Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 24/11/2020
Núm: PLE2020/11
Lloc: Sala Ple
Data: 24/11/2020
Horari: de 21:00 h a 23.10 h
Sessió: ordinària, primera convocatòria

Estat d'elaboració: Original

A Sant Andreu de Llavaneres, a les 21 hores del dia 24 de novembre de 2020, sota la presidència de
l’Il.lm Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Regidors i Regidores indicats a
l’encapçalament a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits
pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín Martínez.

Origen: Origen administració

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012
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JOAN MORA I BUCH (ERC-AM)
GEMMA MARTÍN I VILLANOVA (ERC-AM)
ALBERT SALA I MARTINEZ (ERC-AM)
MARIA TERESA VIDAL I PEIG (ERC-AM)
JORDI ROLDOS I SALA (ERC-AM)
MARÍA JOSÉ CANO I CÁCERES (ERC-AM)
XAVIER NOMS I CASALS (ERC-AM)
NADINE VAN LOOCK I BORRÀS (ERC-AM)
GERARD VILADOMAT I MONTERDE (ERC-AM)
ORIOL GIRALT I GILI (JUNTS)
JOAN RUBAL DIAZ (JUNTS)
ÁNGELES SOLÁ JIMÉNEZ (C’s)
JOSÉ ALBERTO PICHEL MARTÍNEZ (C's)
VICTOR ROS CASAS (PP)
CARLOS BARTOMEU CASTRO (PP)
JUAN ANTONIO CASADO PIZARRO (MLL-ECG)
BELÉN ESCOLÁ RIVAS (PSC-CP)

La sessió es celebra a distància per mitjans electrònics i telemàtics (videoconferència) donant-se
compliment als requisits previstos a l’article 46.3 introduït per la Disposició Final Segona del Reial
Decret-llei 11/2020, de 31 de març.
1. - PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SENYORA ÁNGELES SOLÁ JIMÉNEZ.En el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2020 va acordar
prendre coneixement de la renúncia presentada pel Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del
Grup Municipal de C's i proposar la seva substitució i sol·licitar a la Junta Electoral Central la
credencial acreditativa de la condició de regidora a favor de la senyora Ángeles Solá Jiménez.
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Assisteixen

1
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

Ajuntamen
t de Sant
andreu de
Llavaneres
Signatura 1 de 2
Joan Mora i Buch

Signatura 2 de 2
09/12/2020

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

10/12/2020

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
Atès que
en aquest

en data 13 de novembre de 2020 s’ha rebut
Ajuntament la credencial esmentada i

que d’acord amb l’apartat primer, punt 3, de la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol
de 2003 (B.O.E. núm. 171, de 18 de juliol) s’ha notificat de forma fefaent a l'interessat la recepció per
part de l’Ajuntament de la credencial corresponent.
Atès que l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General disposa que en el moment de
prendre possessió i per adquirir la plena condició del càrrec els candidats electes hauran de jurar o
prometre l’acatament a la Constitució, així com donar compliment als demés requisits previstos a les
Lleis o reglaments respectius.
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A continuació el Sr. Secretari formula a la senyora Solà la següent pregunta:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidora amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Contestant la senyora Solá: SÍ, prometo.
Un cop formulada la promesa del càrrec, la senyora Ángeles Solá Jiménez adquireix
la plena la condició de Regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Estat d'elaboració: Original
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Url de validació

Es proposa al Ple de la Corporació que, d’acord amb la normativa esmentada, la senyora Ángeles
Solá Jiménez prengui possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, en virtut de la credencial de regidora lliurada per la Junta Electoral Central el 13 de
novembre de 2020.

Codi Segur de Validació

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=0.0
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27
D'OCTUBRE DE 2020.Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 27 d’octubre de 2020, s'aprova per unanimitat, sense
cap esmena.

Origen: Origen administració

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

Atès que en data 20 de novembre de 2020 la senyora Solá ha presentat les declaracions del Registre
d’interessos previstes per als membres electes.

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=619.0
3. - APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29
D'OCTUBRE DE 2020.Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 d’octubre de 2020, s'aprova per unanimitat, sense
cap esmena.
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https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=620.0
4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
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2020/855 21/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/53 DENEGACIO RECURS REPOSICIO 2020/53
2020/856 21/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1830 INCOACIO EXPEDIENT PER BOTELLON
2020/1830
2020/857 23/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/770 2020/770
2020/858 23/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1836 INCOACIO EXPEDIENT PER CIVISME
2020/1836
2020/859 23/10/2020 DECRET ALCALDIA D'EXECUCIÓ SENTÈNCIA 2020/1909
2020/860 23/10/2020 DECRET INCOACIO EXPEDIENT SANCIONADOR PER OBRES SENSE
LLICÈNCIA 2020/1911
2020/861 26/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de
civisme, Sr.MFD. 2020/1831
2020/862 26/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de
civisme, Sr.CNA. 2020/1833
2020/863 26/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de
civisme, Sr.VPL. 2020/1834
2020/864 26/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de
civisme, Sr.ATM. 2020/1835
2020/865 26/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de
civisme, Sra.SCS. 2020/1832
2020/866 26/10/2020 Proposta sanció - Relació 2000000028 2020/1916
2020/867 28/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1930 Ajut de transport 2020/1930
2020/868 28/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1844 . INCOACIO SANCIO X BOTELLON 2020/1844
2020/869 28/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança de
civisme, Sra. LPM. 2020/1845
2020/870 28/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança de
civisme, Sra. JTG. 2020/1846
2020/871 28/10/2020 Decret d'incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança de
civisme, Sra. EYZ. 2020/1847
2020/872 28/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/200 LLOGUER NOVEMBRE 2020 2020/200
2020/873 28/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1641 2020/1641
2020/874 28/10/2020 DECRET 2N REQ ENDERROC I 1ª MC 2019/2198
2020/875 28/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/258. Devolució de la taxa d'ovp de les parades de
roses de Sant Jordi 2020/258
2020/876 28/10/2020 DECRET 3 REQ I 2 MC 2019/2026
2020/877 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1947 2020/1947
2020/878 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/979 AJUT ALIMENTS 2020/979
2020/879 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/326 RECLAMACIO DANYS FANAL 2020/326
2020/880 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1344 AJUT ALIENTS GP 2020/1344
2020/881 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2019/1508 AJUT ALIMENTS 2019/1508
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A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.-
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2020/1657
2020/888 30/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1318 ALIMENTS 2020 2020/1318
2020/889 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/932 2020/932
2020/890 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1963 2020/1963
2020/891 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1963 2020/1963
2020/892 31/10/2020 Decret autorització prorroga comissió de serveis Exp. 2020/1915 2020/1915
2020/893 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2019/1583 2019/1583
2020/894 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1930 ajut targetes caixa banc 2020/1930
2020/895 31/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1963 2020/1963
2020/896 2/11/2020 Decret atorgament permís trasllat domicili Exp. 2020/1955 2020/1955
2020/897 2/11/2020 Decret renúncia voluntària contracte laboral Exp. 2020/1965 2020/1965
2020/898 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1746. Resolució favorable ajut trimestral COVID-19 a
ACADEMIA ESCENIKA SL 2020/1746
2020/899 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2018/1152 LLOGUER NOVEMBRE 2018/1152
2020/900 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2018/1111 AJUT DENTISTA CARLA 2018/1111
2020/901 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1745. Resolució favorable ajut mensual COVID-19 a
GIM LLAVANERES 2020/1745
Decret d'aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres ordinàries dels treballs d’obertura de les
franges perimetrals de la urbanització La Cornisa.
2020/902 2/11/2020 2020/50
2020/903 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/838 LLOGUER NOVEMBRE 2020/838
2020/904 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2018/1111 AJUT DENTISTA SERGI 2018/1111
Decret d'aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres ordinàries dels treballs d’obertura de les
franges perimetrals de la urbanització Roca de la Nao-Supermaresme.
2020/905 2/11/2020 2020/50
2020/906 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1586 REQUERIMENT DANYS FANAL 2020/1586
2020/907 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1748. Resolució favorable ajut mensual COVID-19 a
ELENA ZHEREBYATEVA SMIRNOVA 2020/1748
2020/908 2/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1584 REQUERIMENT DANYS FANAL 2020/1584
2020/909 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1970 2020/1970
2020/910 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1585 REQUERIMENT DANYS 2020/1585
2020/911 3/11/2020 Decret Baixa voluntària Exp. 2020/1965 2020/1965
2020/912 3/11/2020 Decret borsa vetlladors i contractació 2020/242
2020/913 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/700 AJUT ALIMENTS 2020/700
2020/914 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1107 AJUT ALIMENTS JMC 2017/1107
2020/915 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1106 AJUT ALIMENTS JAA 2017/1106
2020/916 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/2041 AJUTS ALIMENTS CC 2017/2041
2020/917 3/11/2020 DECRET REQ ESMENES DETECTADES VISITA DE COMPROVACIÓ
2019/1832
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2019/2132
2020/883 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/422 RECLAMACIO DANYS CAIXA CONNEXIONS
2020/422
2020/884 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1129 danys via publica 2020/1129
2020/885 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2019/1646 danys 2019/1646
2020/886 29/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1098 DANYS VIA PUBLICA 2020/1098
2020/887 30/10/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1657 INCOACIO EXPEDIENT MACROFESTA
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2020/928 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1248 AJUT ALIMENTS EY 2017/1248
2020/929 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/734 AJUT ALIMENTS JCM 2020/734
2020/930 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1909 AJUT ALIMENTS AM 2017/1909
2020/931 4/11/2020 Decret aprovació definitiva bases material COVID. 2020/1583
2020/932 4/11/2020 Decret aprovació definitiva bases ERTO COVID. 2020/1582
2020/933 4/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1644 INCOACIO SANCIO MOLESTIES VEÏNS
2020/1644
2020/934 4/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1566 DANYS PILONA 2020/1566
2020/935 4/11/2020 Acord incoació expedients sancionadors de trànsit - Relació 20036730
2020/1991
2020/936 4/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1989 2020/1989
2020/937 4/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1582. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
SUBVENCIÓ COVID-19: ERTO 2020/1582
2020/938 4/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1583. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ
COVID-19: MATERIAL SANITARI 2020/1583
2020/939 5/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1192. ATORGAMENT AJUT TELEFONIA COVID-19 A
INGRID JIMENEZ PINTO 2020/1192
2020/940 5/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1535 sancio botellon 2020/1535
2020/941 5/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1534 sancio botellon 2020/1534
2020/942 6/11/2020 Decret llista definitiva agent PL mobilitat i inicia proves 2020/167
2020/943 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1099 AJUT TRACTAMENT 2017/1099
2020/944 6/11/2020 Acord incoació expedients sancionadors de trànsit - Relació 20037485
2020/2005
2020/945 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1469. Resolució desfavorable ajut COVID-19 a
SAMUEL MAÑA ALVARENGA 2020/1469
2020/946 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2019/632 AJUT TRACTAMENT OCT-DES 2019/632
2020/947 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1256 RESOLUCIO SANCIO 2020/1256
2020/948 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1645 incoacio sancio 2020/1645
2020/949 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1324 RESOLUCIO SANCIO 2020/1324
2020/950 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1340 resolucio expedient 2020/1340
2020/951 6/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/70 RESOLUCIO SANCIO 2020/70
2020/952 9/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/3019 AJUT ALIMENTS CT 2017/3019
2020/953 9/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/979 AJUT SUBMINISTRES OCT-DES 2020/979
2020/954 9/11/2020 DECRET REQ ESMENES ACTIVITAT BUGADERIA 2020/296
2020/955 9/11/2020 DECRET ALCALDIA REQUERIMENT ESMENES ACTIVITAT FARMACIA
2020/290
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2020/918
3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/923
AJUT
ALIMENTS JM 2020/923
2020/919 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/924 AJUT ALIMENTS MB 2020/924
2020/920 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/717 AJUT ALIMENTS JC 2020/717
2020/921 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/735 AJUT ALIMENTS CN 2020/735
2020/922 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1228 AJUT ALIMENTS AA 2017/1228
2020/923 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1203 AJUT ALIMENTS MA 2017/1203
2020/924 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/2040 AJUT ALIMENTS RM 2017/2040
2020/925 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/4112 AJUT ALIMENTS JM 2017/4112
2020/926 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/4113 AJUT ALIMENTS GB 2017/4113
2020/927 3/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1343 AJUT ALIMENTS JMS 2020/1343

5
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
09/12/2020

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

10/12/2020

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
2020/956

10/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/2038
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2020/968 12/11/2020 Resolució d'alcaldia 2017/1097 2017/1097
2020/969 12/11/2020 Decret denegació revisió factura 2020/2084
2020/970 12/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/2080
2020/971 12/11/2020 Decret desestimació revisió factura aigua 2020/2071
Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres ordinàries dels treballs d’obertura de les franges
perimetrals del nucli urbà (lot 3) de Sant Andreu de Llavaneres.
2020/972 13/11/2020 2020/50
2020/973 16/11/2020 Decret atorgament ajut beca estudis personal funcionari Exp. 2020/2103
2020/2103
2020/974 16/11/2020 Decret atorgament Beca estudis personal laboral Exp. 2020/2102 2020/2102
2020/975 16/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/2117
2020/976 16/11/2020 Decret incoació cessió local LES LLUMS 2020/214
2020/977 16/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/2128
2020/978 16/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/2123
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BARNILS 2020/2038
2020/957 10/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1736. Resolució favorable ajut COVID-1o a JUAN
IGNACIO SANCHEZ IZQUIERDO BERMEJO 2020/1736
2020/958 11/11/2020 Decret reconeixement de triennis Exp.2020/2022 2020/2022
2020/959 11/11/2020 Decret atorgament ajut ulleres habituals Exp. 2020/2018 2020/2018
2020/960 11/11/2020 Decret atorgament ajut ulleres habituals Exp.2020/2020 2020/2020
2020/961 11/11/2020 Decret reconeixement de triennis Exp. 2020/2023 2020/2023
2020/962 11/11/2020 Decret festes locals 2021 2020/2059
2020/963 12/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/1971
2020/964 12/11/2020 Decret denegació revisió factura aigua 2020/2077
2020/965 12/11/2020 Resolució d'alcaldia 2019/1546 AJUT TRACTAMENT MEDIC 2019/1546
2020/966 12/11/2020 Decret denegació revisió factura estimada 2020/2074
2020/967 12/11/2020 Resolució d'alcaldia 2020/1192. Modificació del text de la resolució 2020/625 de
la bestreta favorable a INGRID JIMENEZ PINTO 2020/1192

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

5. -DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ MENSUAL DE LES OPERACIONS DEL COMPTE 413
«CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES».https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=645.0
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte
413.
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6.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL MUSEU ARXIU DE
LLAVANERES COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Vista la proposta de Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal del Museu Arxiu
de Sant Andreu de Llavaneres.
Atès que es considera adient crear l'esmentat Consell Municipal com a òrgan de participació
ciutadana en assumptes municipals relacionats amb el Museu Arxiu, però sense personalitat jurídica
diferenciada.
Estat d'elaboració: Original

Vist l'informe de Secretaria.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de novembre de 2020.
Vistos els articles 62, 63, 114.3.b) 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; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer-. CREAR el Consell Municipal del Museu Arxiu de Llavaneres com a òrgan complementari i
sectorial de participació ciutadana en assumptes relacionats amb el Museu Arxiu.

Origen: Origen administració

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

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2020 va
aprovar inicialment la dissolució i extinció de l'organisme autònom municipal Museu Arxiu. En la
mateixa sessió es va assumir el compromís de presentar a aprovació la creació del consell de
participació ciutadana en la matèria així com el reglament de funcionament del mateix abans de la
dissolució definitiva de l'organisme autònom.

Als efectes de l'article 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa constar que les funcions d'aquest òrgan de
participació són les que consten al seu Reglament d'organització i funcionament.
Segon.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal
del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. El text de l'esmentat Reglament s'incorpora com a
annex al present acord a tots els efectes legals.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de
la darrera publicació, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.
Quart.- PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.
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Cinquè.DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix
termini d'informació pública -i als mateixos efectes- a les entitats i associacions existents al municipi
relacionades amb els mitjans de comunicació local esmentats.»
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=660
.0

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ REALITZAT PER L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’EXERCICI 2019.-
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«APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2019
Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzats per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant
l’exercici 2019, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen el Compte de Gestió Recaptatòria de
tributs i el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit.

Estat d'elaboració: Original

Vist l’informe de la Tresoreria municipal.
Vist l’informe de la Intervenció Accidental municipal.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 17 de novembre de 2020; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2019, corresponent a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel seu
coneixement i als efectes oportuns.»

Origen: Origen administració

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:

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=1066.0
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM, JUNTS PER LLAVANERES, PP, MLL-ECG i PSC-PM i 2 (dues) abstencions del Grup
Municipal de C's. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.
8. -RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 962/2020, D'11 DE NOVEMBRE DE 2020, DE
PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021.-
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 962/2020, D'11 DE NOVEMBRE DE 2020, DE PROPOSTA
AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES FESTES LOCALS
PER A L’ANY 2021
Vist que l’Il.lm. Sr. Joan Mora i Buch, Alcalde de l’Ajuntament, en data 11 de novembre de 2020, ha
dictat la resolució que us transcric literalment a continuació:

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021

Codi Segur de Validació

Atès que en el DOGC número 8156, de 17 de juny de 2020, s'ha publicat l'Ordre TSF/81/2020, de 14
de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues
seran festes locals.
Estat d'elaboració: Original

Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per
formular la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament.
Atès que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies necessiten disposar urgentment
d'aquesta informació.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:

Origen: Origen administració

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

“DECRET NÚM. 962/2020

Primer.- PROPOSAR els dies 19 de juliol de 2021 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de
novembre de 2021 (dimarts) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de
Llavaneres per a l’any 2021.
Segon.-DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva
ratificació.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, als efectes oportuns."
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de novembre de 2020.
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Es
del següent acord:

proposa al Ple de la Corporació l'adopció

Primer.- RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia núm.962/2020, d'11 de novembre, de proposta al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les dues festes locals per a l’any 2021
Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, als efectes oportuns.»
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=120
4.0
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9. -APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS D’ENCOMANA DE GESTIÓ A LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS
(AGIPH) .-

Estat d'elaboració: Original

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA
GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
Atès que en sessió plenària de data 30 de juny de 2010, aquest Ajuntament va aprovar l’encomana
de gestió a la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH).
Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant anunci al BOP de data 18 de novembre de 2019, va
aprovar el nou conveni tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels
ens locals (AGIPH), per tal d'actualitzar-lo a la normativa vigent actualment, entre d'altres la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la
Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11) i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 14).

Origen: Origen administració

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

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

Atès que es considera adient procedir a l'aprovació de l'esmentat conveni perquè la Diputació dugui a
terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis integrants de la gestió informatitzada del
Padró d’habitants del municipi i, per tant, es millora l'eficàcia i la gestió dels serveis públics.
Vist que l’objecte de l’esmentat conveni és l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la gestió
informatitzada del Padró d’habitants del municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
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Vist
de règim

l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
jurídic del sector públic.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- DEIXAR sense efecte el Conveni tipus d’encomana de gestió a la Diputació de Barcelona
de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament en data
30 de juny de 2010 pels motius exposats.
Segon.- APROVAR l'actualització del Conveni tipus d’encomana de gestió a la Diputació de
Barcelona de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) .

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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Tercer.-FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació
necessària per fer efectiu aquest acord.

Codi Segur de Validació

Quart.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Estat d'elaboració: Original

Cinquè.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present
conveni, en compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 8.1.f)
en relació a l'article 14, ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.
Sisè.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona, en compliment
de l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Setè- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.»
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=1271.0

Origen: Origen administració

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

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

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
El senyor Alcalde, en nom del Grup Municipal d’ERC, manifesta que si el senyor Casado accepta que
la moció presentada per MLL-ECG, sigui una moció conjunta d'ambdós Grups Municipals, retira la
seva moció.
El senyor Casado accepta la proposta.
D'acord amb la proposta del senyor Alcalde, el text que es proposa a votació és el següent:
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10.MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
MOVEM
LLAVANERES I ERC-AM DE SUPORT AL
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA. -
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L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres mostra el seu ferm compromís per l´eradicació de les
violències masclistes duent a terme polítiques i mesures que desactivin la violència estructural que
sustenta el patriarcat, considerant la diversitat de les dones, adolescents i nenes, la interseccionalitat i
l’impacte agreujat i diferenciat quan les violències masclistes es projecten alhora sobre diversos eixos
de discriminació.

Classificador:Acta -

PRIMER. Aquest Ajuntament es compromet a assegurar l’efectivitat dels drets de les dones,
adolescents i nenes a una vida lliure de violències establint procediments i mesures per evitar la
violència institucional i depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi per a l’administració

Url de validació

Metadades

La crisis social generada per la COVID ha posat de manifest la vulnerabilitat social de moltes dones i
la necessitat de posar en el centre el valor dels treballs de cura. L’economia feminitzada i no
remunerada de la cura, ha estat un amortidor de la manca d’inversió en el sistema social i agreuja la
situació de dones en clara situació de vulnerabilitat. Les violències masclistes també poden convergir
amb d’altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la
classe social, la diversitat funcional o psíquica, la salut, la orientació sexual o identitat i expressió de
gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes
discriminacions i situacions ha de ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.

Codi Segur de Validació

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

La violència masclista ha de ser una prioritat i la igualtat no pot ser un miratge, una declaració
d’intencions, sinó una voluntat real de canviar l’organització política, social, econòmica i cultural
androcèntrica.

No ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una estructura que perpetua i
reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigir l’equitat de gènere
i que totes les polítiques públiques municipals, inclosos els pressupostos, tinguin perspectiva de
gènere i feminista. I revisar tot el funcionament de l’administració municipal per evitar generar

Estat d'elaboració: Original

victimització i suprimir qualsevol tipus de violència institucional, entenen la mateixa com la violència
exercida per l’administració
pública, per acció o per omissió.
Cal adaptar les polítiques públiques a les noves realitats socials i a les demanades socials. A
Catalunya, ara fa dotze anys, es va aprovar la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les
violències masclistes, però el seu grau de desenvolupament no ha estat una prioritat del govern.
Actualment s´està tramitant al Parlament de Catalunya una proposta de modificació per incloure les
violències sexuals, digitals i institucionals.

Per tot l’exposat
ACORDS:
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municipal
protegintcausar tercers.

exerceixi actes de discriminació, així com
les front a les discriminacions que puguin

SEGON. Ampliar el pressupost municipal per incidir qualitativament i quantitativament en els diferents
àmbits d’intervenció en violències masclistes: sensibilització i prevenció, detecció, atenció,
recuperació i reparació. Amb un pla d´abordatge i amb avaluació de l’impacte d’aquesta ampliació i
compromís de seguiment.

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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Metadades

QUART. Pla de xoc contra la feminització de la pobresa i recursos per la inserció laboral de les dones.
En concret i com a mínim, plans d'ocupació per dones en situació de Violències masclistes, alta
vulnerabilitat, sense papers, etc. Un pla per l'ocupació femení que actuï sobre les causes de la
feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la precarietat dels sectors més altament
feminitzats amb impuls de mesures de conciliació i programes d’adaptació al teletreball.
El disseny d´aquestes polítiques públiques han de permetre mesurar i monitoritzar la presència de
dones racialitzades, i prendre les mesures correctores oportunes per tal de garantir que estiguin
representades en totes les àrees i serveis de l’administració local, i en totes les categories laborals,
amb l’objectiu final de que el percentatge de treballadores sigui proporcional a la distribució
poblacional del municipi.

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

CINQUÈ. Garantir habitatge social immediat per a dones en situació de violència masclista que estant
vivint en condicions de precarietat habitacional,ampliant les places d’emergència i els recursos de
habitatge d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.

SISÉ. Oferir cursos de conscienciació i abordatge de les violències masclistes, amb revisió de la
possible violència institucional en processos i intervencions, dirigit als i les treballadores de les
administracions públiques del municipi.
La formació inclourà la perspectiva de gènere i la legislació sobre drets humans de les dones; la
comprensió de l’origen i del funcionament de les VM; les obligacions derivades de la deguda
diligència; les diferents tipologies de violències masclistes; la incidència dels estereotips en la creació
i perpetuació de les VM, les conseqüències de les respostes inadequades en l'abordatge de les VM;
la diversitat de dones i les formes interseccionades d’impacte de les mateixes i els impactes
individuals i col·lectius de les Violències masclistes.

Origen: Origen administració

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

TERCER. Empadronament immediat de totes les dones migrades per tal que no quedin excloses de
sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social.

SETÉ Elaborar una avaluació anual amb perspectiva de gènere sobre violència institucional contra les
dones on es detallin les polítiques i actuacions que s’ha portat a terme per combatre-la, els resultats
obtinguts i una avaluació/resolució de les queixes registrades en el municipi (entrades mitjançant el
registre municipal, bústia, la síndica de greuges, o altres).
VUITÉ. Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i
adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la violència que
es produeix a les xarxes socials. Incidint de forma específica en la formació al professorat, en
perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
NOVÉ.
Sol·licitar al Parlament de Catalunya la
tramitació
urgent de la corresponent modificació
legislativa de la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes per tal
d´ampliar les violències incloses i actualitzar el seu contingut a les demandes socials i del moviment
feminista."
El Secretari de la Corporació, senyor Josep Lluís Valentín i Martínez, comenta que al dipositiu tercer
on diu: "Empadronament immediat de totes les dones migrades per tal que no quedin excloses de
sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social.", seria convenient
suprimir la paraula “immediat” i en el seu lloc incloure la menció “en compliment de la normativa
vigent”.
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Per tant, finalment el text que es sotmet a votació és el següent:

Codi Segur de Validació

"MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS MOVEM LLAVANERES I ERC-AM DE SUPORT AL 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Estat d'elaboració: Original

La violència masclista ha de ser una prioritat i la igualtat no pot ser un miratge, una declaració
d’intencions, sinó una voluntat real de canviar l’organització política, social, econòmica i cultural
androcèntrica.

La crisis social generada per la COVID ha posat de manifest la vulnerabilitat social de moltes dones i
la necessitat de posar en el centre el valor dels treballs de cura. L’economia feminitzada i no
remunerada de la cura, ha estat un amortidor de la manca d’inversió en el sistema social i agreuja la
situació de dones en clara situació de vulnerabilitat. Les violències masclistes també poden convergir
amb d’altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la
classe social, la diversitat funcional o psíquica, la salut, la orientació sexual o identitat i expressió de
gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes
discriminacions i situacions ha de ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.

Origen: Origen administració

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

Els dos Grups Municipals proposants de la moció accepten l’observació legal formulada pel Secretari
i, per tant, el text de l’apartat dispositiu tercer moció serà: "Empadronament, en compliment de la
normativa vigent, de totes les dones migrades per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut,
tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social."

No ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una estructura que perpetua i
reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigir l’equitat de gènere
i que totes les polítiques públiques municipals, inclosos els pressupostos, tinguin perspectiva de
gènere i feminista. I revisar tot el funcionament de l’administració municipal per evitar generar
victimització i suprimir qualsevol tipus de violència institucional, entenen la mateixa com la violència
exercida per l’administració
pública, per acció o per omissió.
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Cal
adaptar les polítiques públiques a les noves
realitats
socials i a les demanades socials. A
Catalunya, ara fa dotze anys, es va aprovar la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les
violències masclistes, però el seu grau de desenvolupament no ha estat una prioritat del govern.
Actualment s´està tramitant al Parlament de Catalunya una proposta de modificació per incloure les
violències sexuals, digitals i institucionals.
L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres mostra el seu ferm compromís per l´eradicació de les
violències masclistes duent a terme polítiques i mesures que desactivin la violència estructural que
sustenta el patriarcat, considerant la diversitat de les dones, adolescents i nenes, la interseccionalitat i
l’impacte agreujat i diferenciat quan les violències masclistes es projecten alhora sobre diversos eixos
de discriminació.
Per tot l’exposat
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PRIMER. Aquest Ajuntament es compromet a assegurar l’efectivitat dels drets de les dones,
adolescents i nenes a una vida lliure de violències establint procediments i mesures per evitar la
violència institucional i depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi per a l’administració
municipal exerceixi actes de discriminació, així com protegint-les front a les discriminacions que
puguin causar tercers.

Estat d'elaboració: Original

SEGON. Ampliar el pressupost municipal per incidir qualitativament i quantitativament en els diferents
àmbits d’intervenció en violències masclistes: sensibilització i prevenció, detecció, atenció,
recuperació i reparació. Amb un pla d´abordatge i amb avaluació de l’impacte d’aquesta ampliació i
compromís de seguiment.
TERCER. Empadronament, en compliment de la normativa vigent, de totes les dones migrades per tal
que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció
social.

QUART. Pla de xoc contra la feminització de la pobresa i recursos per la inserció laboral de les dones.
En concret i com a mínim, plans d'ocupació per dones en situació de Violències masclistes, alta
vulnerabilitat, sense papers, etc. Un pla per l'ocupació femení que actuï sobre les causes de la
feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la precarietat dels sectors més altament
feminitzats amb impuls de mesures de conciliació i programes d’adaptació al teletreball.
El disseny d´aquestes polítiques públiques han de permetre mesurar i monitoritzar la presència de
dones racialitzades, i prendre les mesures correctores oportunes per tal de garantir que estiguin
representades en totes les àrees i serveis de l’administració local, i en totes les categories laborals,
amb l’objectiu final de que el percentatge de treballadores sigui proporcional a la distribució
poblacional del municipi.

Origen: Origen administració

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

ACORDS:

CINQUÈ. Garantir habitatge social immediat per a dones en situació de violència masclista que estant
vivint en condicions de precarietat habitacional,ampliant les places d’emergència i els recursos de
habitatge d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.
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SISÉ.
Oferir cursos de conscienciació i abordatge
de les violències masclistes, amb revisió de la possible violència institucional en processos i
intervencions, dirigit als i les treballadores de les administracions públiques del municipi.
La formació inclourà la perspectiva de gènere i la legislació sobre drets humans de les dones; la
comprensió de l’origen i del funcionament de les VM; les obligacions derivades de la deguda
diligència; les diferents tipologies de violències masclistes; la incidència dels estereotips en la creació
i perpetuació de les VM, les conseqüències de les respostes inadequades en l'abordatge de les VM;
la diversitat de dones i les formes interseccionades d’impacte de les mateixes i els impactes
individuals i col·lectius de les Violències masclistes.
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VUITÉ. Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i
adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la violència que
es produeix a les xarxes socials. Incidint de forma específica en la formació al professorat, en
perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+.

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

NOVÉ. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la tramitació urgent de la corresponent modificació
legislativa de la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes per tal
d´ampliar les violències incloses i actualitzar el seu contingut a les demandes socials i del moviment
feminista."
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=139
6.0
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l'esmena proposada.

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA
CATALANA.-

Origen: Origen administració

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

SETÉ Elaborar una avaluació anual amb perspectiva de gènere sobre violència institucional contra les
dones on es detallin les polítiques i actuacions que s’ha portat a terme per combatre-la, els resultats
obtinguts i una avaluació/resolució de les queixes registrades en el municipi (entrades mitjançant el
registre municipal, bústia, la síndica de greuges, o altres).

Exposició de motius:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat
lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal com ho
reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es
veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars,
com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els
casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més
de deu milions de ciutadans europeus.
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En efecte,

l’existència
d’aquestes
denominacions
alternatives no fa sinó palesar que el català
és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de
la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
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En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de
valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè l’advocacia de
l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de
les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres
ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin
llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany
cultural injustificat.

Codi Segur de Validació

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs
dels territoris de llengua catalana.

Estat d'elaboració: Original

Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder comptar
amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es llengua oficial,
quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses polèmiques a propòsit de la
unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible, més
enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de no
assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els continguts
audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin
compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en
diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un
sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és
l’audiovisual.

Origen: Origen administració

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

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per part
d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només constitueix un
atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i
regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i
acadèmic dels experts en la matèria filològica.

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua Neerlandesa:
una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques; una comissió
interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la
llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta
proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants,
continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
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Secretaria
D’altra

banda, el febrer del 2017 els governs de
Catalunya, la Comunitat Valenciana i les
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una
veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment, no
s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres adopta els següents:
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3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a
corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució
pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva
activitat.

Codi Segur de Validació

4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears i al
Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat."

Estat d'elaboració: Original

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=3046.0
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, JUNTS PER LLAVANERES i MOVEM LLAVANERES i 5 (quatre) vots en
contra dels Grups Municipals de C’s, PP i PSC-CP. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap
esmena.

13. - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA
LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS.-

Origen: Origen administració

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

ACORDS:
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als
ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i
amb garanties aquesta unitat lingüística.

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres mostra el seu rebuig a la sentència contra els
líders polítics i civils independentistes de Catalunya.

El dia 14 d'octubre de 2019 es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem. La sentència és
impròpia d'un estat democràtic: posar urnes no és un delicte.
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Secretaria
Volem expressar el nostre rebuig a
aquestes
condemnes als nostres representants
institucionals i membres de la societat civil que van defensar el dret a decidir democràticament el futur
de Catalunya.
13 anys de presó.
12 anys de presó.
12 anys de presó.
12 anys de presó.
11,5 anys de presó.
10,5 anys de presó.
10,5 anys de presó.
9 anys de presó.
9 anys de presó.
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Expressar el ple suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt
Honorable president de la Generalitat Quim Torra també als exiliats polítics Antoni Comín, Lluís Puig,
Marta Rovira, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i al Molt Honorable President Carles Puigdemont.

Codi Segur de Validació

Aquesta sentència no ens atura. Seguirem reivindicant el dret a l'autodeterminació i el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana.

Estat d'elaboració: Original

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 i el diàleg a Catalunya és ferm i
innegociable.
Per això, el grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa la següent:
Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers dies i mesos i exigir l’amnistia 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.
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.

Origen: Origen administració

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

Oriol Junqueres,
Jordi Turrull,
Raül Romeva,
Dolors Bassa,
Carme Forcadell,
Joaquim Forn,
Josep Rull,
Jordi Cuixart,
Jordi Sànchez,

Aturar la repressió i els atacs a la llibertat de manifestació i d'expressió.
Deixar en llibertat a les persones detingudes en les darreres setmanes.
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.
Traslladar aquesta declaració a tots els partits amb representació parlamentària."
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?star
tAt=4530.0
19
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
09/12/2020

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

10/12/2020

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el
resultat
següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, JUNTS PER LLAVANERES i MOVEM LLAVANERES i 5 (quatre) vots en
contra dels Grups Municipals de C’s, PP i PSC-CP. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap
esmena.

14. - PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM LLAVANERES.-
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Al ple celebrat el 24 de gener de 2020, el nostre grup municipal va presentar una moció sobre el
temporal Glòria i els seus efectes a la comarca. La moció va ser aprovada. En el primer dels acords
es demanava la creació d’una Taula municipal de lluita contra el canvi climàtic. Aquest acord va ser
esmenat pel govern demanant que, en comptes de crear aquesta Taula, es trasllades aquest
assumpte a la comissió de Medi ambient. El mateix Regidor de Medi Ambient, el Sr. Roldòs, va dir
que la comissió continuava activa i que es convocaria en breus.

Codi Segur de Validació

Al cap de 6 mesos, al ple de juliol, el nostre grup municipal demanava al regidor la data en que
pensava convocar el Consell. Com a resposta, tant per part del regidor de l’àrea com pel mateix
Alcalde, se’ns va dir que a partir de setembre o octubre es posaria data.
Estem al novembre i encara no s’ha convocat al Consell.
Estat d'elaboració: Original

Així doncs, li demanem al Regidor, en quina data té pensat convocar el Consell de Medi Ambient?
A la regidora d’Igualtat:
El passat 3 de novembre l’Ajuntament publicava una noticia on feien saber que el nostre consistori
havia rebut la certificació SG CITY 50-50, que atorga l’entitat avaluadora i certificadora Forgender
Seal. La noticia comenta que s’ha obtingut el nivell inicial d’aquest segell, dels tres possibles que hi
han (inicial, avançat i capdavanter).
Així doncs, ens agradaria saber:
1. Què implica tindre el certificat de nivell inicial i quines actuacions s’han fet per a aconseguir-lo?
2. Si creuen que serà suficient el pressupost d’igualtat, després d’haver-lo reduït a 8000€, per a
«millorar, treballar encara molt més i tornar a obtenir el distintiu amb una millor qualificació», tal i
com argumenta la regidora Van Loock a la noticia?

Origen: Origen administració

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

Al regidor de Medi Ambient:

A la regidora de Sanitat:
Son diverses les queixes que ens arriben dels veïns i veïnes dels Carrers St Joan i Cardenal Vives en
referència al mal estat del pati de la casa que fa cantonada entre els dos carrers.
Els afectats argumenten la deixadesa de l’espai i la proliferació de rates que acaben passejant pels
carrers.
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En aquest sentit ens agradaria saber si:
1. El govern és coneixedor d’aquesta problemàtica?
2. En cas afirmatiu, tenen pensat fer alguna actuació al respecte?

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=4745.0

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012
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2.- Per què no es posa en funcionament la càmera que ja es va instal·lar per controlar l’accés indegut
al carrer i sancionen aquells vehicles que no tenen dret a entrar-hi segons la senyalització?. Aquestes
dues preguntes van ser ja formulades en el plenari del mes de juny, estem al mes de novembre i
encara no hem rebut cap resposta, és més ara al carrer de Munt han aparegut noves activitats,
circulació amb patinets, motos i vehicles de quatre rodes contra direcció, circulació a gran velocitat de
cotxes pel carrer i un plegat d’imprudències, que esperem i desitgem que algun dia no haguem de
lamentar una desgràcia. Que pensa fer l’equip de govern al respecte ? La peça de la pilona, ja l’han
trobat?

Estat d'elaboració: Original

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001

Url de validació

1.- Pensen posar la pilona d’accés al carrer de Munt en funcionament? O seguirà aquest règim de
permissivitat d’accés a tothom i a tota hora en un carrer protegit, assumint el risc d’accidents que
genera la situació?.

Codi Segur de Validació

3.- Un veí del municipi, el Sr. Esteve Domenech Baño, va presentar una primera petició en data 2 de
setembre de 2019, en relació a l’estat en que es troba el parc del Passeig de la Riera (davant de
l’Escola Serena Vall). Aquesta va ser reiterada novament en data 17 de gener de 2020 i registre
d’entrada 2020/343. Aquest veí ha contactat amb el nostre grup municipal, atès que no ha rebut cap
resposta, fet que per desgràcia comença a ser pràctica habitual. Pensa aquest govern municipal
donar resposta a les inquietuds i preguntes que formulin els ciutadans, o bé el silenci serà la resposta
habitual?

Origen: Origen administració

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

15.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER LLAVANERES.-

4.- En el darrer ple, el Regidor Sr. Albert Sala després de la meva intervenció justificativa de la posició
del nostre grup als pressupostos, va fer una intervenció fora de lloc i absolutament desafortunada, en
la qual feia entendre que la meva acció política, no es la de fiscalitzar l’equip de govern, donant a
entendre que em dedico a fer córrer rumors, fer córrer difamacions i fer política de baixa volada i que
faig allò que fan els polítics que no tenen arguments: dir mentides i difamar. En el seu posterior intent
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5.- Des de Junts per Llavaneres, volem demanar al Govern, si s’ha plantejat donar ajuts directes als
sectors afectats. La subvenció directa és un procediment perfectament reglat, i que requereix del
compliment d’un seguit de requisits, que son els que s’estableixin a les bases. Si sabem el nombre de
negocis que han estat obligats a parar la seva activitat, podem fer una previsió de la partida i generar
els requisits. Té el govern previst fer-ho?, si és que si, intentem no repetir errors tan terribles com el
generat pel Departament de Treball de la Generalitat i que no sigui una carrera a cops de colze, que
sigui un ajut fàcil i significatiu per aquestes empreses.

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

6.- En relació amb el treball telemàtic del personal municipal derivat de la situació de pandèmia, volem
saber: Quants ordinadors s’han adquirit per possibilitar aquest treball telemàtic i com s’han distribuït?
De quants equips es disposava abans de la compra per poder equipar els treballadors? Dels
ordinadors nous, quants s’han destinat a l’Escola Municipal de Música? Quants membres del govern
disposen d’ordinador o tabletes electròniques propietat de l’Ajuntament?
https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startA
t=5592.0
D'acord amb l’article 91.4 del ROF, el senyor Alcalde, proposa incloure en l’ordre del dia el següent
assumpte com a punt d’urgència.
Sotmesa a votació la urgència de l'assumpte, aquesta s'estima per unanimitat.

Origen: Origen administració

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

de disculpa, va dir que: allò que havia dit, no era el que havia dit. Davant aquesta situació inèdita,
demano formalment al Sr Albert Sala, que expliqui al plenari de quines actuacions meves parla;
quines són les suposades mentides o difamacions?.

"AIXECAMENT DEL REPARAMENT INTERPOSAT PER LA INTERVENCIÓ PEL PAGAMENT DE
DIFERENTS DESPESES SENSE CRÈDIT PRESSUPOSTARI
Es dóna compte del següent Informe d'Intervenció de data 24 de novembre de 2020:
“INFORME INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: PAGAMENT DE LES HORES EXTRES REALITZADES PER LA POLICIA DURANT EL
MES D’AGOST DE 2020 SENSE CRÈDIT PRESSUPOSTARI
LEGISLACIÓ VIGENT:
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-

Art. 214 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.

-

Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

-

Art. 75.4 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (en endavant
LBRL).

-

Art. 13.5 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 (en endavant ROF).

-

Bases d’Execució del Pressupost vigent.

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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Vistes les diferents factures que s’annexen en aquest expedient i la normativa aplicable s’informa el
següent:

Codi Segur de Validació

ANTECEDENTS
Despeses relacionades amb l’estat d’alarma creada per la pandèmia del COVID-19
Durant el mes d’agost la policia municipal va realitzar 169 hores extraordinàries.
Estat d'elaboració: Original

El cost total d’aquestes hores ascendeix a un total de 7.254,33 euros, dels quals 5.309,08 euros
corresponent a l’import de les mateixes (partida 132.15100) i 1.945,25 euros al cost de la seguretat
social (partida 132.16000).
SITUACIÓ PRESSUPOSTARIA
En relació a totes les despeses relacionades anteriorment i, des del punt de vista pressupostari, s’ha de
manifestar que aquestes no tenen crèdit pressupostari al pressupost del 2020.
És per això que, per tal de poder procedir a la tramitació de les factures, prèviament s’haurà de procedir
a tramitar la corresponent modificació pressupostària, la qual es finançarà mitjançant transferències de
crèdit de partides dotades a l’exercici 2020.

Origen: Origen administració

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

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Vist l’article 216.2, a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), regula les objeccions en el sentit següent:
“Article 216. Efectes de les objeccions.
1. Quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o la liquidació de drets a favor de les
entitats locals o els seus organismes autònoms, l’oposició s’ha de formalitzar en una nota
d’objecció que, en cap cas, suspèn la tramitació de l’expedient.
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2.

Si l’objecció afecta la disposició de
despeses, el reconeixement d’obligacions o
l’ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat
en els casos següents:

a)

Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.

(...)”
L’article 217.2 de la LRHL regula l’òrgan competent per resoldre les discrepàncies en el sentit
següent:

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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“(...)

Codi Segur de Validació

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, correspon al ple resoldre les discrepàncies quan
les objeccions:
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui competència seva.
Estat d'elaboració: Original

(...)”
Vista la normativa aplicable es conclou:
Com a resultat de la fiscalització, pel que fa a l’ordenació de pagament, es formula oportú
reparament/objecció mitjançant aquest informe en aplicació del l’article 216.2, a) i de l’article 217.2, a)
del RD Leg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els
següents termes:
VALORACIONS
NORMATIVA
RESULTAT
APLICABLE
FISCALITZACIÓ
Informe favorable
Informe desfavorable, sense efectes
suspensius
Informe desfavorable, amb efectes
Art. 216.2 a)
X
suspensius
LHL
Òrgan competent per resoldre les
Art. 217.2 a)
El Ple
discrepàncies
LHL

Origen: Origen administració

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

“Article 217. Discrepàncies.

Sant Andreu de Llavaneres, a la data de la signatura electrònica
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L’INTERVENTOR ACCIDENTAL,
Josep Lluis Valentín Martínez"

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR l'aixecament del reparament interposat per la Intervenció de l'Ajuntament per
insuficiència i inadequació de crèdit de les despeses esmentades.

df42e0ac930d44cd8b8cc7b96d10f47c001
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Tercer.- ADOPTAR el compromís d'incloure la quantitats de 5.309,08 euros corresponent a l’import de
les hores extraordinàries realitzades per la Policia Local i de 1.945,25 euros corresponent al cost de la
seguretat social en la modificació pressupostària que oportunament es tramiti l'any 2020.

Codi Segur de Validació

Quart.- NOTIFICAR el present a d'Intervenció i al Tresoreria Municipal als efectes procedents."
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

Estat d'elaboració: Original

https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=6964.0

16.- INFORMES.https://actes.ajllavaneres.cat/session/sessionDetail/ff8080817325f2820175dac9e7f5010a?startAt=714
4.0

Origen: Origen administració

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

Segon.- APROVAR el pagament extrapressupostari amb el caràcter de pendent d'aplicació de les
despeses esmentades.

Essent les 23.10 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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