hi ha amb els presos polítics, però cal respectar la legislació vigent i de la judicatura. Anuncia el seu
vot en contra.
Sotmesa a votació la declaració, s'obtè el resultat següent: 13 (tretze) 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, s'aprova
sense cap esmena.
Els Grups Municipals d’Acord-E, CIU, PP i C’s, s'adhereixen, com a proposants, a la següent declaració.
15. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, ACORD-E, CIU,
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

PP I C’s, DE
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«Proposta
de declaració institucional de L'Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres contra la violència masclista
Des de Sant Andreu de Llavaneres expressem el nostre rebuig a les violències exercides contra les
dones i condemnem fermament el cas d'agressió i violació d’una veïna de Mataró el passat dia 28 de
desembre, fets que van ocórrer a primera hora del matí entorn de l'estació de tren del nostre municipi.
Rebutgem i condemnem de manera unànime i rotunda, un cop més, qualsevol tipus de violència de
gènere, accions que vulneren els drets humans més essencials.
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i totes. Per
això, Sant Andreu de Llavaneres, vila educadora i integradora, treballa en valors i models per eliminar
els estereotips sexistes. Cal seguir fent esforços en la prevenció i la sensibilització social, fer de
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l’educació l’eina bàsica perquè les generacions futures visquin en un món on les relacions entre uns i
altres es basin en la igualtat.
Des de Sant Andreu de Llavaneres, doncs, volem sumar tots els esforços per anar cap a una societat
lliure de violència, assumint tots els paràmetres de la cultura de la pau, i vetllant pel reconeixement
del dret de les dones a la seva autonomia i seguretat.
El dia 9 de gener, l’Ajuntament i la societat civil tornem a aplegar-nos per manifestar, una vegada
més, el nostre rebuig a la violència de gènere i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar
fins a eradicar-la.
Llavaneres diu NO a la violència masclista.»
La Regidora senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix la declaració.
Sotmesa a votació la declaració resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena.
16. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, formula les preguntes:
PREGUNTES
1.- Quin ha sigut el cost de la intervenció sobre els sentits de circulació en L'Ametllareda? (ens referim
al cost de l'actuació independentment que hi hagin hagut o no subvencions), recordem que en la
reunió que es va mantenir amb els veïns hi havia disconformitat amb aquestes actuacions.
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2.- Tenen
previst
finalitzar
les
urbanístiques en les voreres que continuen en mal estat en aquesta mateixa zona?

actuacions

Amb caràcter previ, el senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de
Mobilitat, explica que el cost total ha estat de 12.968,52 euros, aquest inclou el cost de senyalització
horitzontal i vertical. Considera que el cost ha estat reduït i que ha rebut felicitacions per l’actuació.
El senyor Rubal manifesta que li agradaria que s’interessin més pels temes de mobilitat.
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, respon a la
primera pregunta llegint el següent:
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Durant el 2017 es varen arrenjar quatre trams del Camí de la Masia avall del carrer dels Cedres i un
tram del Camí de la Masia amunt, amb un cost de 33.783 euros.
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«Després de molts i molts anys d’esperar, govern rere govern...el veïns de l’Ametllareda han vist com
algú els convocava per informar-los de l’obra i, fins i tot, per mirar de trobar un consens veïnal
respecte els materials.

Al llarg del 2018 es vol arreglar un tram preferent que és tot el carrer Roures. Amb això quedarien
pendents quatre petits punts, que no podem anomenar ni tram, concretament els carrers Castanyers,
Oms i Alzines.
Cal que dir que sí que hi ha un govern que s’ocupa de veïnat de l’Ametllareda, és aquest govern. Ni
l’anterior amb el Partit Popular, ni el previ amb el senyor Graupera havien prestat atenció a
l’Ametllareda. Però tots som Sant Andreu de Llavaneres.
Al llarg d’aquest any esperem que allò que vam demanar a la DIBA que afecta a la travessera i, molt
especialment, a la cruïlla de sortida de l’Ametllareda es tiri endavant.»
Pel que fa a la segona pregunta, el senyor Rubal distribueix entre els regidors un document, on
consta que al llarg de l’any 2017 es varen arrenjar quatre trams de baixada i un de pujada, amb un
cost de 33.783,61 euros.

17. INFORMES.
La Regidora senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d’ERC, Regidora-Delegada
d’Educació, informa que aviat finalitzarà el treball del grup impulsor «Fòrum Educació» i s’iniciarà la
segona edició.
També informa que es realitzarà una reunió amb les escoles bressol i l’Escola Municipal de Música
per impulsar la creació de les AMPAS. Es celebren reunions mensuals amb l’empresa de comunicació
i els tècnics municipals.
La Regidora senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de
Promoció Econòmica , Empresa, Comerç, Turisme i Consum, llegeix el següent escrit:
«Bona nit,
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Voldria informar breument de l'inici de l'activitat al Coworking Llavaneres des d'aquest gener, amb el
projecte FC Barcelona Noticias, la primera empresa en instal·lar-se a Ca l'Alfaro, amb la modalitat de
despatx per a allotjament empresarial (recordeu que hi havien diverses modalitats d'ús).
Jordi Bimbela, com a representant d'aquest projecte empresarial, juntament amb dos socis emprenen
una iniciativa amb gran projecció internacional dedicada a donar un servei d’informació en temps real i
de manera permanent durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, de l’actualitat del club
blaugrana.
Els continguts digitals de FCBN poden ser consultats de manera gratuïta a través d'Internet des de
qualsevol ordinador, així com mitjançant dispositius mòbils com smartphones o tauletes.
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Des de la regidoria de Promoció Econòmica desitgem a FC Barcelona Noticias molt èxit i encerts en
aquesta etapa de creixement internacional i anima les persones emprenedores de Sant Andreu de
Llavaneres a visitar les instal·lacions i fer arribar les seves sol·licituds amb l'objectiu d'impulsar,
desenvolupar i consolidar els seus respectius projectes empresarials.
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Entre d'altres continguts, FCBN ofereix notícies d'última hora, calendaris, resultats, entrevistes,
reportatges, narracions minut a minut de partits en directe, serveis pràctics variats, columnes d'opinió i
el servei de compra d'entrades a disposició de tots els usuaris.

També voldria informar de manera relacionada, del Servei d’assistència tècnica d’atenció a
emprenedors i empreses del municipi, que s'està oferint des del 13 de desembre tots els dimecres
fins al 23 de maig, a Ca l'Alfaro.
Fruit d'una col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal, aquest assessorament vetlla pel
creixement i la consolidació d’empreses, ofereix suport en la dinamització de diferents activitats
empresarials i contribueix en la dinamització i l'assessorament dels joves empresaris de l'espai
coworking.
Aquest projecte és una de les propostes del pressupost participatiu 2017, que va preveure destinar
5.000 € per al servei d'assessorament a l'espai coworking.

I Forma part del pla d'acció municipal 2015-2019, que en el bloc 3, relatiu a economia, contempla
l'actuació «Programa per a l'assessorament a les PIMES i creació d'empreses» dins el primer objectiu
estratègic de «consolidar, impulsar i desenvolupar tots els sectors econòmics que poden ajudar a
crear riquesa i llocs de treball, i a generar il·lusió i reforçar el teixit empresarial local.
Moltes gràcies.»

La Regidora senyora Gemma Villanova i Martín, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada
de Benestar i Salut Pública, informa que s’han instal·lat un desfibril·lador a la via pública i que el dia
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de
febrer es farà un curs obert a la ciutadania.
La intenció és instal·lar-ne més en funció de les disponibilitats pressupostàries.
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d’Urbanisme i Obres
Públiques, explica que en breu s’iniciaran les obres de renovació del tram de clavegueram a
l’Avinguda Pau Casals.
El senyor Alcalde distribueix un exemplar del projecte «Camins escolars» a cada Grup Municipal.
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Essent les 22.41 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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