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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2010 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 de desembre de 2010, sota la presidència 
de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors, 
senyor Josep Molina i Marchán (CiU), Josep Molins i Puig (CiU), i la senyora Sandra Carreras i Ruiz 
(CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM), Regidora senyora 
Susana Clerici (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP), la senyora Carme Bastida i 
Marco (PSC-PM), el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i el senyor Víctor Ros i Casas (Grup 
Mixt), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari 
senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència el Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) 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 declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 3 DE 

NOVEMBRE DE 2010. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2010 que s’aprova per 
unanimitat, sense cap esmena. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 22 DE 

NOVEMBRE DE 2010. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2010 que s’aprova per 
unanimitat, sense cap esmena. 
 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El ple es dóna per assabentat del Decret núm. 609/2010, de 27 d’octubre, al Decret núm. 
720/2010, de 21 de desembre. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana 
explicacions respecte els Decrets números 706, 707, 708, 709 i 710. 
 
El Secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Lluís Valentín i Martínez, aclareix que es tracta d’un 
tema jurídic. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 

2010, D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA 
DOMICILIÀRIA PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA I SAD SOCIAL PELS ANYS 2011, 2012 I 
2013. 

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

“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 
2010, D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA PER A 
PERSONES AMB DEPENDÈNCIA I SAD SOCIAL PELS ANYS 2011-2012-2013. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de novembre de 2010 va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord: 
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“Vist el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària pel servei 
d’atenció domiciliària per a persones amb dependència i SAD social. 
 
Atès que es considera que la prestació dels serveis objecte de l’esmentat conveni és  d’interès per a 
aquesta corporació. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:  
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el 
Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària pel servei d’atenció 
domiciliària per a persones amb dependència i SAD social per als anys 2011, 2012 i 2013. 
 
El text de l’esmentat conveni s’adjunta com annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President per a l’assignatura del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Tercer.- COMPROMETRE’S a consignar en els pressupostos dels anys corresponents les quantitats 
necessàries per fer efectiu el present acord. 
 
Quart.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció Municipal als 
efectes oportuns.” 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  20 de desembre de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2010, d’aprovació 
de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del 
servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència i SAD social pels anys 2011-2012-2013. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme als efectes oportuns.” 
 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Gup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que a la Comissió 
Informativa General celebrada el dia 20 de desembre de 2010, va demanar l’informe d’Intervenció i el 
dels tècnics municipals de Serveis Socials, ja que no consten a l’expedient. Pregunta a l’Alcalde perquè 
no s’ha documentat l’expedient de forma completa. 

El senyor Alcalde explica que es tracta d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i, per tant, 
no cal fer informe, és normal procedir d’aquesta manera. 

El senyor Ruiz comenta que en l’anterior pròrroga aquesta documentació constava i ara no. 

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor (CIU, PP, PSC-PM, 
GRUP MIXT, ERC-APM i GLL-EPM ) i 1 (una) abstenció (SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 
 

5. AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR SERGI 
MANZANEDO VILA, PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT. 

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

“AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR S. M. V., 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El Sr. S.M.V., personal laboral temporal, ha manifestat el seu interès per desenvolupar  una segona 
activitat, i ha sol·licitat de la Corporació que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la 
compatibilitat amb l’activitat desenvolupada en el sector públic. 
 
La jornada del senyor SMV, és de 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa). 
 
L’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals (en endavant RPEL), estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de 
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que 
no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
L’article 343.2 del RPEL disposa que l’autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 
 

L’article 14 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 d’activitats privades. 

Per la seva part, l’article 344 del RPEL disposa que en el àmbit de la entitats locals la competència per 
resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació. 
 

Per tot això, es proposa: 

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada. 
  
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. 

 
Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la 
seva imparcialitat o independència. 
 
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del 
càrrec. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al Departament de Personal, així com als 
representants de personal laboral, als efectes adients.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunt dels assumptes 6 i 7 inclosos a l’ordre del dia, 
proposta que és acceptada per unanimitat. 

En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa 
General: 

6. APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2009. 

“APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ I DE RECAPTACIÓ DE L’ORGANISME DE GESTIÓ 
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TRIBUTÀRIA. EXERCICI 2009. 

Vistos els Comptes de gestió i de recaptació realitzats per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
durant l’exercici 2009, corresponent als tributs i preus públics d’aquest Ajuntament. 

Vist l’informe de la Intervenció municipal. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 20 de desembre de 2010; es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR els Comptes de gestió i de recaptació realitzats per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2009, corresponent a les liquidacions d’ingrés 
per rebut i les liquidacions d’ingrés directe, així com les certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats per 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.” 

7. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ, 
EXERCICI 2009. 

“APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ. EXERCICI 
2009. 

Vist el Compte de gestió recaptatòria de multes de circulació realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) durant l’exercici 2009, corresponent a aquest Ajuntament. 

Vist l’informe de la Intervenció municipal. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 20 de desembre  de 2010; es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR el Compte de gestió recaptatòria de multes de circulació realitzada per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2009, 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.” 

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

8. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL I DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
PP05 “EL LLAC CARALT”. 

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

“APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL I PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
05 EL LLAC CARALT 

 Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 23 de setembre 
de 2009,  va acordar suspendre l’aprovació definitiva el Pla parcial i Projecte d’urbanització del sector 
número 5 Llac Caralt, fins que es presentés un text refós, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, que 
incorporés un conjunt de prescripcions que consten a l’acord. 

Vist el document del Pla Parcial i Projecte d’urbanització del sector número 5 El Llac Caralt, redactat per  
S.B. ARQUITECTURA & ENGINYERIA, representada pel Sr. Josep Maria Solé Besalduch, arquitecte. 

 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal i del tècnic de medi ambient que consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de desembre de 2010. 

Vist l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

govern local; l’article 91.5 i concordants del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR  el  text refós del Pla Parcial i Projecte d’urbanització del sector número 5 El Llac 
Caralt, redactat per  S.B. ARQUITECTURA & ENGINYERIA, que incorpora les prescripcions 
contingudes a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 23 de setembre de 2009. 
L’esmentat document s’incorpora al present acord com a annex a tots els efectes legals. 

Segon.- TRAMETRE el document complet per triplicat exemplar i degudament diligenciat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.” 

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

9. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
AMB EL CONSELL COMARCAL DE MARESME EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER 
ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA I PER CAMPANYES DE CONTROL I INSPECCIÓ DE 
LES ACTIVITATS MINORISTES. 

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

“APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER ESTABLIMENTS 
DE COMERÇ MINORISTA I PER CAMPANYES DE CONTROL I INSPECCIÓ DE LES ACTIVITATS 
MINORISTES. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va sol·licitar al 
Consell Comarcal del Maresme la prestació dels serveis en matèria de salut pública per establiments de 
comerç minorista i per campanyes de control i inspecció de les activitats minoristes. 
 
Vist el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de delegació de competències en matèria de salut pública 
per establiments de comerç minorista i per campanyes de control i inspecció de les activitats minoristes. 
 
Atès que es considera adient procedir a la delegació en el Consell Comarcal del Maresme de les 
competències municipals següents: 

 
- Informar sobre projecte, des del punt de vista sanitari, de les activitats que necessitin 

autorització sanitària local. 
- Tasca inspectora de les activitats de nova obertura o modificacions de l’activitat que 

precisin una inspecció prèvia a la concessió de la llicència municipal d’activitats. 
- Inspeccions de seguiment de les mesures correctores detectades en les activitats 

esmentades. 
- Col·laboració amb l’equip de Sant Andreu de Llavaneres en campanyes de control i 

inspecció de les activitats minoristes locals. 
 

Vist l’informe favorable de la tècnica auxiliar de sanitat. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de desembre de 2010. 
 
Vist l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 
114.3.e) 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; els articles 303 a 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- DELEGAR en el Consell Comarcal del Maresme les competències municipals següents: 
 
- Informar sobre projecte, des del punt de vista sanitari, de les activitats que necessitin autorització 
sanitària local. 
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- Tasca inspectora de les activitats de nova obertura o modificacions de l’activitat que precisin una 
inspecció prèvia a la concessió de la llicència municipal d’activitats. 
- Inspeccions de seguiment de les mesures correctores detectades en les activitats esmentades. 
- Col·laboració amb l’equip de Sant Andreu de Llavaneres en campanyes de control i inspecció de les 
activitats minoristes locals. 
 
Segon.- APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de delegació de competències en matèria de 
salut pública per establiments de comerç minorista i per campanyes de control i inspecció de les 
activitats minoristes. 
 
El text del conveni s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
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. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, als efectes oportuns.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 

10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE 
LA SALUT PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT. 

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

“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA 
SALUT. 
 
Vist el conveni marc de data 11 de gener de 2006 signat entre el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis 
de Catalunya, que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en el convenis que els ens locals i 
l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció 
de la salut. 
 
Vist el conveni de col·laboració interadministrativa per a la realització de l’encàrrec de prestació de 
serveis de protecció de la salut a subscriure entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Atès que es considera adient procedir a la realització de l’encàrrec de prestació dels serveis de 
protecció de la salut enumerats a l’annex. 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica auxiliar de sanitat. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de desembre de 2010. 
 
Vist l’article 66.3 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 proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- APROVAR  el conveni de col·laboració interadministrativa  per a la realització de 
l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de la 
Salut i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
El text del conveni, que inclou la relació dels serveis a prestar, s’adjunta com a annex al present 
acord a tots els efectes legals. 
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Segon.-  FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la 
documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l'Agència de Protecció de la Salut, als efectes oportuns.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 

11. INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE 10 DE JULIOL DE 2006 SIGNAT AMB PROINOSA, PROMOCIÓN E 
INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. (ACTUALMENT ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU). 

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

“INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
10 DE JULIOL DE 2006 SIGNAT AMB PROINOSA, PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. 
(ACTUALMENT ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU). 

Atès que en data 10 de juliol de 2006 es va signar el contracte administratiu amb PROINOSA, 
PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. (actualment ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, 
SAU), que té per objecte: 

(1) La concessió administrativa de la gestió del servei públic de zona esportiva municipal, que 
compren la cessió de l’ús privatiu de les instal·lacions afectes, la redacció del projecte, la construcció, 
la conservació i l’explotació d’una nova zona esportiva municipal sobre una finca de propietat de 
l’Ajuntament situada en el sector “PP-6 ELS AMETLLERS” de Sant Andreu de Llavaneres. 

(2) La compra venda del sòl de propietat municipal  reservat per a habitatges de protecció 
pública situat en el sector “PP-6 ELS AMETLLERS”, amb l’obligació de redactar el projecte 
d’execució i construir habitatges de protecció pública i de procedir posteriorment a la seva venda a 
les persones seleccionades per l’Ajuntament. 

(3)  La compra venda de la totalitat del sòl del sector delimitat pel Passeig Joaquim Matas, el   
Passeig de les Alzines, el carrer Contrabandistes i l’Avinguda Can Amat de Sant Andreu de 
Llavaneres, amb l’obligació d’executar les obres d’urbanització del sector, redactar el projecte 
d’execució i construir sobre les parcel·les reservades per a habitatges de protecció pública noves 
edificacions destinades a aquest ús i a la seva posterior venda a les persones seleccionades per 
l’Ajuntament, així com lliurar a l’Ajuntament un edifici destinat a equipaments públics. 

Atès que la mercantil ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU ha estat declarada en concurs 
voluntari de creditors per auto de data 20 de setembre de 2010 segons procediment concursal que es 
tramita en el Jutjat Mercantil nº 5 de Barcelona, autos núm. 659/2010-7ª, no havent-se produït encara 
l’obertura de la fase de liquidació. 

Atès que l’esmentada declaració de concurs ha estat publicada en el BOE núm. 287, de 27 de 
novembre de 2010, havent-se nomenat administradors concursals: El Sr. Jorge Cruz de Pablo, 
economista; el Sr. Juan Alberto Salsas Roig, advocat; i el Sr. Jorge Matas Torrellas, economista 
designat per l’Administrador creditor “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”. 

Vist l’Informe de Secretaria. 

Vist l’Informe d’Intervenció. 

Vistos els articles 194, 195, 206, 207, 208 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- INCOAR  el procediment per a la resolució del contracte administratiu de 10 de juliol de 2006 
signat amb PROINOSA, PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. (ACTUALMENT ALTIARE 
EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU), que té per objecte: 

(1) La concessió administrativa de la gestió del servei públic de zona esportiva municipal, que compren 
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la cessió de l’ús privatiu de les instal·lacions afectes, la redacció del projecte, la construcció, la 
conservació i l’explotació d’una nova zona esportiva municipal sobre una finca de propietat de 
l’Ajuntament situada en el sector “PP-6 ELS AMETLLERS” de Sant Andreu de Llavaneres. 

(2) La compra venda del sòl de propietat municipal  reservat per a habitatges de protecció pública situat 
en el sector “PP-6 ELS AMETLLERS”, amb l’obligació de redactar el projecte d’execució i construir 
habitatges de protecció pública i de procedir posteriorment a la seva venda a les persones 
seleccionades per l’Ajuntament. 

(3) La compra venda de la totalitat del sòl del sector delimitat pel Passeig Joaquim Matas, el   Passeig 
de les Alzines, el carrer Contrabandistes i l’Avinguda Can Amat de Sant Andreu de Llavaneres, amb 
l’obligació d'executar les obres d’urbanització del sector, redactar el projecte d’execució i construir sobre 
les parcel·les reservades per a habitatges de protecció pública noves edificacions destinades a aquest 
ús i a la seva posterior venda a les persones seleccionades per l’Ajuntament, així com lliurar a 
l’Ajuntament un edifici destinat a equipaments públics. 

Segon.- DONAR TRÀMIT D’AUDIÈNCIA al contractista i als Administradors concursals per un termini de 
deu dies hàbils perquè pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.” 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme explica 
breument l’assumpte i comenta que s’han seguit les indicacions de l’advocat mercantilista contractat per 
l’Ajuntament. 

El senyor Alcalde ho justifica pels retards de l’empresa i pel fet que estigui en concurs de creditors. 

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, pensa que el senyor Alcalde diu una 
cosa en privat, una altra en públic i una diferent als mitjans de comunicació. Considera que l’Alcalde 
incorre en contradiccions. 

El senyor Alcalde torna a aclarir el tema. 

El senyor Ros llegeix el següent escrit: 

“L’anterior govern municipal va iniciar a finals de l’any 2005 un projecte que havia de suposar que el 
nostre municipi tingués una instal·lació esportiva de primer nivell al municipi, a més a més d’altres 
beneficis, com millorar el comerç, l’aparcament i l’accés a l’habitatge protegit al centre del municipi, a 
més d’obtenir una plaça pública a on avui hi ha un aparcament a cel obert. 

Des de el primer dia vostè senyor Graupera no va posar l’interés necessari al meu entendre. 

Si hi ha un equipament en un municipi que, sense cap mena de dubte, millora la qualitat de vida dels 
ciutadans, és un equipament esportiu. Malauradament avui només disposem del camp de futbol, i no 
podem gaudir de les piscines, gimnasos, pavelló poliesportiu, aparcament i altres espais 
complementaris que estaven previstos perquè simplement vostès no s’hi han esmerçat com calia. Si 
nosaltres governéssim, sens dubte, avui la instal·lació esportiva estaria a disposició de tots els 
ciutadans com ara ho està el camp de futbol. 

I, evidentment que això ens preocupa. Per deixar-ho clar, votarem a favor d’iniciar tots els procediments 
que calguin per defensar els interessos del municipi , com no pot ser d’un altre manera, però també 
volem manifestar la nostra preocupació perquè, des del nostre punt de vista podria donar-se el cas de 
que l’incompliment contractual vingués derivat d’accions que aquest govern ha portat a terme o per 
coses que havia de fer i que ha deixat de fer. Espero i desitjo que no. 

Pot ser ens hauríem de preguntar si el plec de condicions regula de forma clara quan s’havien d’iniciar i 
finalitzar les obres i aquesta condició no s’ha complert, per què aquest govern no ha fet res fins a la 
data d’avui?. Quins actes administratius ha portat a terme fins a la data per aconseguir el compliment 
del contracte?. Què ha fet durant els últims tres anys i mig des d’un punt de vista administratiu?. 

No podem oblidar que el concessionari a més de construir el camp de futbol ha pagat gairebé quatre 
milions d’euros a aquest Ajuntament entre cànons, garanties i dipòsits. Diners que nosaltres varem 
deixar a la Caixa Municipal i que vostè ja ha dilapidat, i en aquest moment té la caixa buida i el municipi 
no té l’equipament esportiu que es mereix. La veritat és que la seva rigurositat en la gestió 
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administrativa i econòmica és bastant deficient. 

Com ja deia, votarem a favor de la defensa dels interessos municipals, però no podem deixar de fer 
l’advertiment:tenim seriosos dubtes de si l’Ajuntament ha actuat amb la diligència necessària per 
aconseguir el compliment del mateix, amb el que pot ser, i desitgem que no, que aquesta acció es torni 
com un boomerang cap a nosaltres, i aquest Ajuntament hagi de pagar algun dia perquè va ser 
l’Ajuntament qui no va complir els termes del contracte durant més de tres anys i per tant es facin 
responsables d’aquesta situació, i reiterem esperem que això no passi. 

Mentrestant, malauradament els nostres ciutadans no podran gaudir del que suposaria tenir una 
instal·lació esportiva d’altíssim nivell com la que estava projectada i haurem de continuar esperant no 
sabem durant quan de temps. Això no és millorar la qualitat del poble.”  

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Gup Municipal SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a favor 
i llegeix el següent escrit: 

“En la passada comissió informativa sens va demanar  que votes a favor d’aquesta proposta i que 
sigues un vot unànime de tots els grups (perquè ho va qualificar que era un tema de poble si no vaig 
errat). 

Dir-li sr alcalde que si que el tema es prou important i que nosaltres per responsabilitat política no 
posarem Pals a las rodes a un tema tant transcendent i de poble com es la nova zona esportiva. 

Però deixi’m dir-li sr alcalde que el nostre grup ja va denunciar en el seu dia a la fiscalia anticorrupció 
aquest conveni o contracte i que com vostè ja sap aquest conveni està al jutjat de Mataró amb les 
seves diligencies prèvies tal com ha comentat el sr. Ros. 

Li dic això perquè per el nostre grup municipal ja anem 3 anys tard amb aquest tema com es el 
trencament de contracte amb l’empresa Proinosa a ara anomenada Altiare. 

El nostre grup municipal també li va manifestar a la regidora d’urbanisme fa ja uns 3 anys que seria bo 
per l’ajuntament i per el poble que es tranques aquest conveni.  

Per altre banda comentar també que es cert que abans de que passes el que ha passat amb el concurs 
de creditors aquesta empresa Altiare els hi va posar sobre la taula la possibilitat del rescat o recompra 
per part del nostre ajuntament.(aquí si que no entraré a valorar de quines xifres eren , de si eren 
beneficioses o dolentes ) però si dir-li que van deixar escapar una altre possibilitat, la segona. 

Hi ara a correm-hi tots, a pagar advocats perquè ens defensin els nostres interessos i a esperar a veure 
que passa i com acaba això tot plegat. 

Crec sr alcalde que a la vida s’ha de ser mes valent amb segons quins temes, transcendents com es 
una zona esportiva de  la qual s’han beneficien  tot el poble en general i es el mínim que ens mereixem. 

En aquest tema Srs. del govern vostès han estat mal aconsellats,i com que no ens podem permetrà 
perdre mes  diners, votarem a favor de la ruptura de contracte.”  

Pensa que cal fer tots els esforços possibles per tenir la instal·lació esportiva. 

El Regidor senyor Josep Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta la seva sorpresa que 
el senyor Ros doni la culpa a l’actual govern de no tenir la instal·lació esportiva, ja que ell va deixar 
l’Ajuntament sense garanties. Considera que el senyor Ros té alguna responsabilitat al respecte. 

El senyor Rubal manifesta que li sobten les declaracions de l’Alcalde, pensa que aquest procediment és 
la única eina per poder tenir una zona esportiva. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que li agradaria 
que aquest tema no servís per atacar els Grups Polítics, és un tema de poble. Pensa que actualment no 
hi ha un complex esportiu adequat i que és responsabilitat de tots treballar per assolir-ho. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el senyor Alcalde 
embolica els temes, ja que diu unes coses en la Comissió Informativa General i unes altres als mitjans 
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de comunicació.  

El senyor Mora pregunta a la senyora Regidora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, 
Regidora-Delegada d’Urbanisme, si pot assegurar que l’Ajuntament recuperarà els terrenys de l’antic 
camp de futbol amb un cost reduït i si amb sis milions d’euros acabarà el complex esportiu. També li 
pregunta si hi es faran 200 pisos a l’antiga zona esportiva. 

La senyora Carreras no respon a les preguntes. 

El senyor Mora considera que l’Alcalde diu mentides als mitjans de comunicació. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda el seu posicionament a 
la Comissió Informativa General del dia 20 de desembre de 2010. Afirma que si el PP governés l’obra 
estaria acabada i s’adhereix a les manifestacions que ha fet el senyor Ros al respecte. 

La senyora Regidora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada 
d’Urbanisme, explica que des del Govern s’ha treballat molt en aquest tema, però la situació econòmica 
ha fet que no sigui possible tirar-ho endavant perquè la conjuntura econòmica i el cas Pretòria han 
enfonsat l’empresa. 

El senyor Alcalde explica que com a representant govern l’interessa disposar d’una zona esportiva. El 
problema l’ha causat la situació econòmica de l’empresa. Pensa que cal cercar una solució al tema. 

El senyor Alcalde manifesta que alguns regidors de l’oposició fan declaracions com si fossin alumnes de 
primària. 

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

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE SUPORT ALS REGLAMENTS PER A L’ÚS DE 
LA LLENGUA CATALANA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS. 

 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor 

Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ DE SUPORT ALS 

REGLAMENTS PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS. 

La llengua catalana és, entre altres, una eina més de convivència a la societat catalana a dia d’avui. La 
llengua catalana és avui un instrument de cohesió social del país. Sortosament, tal i com s’evidencia en 
la vida quotidiana a casa nostra, l’ús de la llengua catalana no provoca cap tipus de confrontació social. 
I, per coherència i per responsabilitat, aquesta és una realitat que cal no alterar.  

En relació a l’ús de la llengua en l’àmbit institucional, en aquest sentit, l’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, sobre la llengua de les administracions de Catalunya, estableix que la 
Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya “han d’emprar el 
català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” així com també “l’han d’emprar normalment 
en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit 
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho 
demanen.”. A més, l’article 9.3 de la mateixa disposa que les corporacions locals i les universitats han 
de regular l’ús del català en l’àmbit de les seves competències.  

Atenent aquests fets, expressem el nostre rebuig més profund vers la deriva partidista i, en 
conseqüència, judicial, que han demostrat alguns col·lectius tot presentant recursos contra els 
reglaments d’ús del català a diferents administracions locals. En concret, cal fer esment a la recent 
suspensió cautelar d’alguns dels articles dels reglaments d’ús del català de l’Ajuntament de Barcelona i 
la Diputació de Lleida per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de constatar, a 
més, que aquests recullen els drets lingüístics tant de les persones de parla catalana com castellana, 
complint amb el compromís de preservació de totes les llengües oficials reconegudes a Catalunya, el 
català i el castellà, tenint en compte que l’elaboració d’aquests reglaments va ser anterior a la recent 
aprovació de l’aranès com a tercera llengua oficial. Així mateix, rebutgem l’ús partidista i l’ofensiva 
contra la llengua catalana que demostra el nou anunci per part de l’Associació Cívica Ciutadana de 
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portar també el reglament de la Diputació de Girona als jutjats. 

Per tots aquests motius, el regidor  del grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 

1. Donar suport a les administracions locals que disposen de reglaments vigents per a l’ús de la 
llengua catalana on el català és llengua preferent i esperonar a la resta a aprovar-ne. 

2. Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris amb representació al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). 

Joan Mora i Buch 

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Sant Andreu de Llavaneres a 16 de novembre de 2010.” 

El senyor Mora explica que el seu Grup Municipal va presentar quatre mocions en termini per ser 
incloses en aquest Ple i l’Alcalde només n’ha inclòs dues a l’ordre del dia del Ple i demana explicacions. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, es posiciona com a catalanista i també 
com espanyol. Explica que l’Estatut de Catalunya deixa clar que el català és la llengua oficial i a 
Catalunya hi ha cooficialitat de les dues llengües. 
 
El senyor Ros recorda que hi ha sentències posteriors que cal complir. 
 
El Regidor senyor Josep Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta que efectivament les 
sentències són per complir-les i també, per recorre-les, a més de les qüestions polítiques. Es posiciona 
a favor de la moció. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia la seva 
abstenció, afirma que els reglaments són normes i que cal complir-los, no hi dóna suport. 
 
La senyora Bastida pensa que en el text de la moció no es concreta el tipus de suport, ni el tipus de 
reglaments i, per tant, creu que falten elements de valoració. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que l’Estatut reconeix 
la cooficialitat. Afirma que el seu Grup respecta les sentències judicials i creu en la independència del 
poder judicial. 
 
El senyor Alcalde anuncia el seu vot a favor per l’esperit de la moció, afegeix però, que la moció és molt 
genèrica. 
 
Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor (CIU, SOS LLAVANERES i 
ERC-AM), 4 (quatre) vots en contra (PP i Grup Mixt) i 2 (dues) abstencions (PSC-PM i GLL-EPM). Per 
tant, la moció resulta aprovada sense cap esmena. 
 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER A LA REELABORACIÓ DEL CONVENI 

D’UTILITZACIÓ DELS HORTS PÚBLICS. 
 

El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al 
Ple la següent Moció per a la reelaboració del conveni d’utilització dels horts públics. 

Exposició de motius: 

Atès que el passat 26 d’octubre de 2004 el Ple de la Corporació va acceptar per unanimitat una moció 
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del Grup Municipal de GLL-Acord Municipal establint les bases que amb les que hauria de funcionar el 
servei municipal dels Horts Públics.  

Atès que l’experiència dels horts públics dura ja 7 anys, i que el resultat social que en va promoure la 
seva creació ha donat molt pocs resultats. 

Entenent que s’ha d’introduir en les bases del contracte regulació tant del procés de producció com de 
la finalitat dels rendiments, i entenent també que la possibilitat de què les escoles i l’IES puguin fer una 
aproximació al món agrícola amb el seguiment de la producció. 

El grup municipal d’Esquerra-Llavaneres insta al Ple a adoptar els següents acords: 

Primer, establir i remarcar l’acord de ple del passat 26 d’octubre del 2004, segons el qual: la gestió dels 
rendiments agrícoles han de seguir tant destins de caràcter social, com el consum propi de l’agricultor. 

Segon, restringir l’ús de l’espai a finalitats únicament agrícoles, prohibint-ne qualsevol us privatiu.  

Tercer, oferir la coordinació i la gestió de la producció agrícola a Càritas. 

A Sant Andreu de Llavaneres, a 20 de desembre de 2010. 

Joan Mora i Buch, Regidor del Grup Municipal d’Esquerra” 

El senyor Mora explica breument el contingut de la moció i recorda els antecedents i demana que la 
gestió dels productes frescos es traslladi a Càritas. 

Sotmesa a votació, la moció s’aprova per unanimitat sense cap esmena. 

 
14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 29 de desembre de 2010. 

Alcaldia 

En el  passat ple del mes de novembre, li vaig preguntar  sobre un decret que segons vostè no existia  
be perquè no el va arribar a firmar o perquè  era cancel·lat  per error, era el 518/2010, el cap d’uns dies 
va entrar per registre d’entrada un recurs de reposició (registre:2010/4379) en contra de decret nº 
410/2010. 

1- Pot dir-me com està l’expedient a dia d’avui? 

El senyor Alcalde respon que s’està estudiant i que s’ha incoat un expedient. 

2- Pensa actuar contra el club de golf de la mateixa manera i celeritat  que com ho ha fet amb dos 
veïns imposant multes de 300 euros per dur a terme unes obres sense llicencia municipal 
qualificades de lleus? 

El senyor Alcalde respon que s’actua igual amb tothom. 

3- Ha imposat ja alguna multa al club de golf Llavaneras per les obres sense llicencia municipal 
qualificades de greus? Si es si quin es el seu import?. 

El senyor Alcalde contesta que encara no ha acabat l’expedient. 

4-   Em pot dir sr Alcalde quin es el import a dia d’avui de les factures de proveïdors pendents de 
pagament i que el govern ha decidit de pagar en el proper any 2011?. 

El senyor Alcalde contesta que es poden fer les consultes de les factures a Intervenció. 

5- Vist en el registre d’entrada nº 2010/4456 de la gerència regional del cadastre de Catalunya- 
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Barcelona en que demana la conformitat  de la delimitació de sol de naturalesa urbana, per poder portar 
a terme la valoració amb  caràcter general, i vist en registre de sortida en la qual la troben conforme i 
adaptada al planejament urbanístic vigent. 

a) Per quan creu el sr. Alcalde que es notificarà a tots el veïns de la nostra població que hi haurà 
una revisió de cadastre i la conseqüent pujada o no de rebuts dels  Impostos  sobre bens de 
naturalesa rústega i urbana. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme 
explica que el Cadastre ho fa d’ofici. Es va demanar l’any 2006. 

b) Una mesura tant impopular però a la vegada necessària  per els anys que portem sense cap 
revisió, la penjaran a la web municipal per la seva gran transcendència? 

La senyora Carreras respon que aquesta pregunta s’hauria de traslladar al Ministeri d’Hisenda. 

c) Creu que els nous valors seran ja una realitat el gener de 2012?. 

La senyora Carreras respon que aquesta pregunta s’hauria de traslladar al Ministeri d’Hisenda. 

d) Te algun estudi o càlcul aproximat estimatiu  del que podria ingressar l’ajuntament amb aquest 
concepte, sap quin es el seu import? 

La senyora Carreras respon que no. 

Es sol·licita la següent informació a la Regidor de Governació: 

Com el senyor García no ha assistit, les preguntes les respon el senyor Alcalde: 

1- M’agradaria disposar de tots els imports detallats  per mesos  de les factures realitzades per 
l’empresa concessionària corresponent als parquímetres de las zones blaves des de gener de 
2010 fins a la data d’avui . 

El senyor Alcalde respon que ho pot consultar a Intervenció. 

2- M’agradaria també disposar de totes les recaptacions  detallades per mesos de totes les zones 
on hi ha  els parquímetres de les zones blaves de gener de 2010 fins a la data d’avui. 

El senyor Alcalde respon que ho pot consultar a Intervenció. 

3- Per registre d’entrada la policia municipal feia la  següent demanda el passat 15 de novembre: 
6 armilles antibales interiors i que la compra s’efectués a càrrec del pressupost del 2011 perquè 
la partida de compra de material tècnic pel pressupost del 2010 ja esta esgotada.  

a) Quin era l´import que tenia el 2010 per la compra de material tècnic? 

El senyor Alcalde comenta que està tot al pressupost. 

b) Quines han estat les compres fetes amb aquest import que s’ha esgotat? 

El senyor Alcalde comenta que està tot al pressupost i al Departament d’Intervenció. 

c) Quin es el cost de 6 armilles antibales interiors? 

El senyor Alcalde respon que s’han comprat noves perquè les anteriors estaven deteriorades. 

d) Les armilles que ja tenim en quin estat estant actualment? es poden reparar en cas de que 
es trobessin deteriorades?. 

El senyor Alcalde respon que s’han comprat noves perquè les anteriors estaven deteriorades. 

4- Vist el registre d’entrada en que l’Ajuntament de sant Vicenç de Montalt   
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Ens requereix  a fer el pagament  de 3.284.17 euros en concepte del conveni que es va signar 
el desembre de 2009 per l’adquisició d’un aparell d´ALCOTEST. 

a) Quants controls s’han fet d’alcohol fins a la data d’avui? 

El senyor Alcalde contesta que bastants. 

b) Quantes multes s’han posat des de la compra de l’aparell fins a la data d’avui pels controls 
realitzats? 

El senyor Alcalde contesta que vàries. 

c) Si s’han posat multes quin ha estat l´import? 

El senyor Alcalde contesta que l’import que s’ha imposat és el que marca la norma. 

d) Pensen fer controls o proves  d’alcoholèmia aquestes festes per conscienciar a la 
ciutadania? 

El senyor Alcalde contesta que si cal, sí. 

Actualment ens  trobem que moltes de les bateries del contenidors subterranis ja instal·lats  tenen  
moltes deficiències. 

5- Quan pensen col·locar  com a mínim adhesius  de qualitat, que perdurin en el temps i pels quals es  
pugui  distingir a que correspon cada una   de  las tapes de  las bateria de contenidors, per poder 
reciclar correctament?. 

El senyor Alcalde explica que els adhesius els posa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.  

6- Com es que encara pengen cables  concretament de dues de les  faroles de l´Avinguda Verge de 
Montserrat si las obres ja estan finalitzades? 

El senyor Alcalde respon que les obres encara no estan acabades. 

Es sol·licita la següent informació a la Regidora d'Urbanisme: 

En relació amb les obres del PAM Rocaferrera: 

En el ple del 26 de maig de 2010 és va informar que l'Ajuntament va signar, amb data 4 de juny de 
2009, l'Acta de Recepció de les Obres "condicionada a una sèrie de repassos i reparacions"; i en el ple 
del 3 de novembre de 2010 es va informar que el Director de les obres i Els Serveis Tècnics Municipals 
han decidit que "els repassos i reparacions ja han finalitzat". 

1. En relació amb les obres i els acabats: ¿hi ha cap sol·licitud, demanda, o queixa dels veïns que 
estigui pendent de ser solucionada?. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme explica 
que, segons els Tècnics Municipals no en consta cap.  

2. Els comptes de la urbanització PAM Rocaferrera estan dividides bàsicament en quatre capítols: 

••••    obres realitzades, 

••••    indemnitzacions per cessions de zones verdes, 

••••    despeses de tècnics i despeses de gestió, 

••••    i despeses generals. 

Es pregunta “per a cada un” d’aquests quatre capítols: 

a) ¿quins treballs estan pendents de realitzar?. 
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b) ¿quina quantitat s’ha pagat i quina quantitat està pendent de pagament? 

c) ¿quan està previst realitzar els pagaments pendents? 

d) ¿el retard en els pagaments ha suposat o suposarà algun tipus de penalització i/o pagament 
d’interessos?. Indicar la penalització i/o interessos estimats, i qui haurà d’assumir el seu 
cost (l’Ajuntament o els veïns de Rocaferrera). 

La senyora Carreras respon que l’Ajuntament no hi te res a veure, s’ha seguit el sistema de 
reparcel·lació per la modalitat de cooperació.  

3- En relació amb els pagaments realitzats i / o pendents dels veïns: 

a) ¿per què no es procedeix ja a fer la liquidació final amb els veïns? 

La senyora Carreras explica que ho paguen tot els veïns. 

b) ¿quina és la data límit per part de l'Ajuntament per a finalitzar tot el procés i realitzar la 
liquidació final amb els veïns? 

La senyora Carreras respon que la llei no determina cap data concreta i que l’Ajuntament està fent la 
feina ben feta i que tot porta el seu procés. 

4- En relació amb la garantia de 142.000 euros dipositada per Copcisa: 

a) ¿quina quantitat s’ha utilitzat, i quina quantitat es tornarà? 

La senyora Carreras respon que cap. 

b) ¿hi ha algun motiu per retenir aquesta garantia?; ¿quan està previst realitzar aquesta 
devolució? 

La senyora Carreras contesta que ho determinaran els tècnics. 

5- En relació amb la jardineria de l’entrada de la Urbanització Rocaferrera, esta pendent de fer arribar 
l’electricitat a la zona, reparar la bomba de la cisterna, i posar un reg automàtic als dos “til·lers” 
grans (segons es va informar en el ple del 30/12/2009):  ¿Quant està previst de fer aquesta 
actuació? 

La senyora Carreras respon que ho està coordinant el tècnic municipal de Medi Ambient. 

6- En el passat ple del mes de juliol  es va aprovar el POUM a corre-cuita al·legant la regidora que la 
comissió territorial d’urbanisme(CTUB) es reunia  en sessió abans de final d’any i que segurament 
atorgaria l’aprovació definitiva i per tant era molt urgent i no es podia demorar a portar-ho al  plenari 
per molt que li varem demanar e insistir  que ho  deixes per el següent ple . 

a) Com està el POUM  a dia d’avui ? ja s’ha fet la sessió o ponència, quines noticies te al 
respecte? 

La senyora Carreras respon que la ponència es farà segons el calendari previst i que el termini finalitza 
al mes de gener. 

b) HI ha hagut demandes per part del departament d’urbanisme  en la que reclamin  mes 
documentació o informes pendents encara?  Si és que sí, quins són? 

La senyora Carreras explica que s’han sol·licitat alguns documents nous i alguns potestatius. 

7- En  el  registre d’entrada nº 2010/4899 hi ha l’acta de la reunió  del 16 de novembre de la junta de 
compensació del sector del mirador en la qual vostè i va assistir es va parlar del contenciós 
administratiu contra l’ajuntament  en el que es requereix per tal que es procedeixi al pagament del 
deute que te amb la junta i que ascendeix a 833.915,24 euros més 279.224,43 euros en concepte 
d’interessos de demora,  això fa un total de 1.113.139.6 euros dels quals per la venta de tres 
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parcel·les s’ha reduït el deute  a  l´import de 626.277,97 de principal i faltarà sumar-hi els interessos 
de demora pel deute de les demés parcel·les. 

a) Que es farà des de la regidoria per intentar vendre la resta de parcel·les?. 

La senyora Carreras respon que es van convocar dos concursos i que va resultar deserts.. 

b) Sabent  que el deute existent de l’ajuntament  es amb la constructora COPISA, tal com diu  
l’acta de la junta de compensació,  i com que ja s’han fet pagaments a la mateixa a compte del 
deute, com pensen negociar  que no els hi cobrin els interessos de demora tal com va informar 
la regidora, quan aquests pugen a la xifra de mes de 46 milions de les antigues pessetes?.    

La senyora Carreras respon que encara no s’ha fet cap pagament, s’està negociant. 

3. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
Carmen Bastida com a regidora i portaveu del grup municipal  PSC-PM, presento les següents 
preguntes al Ple del 29 de Desembre de 2010: 

1. Quin és el resultat del seguiment que s’està fent de la normativa dels bars? ( horaris tancament, 
normativa de soroll…) 

El Regidor Delegat de Promoció Econòmica, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de 
CIU, explica que es tracta d’una campanya informativa, en cap cas sancionadora. 

2. Com s’actua davant la plaga de coloms a Llavaneres? I com està el tema? 

El senyor Alcalde comenta que s’han fet vàries actuacions. 

3. Per què al triangle comprès entre Avda. Catalunya, Avda. Sant Andreu i Passeig Mª de Déu de 
Montserrat no hi ha contenidors per reciclar? 

El senyor Alcalde comenta que hi ha previst instal·lar-ne a Can Tamis i a La Bodega, llocs propers. 

4. Quina inspecció fa la Regidoria de Sanitat als establiments que manipulen aliments? 

El senyor Alcalde comenta que es porta a terme la que exigeix la norma. 

5. Com es va avisar a les entitats del muntatge al poliesportiu de la tarima de la Festa Major? 

El Regidor Delegat de Cultura i Festes, senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, explica 
que es va fer com sempre, a través dels tècnics municipals. 

6. Qui ocupa els diumenges al matí el poliesportiu? 

El senyor Molins respon que l’ocupa l’Associació de Veterans i el Club de Bàsquet femení. 

7. Quina activitat es va realitzar el passat 13 de Novembre a la nit al poliesportiu municipal? 

El senyor Molins respon que el Club de Bàsquet. 

8. Quines gestions s’han dut a terme per coordinar els horaris del bus amb el tren de rodalies? 

El senyor Alcalde explica que ha parlat amb l’empresa Casas i que s’ajustaran els horaris. 

9. Quines gestions ‘han dut a terme pel compliment de la moció presentada pel PSC i Gent de 
Llavaneres en relació al trajecte en autobús a l’Hospital de Mataró? 

El senyor Alcalde comenta que s’ha tramès a la Direcció General de Transports i que no se’n fan càrrec, 
per tant ho assumirà el departament de Benestar Social municipal. 

10. Quina postura prendrà l’Ajuntament de Llavaneres front la desvinculació del concurs per part del 
consistori de Caldes d’Estrac per la prestació del servei de neteja d’edificis i locals municipals? 
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El senyor Alcalde respon que l’Ajuntament mantindrà la mateixa postura i que continuarà amb el 
concurs. 

 
4. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
Preguntes al senyor Alcalde: 
 
El dia 12 de novembre de 2010 vostè tenia que convocar la comissió informativa i no s’ha fet.  

1) Perquè no  convoca ( tal i com marca el ROM ) la comissió informativa el dilluns de la setmana 
anterior a l’últim dimecres del mes. 

El senyor Alcalde respon que no va convocar perquè el Ple coincidia amb la campanya electoral. 

2)  Vostè s’ha plantejat convocar alguna reunió de portaveus per concretar les dates dels plens si 
aquest s’ha de canviar ? 

EEll  sseennyyoorr  AAllccaallddee  rreessppoonn  qquuee  qquuaann  ss’’hhaaggiinn  ddee  ccaannvviiaarr  ii  hhoo  ccoonnssiiddeerrii  nneecceessssaarrii,,  ssíí..  

3) Tal i com l’hi vaig demanar en el últim ple, em pot donar copia dels expedients dels decrets 518/2010 
de 23 de setembre, 534/2010 de 30 de setembre, 535/2010 de 30 de setembre. 

EEll  sseennyyoorr  AAllccaallddee  rreessppoonn  qquuee  aaqquueessttss  ddeeccrreettss  nnoo  eexxiisstteeiixxeenn..  
 
Preguntes al senyor Regidor de governació:  

Un cop vist en tranquil·litat  l’informe que  el Sr. Regidor de Governació ens va donar desprès de 
presentar la moció que demanava  la reordenació del trànsit a la zona de l’Ametllareda i que en el seu 
primer punt dels acords demanava que el govern realitzes els estudis oportuns per reordenar el trànsit 
d’aquesta zona. Li demano que es prengui seriosament la tasca que far com a regidor de governació i 
no em pot passar un informe en data de 2 de juliol de 2009 i que un any i quatre mesos desprès no hi 
hagi cap estudi que incorpori el carril bici. Hi que no tingui cap resposta tècnica ni dels veïns a la seva 
proposta de sistema de circulació. 

4) Em pot dir quins terminis es marquen per donar solució als problemes que pateix aquesta zona tant 
en la neteja i manteniment en general de faroles, voreres, arbrat, poda etc.   

Atès que el Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, 
no ha assistit respon a la pregunta el senyor Alcalde en el sentit que s’està treballant en aquest tema. 

Preguntes a la senyora Regidora d’urbanisme:  

5) Sra. Regidora en el ple de setembre li vaig fer un prec perquè en la zona de l’Ametllareda es poses 
una escala en una rampa que els nens i nenes ja fan servir per tallar camí per anar a l’institut, per quant 
te previst de construir-la. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, 
contesta que no disposa de l’agenda de la Brigada Municipal. 

Preguntes al senyor Regidor d’hisenda: 

6) Sr. Regidor d’hisenda, en data del dia que entro per registre les preguntes del ple de novembre no 
tinc cap mena d’informació sobre el pressupost per l’any 2011, te previst presentar els pressupostos 
abans que acabi l’any o pensa treballar en pressupostos prorrogats  fins que acabi el mandat. 

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que 
s’està treballant perquè la Comissió Informativa General del mes de desembre no es va aprovar el 
Pressupost per l’any 2011. 

7) Tal i com va dir en presentar els pressupostos de l’any 2009 que els del 2010 serien participatius, vist 
que no ha complert la seva paraula, si fa pressupostos per el 2011 seran participatius? 
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El senyor Molina afirma que es treballarà perquè així sigui. 

Preguntes al senyor Regidor d’esports: 

8) En el camp de futbol hi han posat un bar, em pot donar el contracte que tenen d’explotació?. 

El Regidor Delegat de Cultura i Festes, senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, l’adreça 
al Departament de Secretaria. 

9) Vist que gran part de la festa major es farà en la sala polivalent del casal, no creu que seria prudent 
obrir una sortida d’emergència en el carrer del Castell tal i com s’ha panteixat mes de una vegada. 

El senyor Alcalde explica que s’està estudiant. 

Preguntes al Regidor de Governació: 

10) Quantes sortides ha fet la grua municipal? 

Atès que el Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, 
no ha assistit respon a la pregunta el senyor Alcalde, afirma que s’han fet vàries sortides. 

11) Em pot passar la relació de quilometratge mensual dels vehicles de la policia? 

El senyor Alcalde respon que vagi al Departament d’Intervenció i que ho calculi. 

12) Em pot passar la relació de despesa de carburant per vehicle tant de la policia, brigada i serveis 
tècnics? 

El senyor Alcalde respon que vagi al Departament d’Intervenció i que ho calculi. 

13) Desprès de vàries peticions dels veïns del carrer dels Ametllers perquè s’arregli el llum que fa 
mesos que esta fos, per quant es pensa arreglar? 

El senyor Alcalde respon que s’està arreglant a dia d’avui. 

14) Per què han fet una inversió important canviant totes les faroles de l’avinguda Verge de Montserrat  
i han deixat sense llum el pas zebra que hi ha davant el Cardenal Vives i els pisos del Paradis? 

El senyor Alcalde contesta que s’arreglarà al moment oportú. 

15) Desprès de peticions de veïns del Carrer Massorra perquè es faci el manteniment tapant els clots i 
deixant en condicions el camí, perquè quant tenen previst fer els arranjaments. 

El senyor Alcalde contesta que s’arregla cada vegada que plou, és un carrer de sorra. 

Preguntes al Regidor d’hisenda i la resta dels regidors del govern. 

16) Com es pot demanar contenció en la despesa als treballadors de la casa, organismes autònoms ( 
reducció del 10%) etc. i acceptar dietes d’alcaldia per assistir a reunions del ple del consell comarcal, 
sortida a Montserrat dels 25 anys de gegants etc.  

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que 
es tracta de despeses previstes al pressupost de representació. 

17) Com es pot demanar contenció en la despesa als treballadors de la casa, organismes autònoms, i 
acceptar dietes d’alcaldia extres en el viatge a Roma? 

El senyor Alcalde contesta que ja s’ha contestat a aquest tema en un Ple anterior i demana coherència 
al senyor Mora. 

18)Quin es el cost total del viatge a Roma, dietes i viatge? 

El senyor Alcalde contesta que ja s’ha contestat a aquest tema en un altre Ple anterior i demana 
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coherència al senyor Mora. 

Preguntes al senyor Alcalde: 

19) El seu compromís amb el veïns de les Lloses va ser que es netejaria la vorera, ha fet netejar algun 
cop aquella zona? 

El senyor Mora retira aquesta pregunta. 

20) Qui es fa responsable de la fantàstica col·locació de la tanca que protegia els contenidors 
d’escombreries del carrer Joaquim Matas?   

El senyor Alcalde respon que se’n responsabilitza el govern. 

21) Quin cost ha tingut tota l’operació de posar la tanca, treure la tanca, netejar la zona etc.? 

El senyor Alcalde contesta que ho vagi a mirar al Departament d’Intervenció.  

 

 

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt 
d’urgència,  la qual s’ha estimat per 8 (vuit) vots a favor (PP, SOS LLAVANERES, ERC-AM, GLL-EPM, 
PSC-PM i Grup Mixt) i 4 (quatre) abstencions (CIU). 

Es dóna compte de la següent moció: 

“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta 
al Ple la següent Moció per a l’ampliació l’àrea de zona blava als carrers de les immediacions de 
l’Estació, per facilitar l’aparcament gratuït dels residents a Llavaneres.  

Exposició de motius: 

Atès que els veïns de Llavaneres són exempts del pagament en les zones blaves del municipi. 

Atès que l’aparcament és escàs en les immediacions de l’estació de Rodalies, i que l’aparcament és 
utilitzat tant per veïns com per no veïns del municipi.  

El grup municipal d’Esquerra-Llavaneres insta al Ple a adoptar els següents acords: 

Primer, ampliar l’àrea de zona blava als carrers de les immediacions de l’Estació de Rodalies, per 
facilitar-ne l’aparcament gratuït dels residents a Llavaneres. 

Segon, establir, mitjançant control policial, el seguiment de les condicions d’aparcament, tot controlant si 
el vehicle aparcat du el distintiu que l’acredita com a vehicle autoritzat per aparcar en la zona blava.  

Tercer, estudiar excepcions especials per a vehicles d’empresa que tot i ser d’ús habitual d’un veí de 
Llavaneres, no poden fer ús gratuït de la zona blava per pagar l’impost de circulació al lloc d’on és 
l’empresa.  

A Sant Andreu de Llavaneres, a 20 de desembre de 2010. 

Joan Mora i Buch,  

Regidor del Grup Municipal d’Esquerra” 

El senyor Mora agraeix el suport a la urgència de la moció i l’explica breument. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, no considera adient 
l’apartat tercer de la moció, ja que si no paga l’Impost de vehicles de tracció mecànica a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres no pot gaudir d’aquest avantatges. 
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El senyor Ruiz afegeix que en alguns casos l’Alcalde decideix discrecionalment. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que no es pot donar un 
tracte diferent per part de l’Alcalde, en tot cas caldria modificar l’ordenança municipal corresponent. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que hi ha vigent 
una ordenança municipal reguladora de la zona blava. Demana que es retiri el tercer apartat de la part 
dispositiva de la moció, ja que no es concreta quins serien els carrers afectats i per tant, que cal 
entendre per “rodalies” i sota quins criteris. 

El senyor Mora es mostra d’acord en retirar el tercer apartat de la part dispositiva de la moció. 

El senyor Alcalde explica que és un tema que s’està treballant en aquest tema i pensa que aquesta 
moció és oportunista i inconcreta. 

Finalment, el text de la moció esmenada que es sotmet a votació és el següent: 
 

 

 

“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta 
al Ple la següent Moció per a l’ampliació l’àrea de zona blava als carrers de les immediacions de 
l’Estació, per facilitar l’aparcament gratuït dels residents a Llavaneres.  

Exposició de motius: 

Atès que els veïns de Llavaneres són exempts del pagament en les zones blaves del municipi. 

Atès que l’aparcament és escàs en les immediacions de l’estació de Rodalies, i que l’aparcament és 
utilitzat tant per veïns com per no veïns del municipi.  

El grup municipal d’Esquerra-Llavaneres insta al Ple a adoptar els següents acords: 

Primer, ampliar l’àrea de zona blava als carrers de les immediacions de l’Estació de Rodalies, per 
facilitar-ne l’aparcament gratuït dels residents a Llavaneres. 

Segon, establir, mitjançant control policial, el seguiment de les condicions d’aparcament, tot controlant si 
el vehicle aparcat du el distintiu que l’acredita com a vehicle autoritzat per aparcar en la zona blava.  

A Sant Andreu de Llavaneres, a 20 de desembre de 2010. 

Joan Mora i Buch,  

Regidor del Grup Municipal d’Esquerra” 

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat amb l’esmena proposada. 

 
5. INFORMES I PRECS. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme explica 
breument la situació dels habitatges de protecció oficial. 
 
A les 22,45 hores s’absenta el Regidor senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES formula els següents 
precs: 
 
1) Prec al sr. Regidor d’hisenda: 
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Segons consta l’acta del passat ple del 3 de novembre a resultes de unes preguntes sobre uns decrets  
a la que la seva resposta va dir “que s’ha de fer un pla de sanejament financer explica i així consta en la 
citada acta que també diu que a final d’any estarà a punt, com que som ja a finals d’any li prego i ens 
digui com està el pla de sanejament en aquests moments. 

2) Li Prego ens digui que si ara al venciment de la pòlissa de crèdit no els hi renovessin , com pensen 
tornar el capital disposat i els seus interessos , quina previsió comptable tenen. 

3) Li prego que em digui quan tornaran a portar l’aprovació del compte general del 2009 que ja està fora 
de temps i m’imagino  que la sindicatura de comptes els hi deu estar reclamant que suposem l’haurà 
d’aprovar el plenari municipal. 

4) Li prego ens expliqui en quins conceptes es va gastar vostè em dietes al viatge de roma els 747,44 
euros tal com li ha demanat el regidor sr. Mora. 

5) Per segon any consecutiu la parròquia presenta una relació de càrrecs del seus comptadors de llum, 
per un import total de 5359 euros, molt similar al del any anterior que pujava si no vaig errat prop de 
6000 euros. Desprès de haver passat ja un any, i sabent quines son les dependències que fan servir 2 
entitats, com es que en la relació hi figuren 4 comptadors, qui i com es controla aquesta despesa 
energètica tant gran. 

6) Posats a demanar ja no li demano que totes les bateries de contenidors per reciclar diferents 
matèries estiguin netes e immaculades, que tinguin tots els elements com els pedals , tapes etc. El que 
si que li prego es que com a mínim tinguin identificades cada bateria amb els seus adhesius i de qualitat 
duradora si es que vol que tothom recicli correctament. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, recorda que es va rebre una 
carta al gerent del cadastre en data 5 de novembre de 2010 respecte la revisió cadastral i el 9 de 
desembre de 2010 l’Alcalde respon donant la seva conformitat. El senyor Rubal demana explicacions al 
Govern per saber si té interès en fer la revisió cadastral l’any vinent. 
 
El senyor Rubal també pensa que els informes dels tècnics sobre els convenis que es signen hi ha de 
ser a l’expedient, els convenis no són bons o dolents perquè ho digui l’Alcalde. 
 
El senyor Rubal prega a l’Alcalde que quan rebi a un ciutadà per demanar explicacions d’un tema no 
doni les culpes al tripartit, sinó que en matèria de transport col·lectiu el tema depèn de l’ATM. 
 
Per últim, el senyor Rubal, demana al senyor Alcalde que respecti als ciutadans de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que els veïns de 
Can Tamis tenen problemes d’accés. 
 
Arran del conveni amb el Síndic de Greuges, la senyora Bastida demana que s’atengui el requeriment 
rebut en relació al bar de Sant Pere. 
 
Per últim, la senyora Bastida demana que al 2011 els Plens municipals siguin de qualitat.  
 
Essent les 22,55 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 


