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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2010 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 3 de novembre 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), Juan Manuel García i Concepción (CiU) 
i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz 
(GLL-EPM), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP), la senyora Carme Bastida i Marco 
(PSC-PM) i el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), 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 la Regidora senyora Susana Clerici (PP) i el Regidor senyor Víctor Ros i 
Casas (Grup Mixt). 
 
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 29 DE 
SETEMBRE DE 2010. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2010 que s’aprova per 
unanimitat, sense cap esmena. 
 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia següents: 

- Del Decret núm. 493/2010, de 17 de setembre, al Decret núm. 608/2010, de 26 d’octubre. 
  
 

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 D’OCTUBRE DE 
2010, D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA 
DOMICILIÀRIA PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA. 

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

 “RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 D’OCTUBRE DE 2010, 
D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA PER A PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 18 d’octubre de 2010, va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

“APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA PER A PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2009, va aprovar 
el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió i el seguiment del 
servei d’atenció domiciliària, formalitzant la signatura en data 18 de març de 2009. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de març de 2009, va ratificar 
l’acord de la Junta de Govern Local. 
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Atès que es va sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme l’ampliació de l’esmentat conveni a partir del 
dia 1 de novembre i fins el dia 31 de desembre de 2010. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme, en el Ple de data 21 de setembre de 2010, va aprovar 
l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la prestació 
del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència, per a l’ampliació de l’assistència 
domiciliària al casos de SAD social pel període de 1 de novembre a 31 de desembre de 2010. 
 
Vist l’informe favorable del departament d’Intervenció, de data 18 d’octubre de 2010. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 25 d’octubre de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR l’addenda d’ampliació 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.  
 
El text de l’esmentada Addenda s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-president de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentada addenda. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’addenda del conveni aprovada al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, al Departament de Serveis 
Socials i al Departament d’Intervenció als efectes oportuns.” 
 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 25 d’octubre 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 18 d’octubre de 2010, d’aprovació de 
l’addenda d’ampliació 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. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, al Departament de Serveis 
Socials i al Departament d’Intervenció als efectes oportuns.” 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el senyor Alcalde actua tard, ja 
que fa tres mesos es va notificar a l’empresa BB SERVEIS GUIMÀ, S.L. la no renovació del contracte i a 
partir del dia 1 de novembre el servei ha quedat anul·lat, per tant ahir i avui els usuaris del SAD han 
quedat sense servei. Demana explicacions al senyor Alcalde, li pregunta fins quin dia no hi haurà servei. 

El senyor Alcalde informa dels tràmits de subrogació del personal per part de l’empresa que prestarà el 
servei a través del Consell Comarcal. Explica que són uns tràmits complicats. 

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

 

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2011. 

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

“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2011. 

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

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

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

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

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, 
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

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

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

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Intervenció i de la Comissió d’Hisenda. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 25 d’octubre de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen:  

 

Ordenança 
núm. 21 

Reguladora de la Taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afecti la generalitat del veïnat 

Ordenança 

núm. 24 
Reguladora de la Taxa pel servei d’escola municipal de música 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota el criteri 
següent: 

- Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, 
així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 



 
4 

Província. 

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

El senyor Alcalde explica que el govern ha decidit no augmentar la pressió fiscal per ajudar a les famílies 
i informa breument sobre l’assumpte. 

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que es 
tracta d’una continuació de les negociacions que des de fa dos anys es duen a terme amb els grups de 
l’oposició. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, explica que en el web 
municipal el govern publica una setmana abans de la celebració del Ple la congelació dels impostos. 
Demana que es respecti el Ple i que es publiquin les notícies el dia següent de la celebració del Ple. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que cal incloure 
mecanismes d’augment de les taxes de  caràcter progressiu en funció de la capacitat econòmica dels 
ciutadans. També pensa que cal guardar les formes i que el govern s’apropia del web municipal. 

El senyor Rubal opina que es publiquen en el web municipal els acords del Ple abans que aquest els 
adopti, demana que es publiquin un cop han estat realment acordats. 

Per últim, el senyor Rubal, manifesta que ajudar a les famílies és contenir la despesa de l’Ajuntament 
d’activitats superflues. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, lamenta les formes pel 
que fa a l’aprovació de les ordenances fiscals, ja que el dia 28 d’octubre, el senyor Alcalde va publicar 
una nota de premsa, abans de la celebració del Ple, i per tant, de la seva aprovació. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, considera que l’Alcalde no respecta 
les grups de l’oposició, ja que es publiquen en el web municipal els acords del Ple abans que aquest els 
adopti, i recorda que ha retrassat la celebració del Ple una setmana. També pensa que el senyor Alcalde 
utilitza el web municipal per informar erròniament. 

El senyor Mora anuncia el seu vot a favor per responsabilitat. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de la 
contenció d’impostos i pensa que la decisió s’ha pres massa tard, ja que fa dos anys que el PP demana 
la disminució de les taxes. 

El senyor Bartomeu recorda l’augment dels impostos del 5% per sobre de l’IPC i la rectificació posterior a 
instàncies del seu Grup. Pensa que cal fer contenció de la despesa. 

El senyora Alcalde explica que el govern ha estat el que ha decidit no augmentar les Ordenances Fiscals. 

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU, PP i ERC-AM) i 3 
(tres) abstencions (PSC-PM, GLL-EPM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat 
sense cap esmena. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 9/2010. 

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

“APPRROOVVAACCIIÓÓ  IINNIICCIIAALL  DDEE  LL’’EEXXPPEEDDIIEENNTT  DDEE  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  CCRRÈÈDDIITTSS  NNÚÚMMEERROO  99//22001100 
 
Vist l’expedient relatiu a la modificació del vigent Pressupost de la Ajuntament per a 2010 per 
transferència de crèdits de partides de diferent grup de funció. 
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Considerant que, segons l’informe de la Intervenció municipal, l’expedient compleix el disposat a l’article 
178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, així com l’establert a 
les Bases d'Execució del vigent Pressupost. 
 
Atès que s’han produït unes necessitats que no s’havien considerat a l’hora d’aprovar inicialment el 
pressupost i que han resultat de la seva execució. 
 
Procedeix aprovar l’expedient, amb les transferències de crèdit en les partides que tot seguit es 
relacionen: 
 

BAIXES     

     

151 62701 Redacció POUM 48.527,42

162 22709 Tractament FORM 30.878,49

441 22733 Prestació serveis bus 65.000,00

920 62504 Mobiliari i estris 2.000,00

     

  TOTAL BAIXES 146.405,91

     

     

ALTES    

     

151 60009 Construcció Rotonda N II 81.405,91

920 21200 Reparació i manteniment edificis 17.637,13

920 22400 Assegurances generals Ajuntament 28.819,53

920 22604 Jurídics 11.343,34

920 44400 Aportació Societat Municipal 7.200,00

     

  TOTAL ALTES 146.405,91

 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 25 d’octubre de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la modificació de pressupost 9/2010, per transferències de crèdit, d’acord amb l’art. 
178 del RDL 2/2004, l’art 40 del RD 500/1990 i l’art. 11 de les Bases d’Execució del pressupost 
municipal. 
Segon.- PROCEDIR a l’exposició pública de l’acord, tal com estableix l’article 179 del RD Leg 2/2004.” 

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica 
breument l’assumpte. 
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El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta perquè la 
Junta de Govern Local, en sessió celebrada ahir, va aprovar la modificació de crèdits 10/2010 sense que 
s’hagués aprovat primer la modificació número 9/2010. 

El senyor Ruiz comenta que s’ha augmentat el doble les despeses jurídiques i manifesta que vol 
consultar l’expedient de les assegurances des del dia 1 de gener de 2010 i en qüestiona la despesa. 
Dubta que siguin dos anys de despesa com es diu a l’expedient. 

També qüestiona l’aportació a la Societat Municipal, creu que el govern ja ho sabia abans. 

Seguidament pregunta sobre el contingut de la modificació de crèdits número 10/2010. 

El senyor Alcalde demana al senyor Ruiz que s’ajusti als temes de l’ordre del dia. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que el Pressupost 
Municipal ja porta deu modificacions de crèdit. 

El senyor Rubal apunta que el govern ha disposat de 620.000 euros extra corresponents a l’herència i 
opina que el pressupost elaborat pel govern no és creïble. Recorda que en el mateix es va augmentar la 
partida de l’autobús municipal i ara es suprimeix la partida per incrementar el servei de bus. 

Per últim, el senyor Rubal lamenta l’ús inadequat dels procediments judicials, ja que això comporta un 
cost per l’Ajuntament. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, creu que cal respectar les 
formes perquè així ho regula la normativa. 

Pel que fa a la modificació del pressupost 9/2010, recorda que ja està fet el Decret d’aprovació i que és 
el número 596. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions sobre quines 
són les baixes concretes i recorda que només CIU va aprovar el Pressupost Municipal amb l’abstenció 
responsable dels Grups de l’oposició. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, apunta a que es tracta de la 
modificació número 9 i que l’any passat se’n van fer 10. Pensa que es tracta d’una política habitual en 
aquest mandat i manifesta que hi està d’acord en part però també en part en contra. 

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor (CIU i PP), 2 (dues) 
abstencions (PSC-PM i GLL-EPM) i 2 (dos) vots en contra (ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant, 
l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 

6. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 
PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DE LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL QUE DONARÀ SERVEI A CALDES D’ESTRAC, SANT VICENÇ DE 
MONTALT I SANT ANDREU DE LLAVANERES, PER PROCEDIMENT OBERT. 

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

“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A 
L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL QUE DONARÀ SERVEI A CALDES D’ESTRAC, SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT 
ANDREU DE LLAVANERES, PER PROCEDIMENT OBERT. 

Vist el Conveni de col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt, 
Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres, signat el 13 de febrer de 2007, en virtut del qual es delega 
a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres la gestió de l’equipament. 

Atès que està previst que la duració del contracte sigui de vuit (8) anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo 
per períodes successius d’un any, amb un màxim de 10 anys, pròrrogues incloses. 
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Vist el Plec de clàusules d’explotació que regeixen la contractació i el Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació, en règim de concessió, per 
procediment obert, de la gestió del servei públic de la Deixalleria Municipal que donarà servei a Caldes 
d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. 
Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient. 

Vist  l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe del Departament d’Intervenció. 

Vistos els articles 8,99, 100, 116, 117 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 25 d’octubre de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació de la gestió de la deixalleria 
municipal que donarà servei a Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, per 
procediment obert, en règim de concessió. 

Segon.- CONVOCAR licitació pel procediment obert, per a l’adjudicació del contracte. 

Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules d’explotació que regeixen la contractació i el Plec de clàusules 
econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació. Els esmentats 
Plecs s’incorporen com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
Quart.- EXPOSAR al públic el Plec de clàusules esmentat a l’apartat anterior durant el termini de quinze 
(15) dies hàbils, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí Oficial 
de la província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè puguin presentar-se reclamacions. 

Cinquè.- ANUNCIAR la licitació per un termini de vint-i-sis (26) dies naturals de forma simultània a 
l’exposició al públic del Plec, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de què es formulin reclamacions 
contra el Plec de clàusules.” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que el Govern ha fet tard 
en aquest tema, ja que fa un any que s’hi està treballant. 

El senyor Rubal demana que els tècnics de Secretaria, Intervenció i Medi Ambient es dediquin a temes 
importants i que el senyor Alcalde no els distregui amb temes no rellevants. 

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

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER A LA DEVOLUCIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES DEL CÀNON DIGITAL DES DE L’ANY 2003 
FINS A LA DATA D’ARA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep 
Ruiz Royo, presenta al Ple la següent MOCIÓ:   

Devolució a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres del cànon digital des de l’any 2003 fins a la 
data d’ara. 

La reforma del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 1 / 1996, de 12 d’abril, duta a terme per la Llei 23/2006, de 7 de juliol, ha suposat, entre altres 
coses , la reforma del règim de la compensació equitativa per còpia privada, definint un procediment 
específic per a la determinació de la compensació equitativa aplicable als equips,aparells i els suports 
materials. 

Així mateix l'Ordre PRE/1743/2008, de 18 de juny, va establir la relació d’equips, aparells i suports 
materials subjectes al pagament de la compensació equitativa per còpia privada, les quantitats 
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aplicables a cadascun d’ells i la distribució entre les diferents  modalitats de reproducció. Compensació 
que anomenarem "Cànon digital" que és la terminologia amb què s’anomena popularment aquesta 
compensació d’obligat pagament per a tots els ciutadans per l’ús d’aquests equips i suports electrònics.  

Els ajuntaments utilitzen un gran nombre d'equips i dispositius afectats tots ells per el Cànon Digital els 
quals es fan servir exclusivament per a les funcions relacionades amb la pròpia activitat i els propis 
continguts generats pels ajuntaments, activitats que res tenen a veure amb els continguts subjectes a 
drets de propietat Intel·lectual ja que les administracions públiques tenen a més prohibida per llei.  

A més, hi ha jurisprudència en diferents jutjats i Audiències Provincials que s’han pronunciat a favor dels 
qui l’han reclamat quan es va demostrar que la fi del manteniment o equip no era la còpia privada. I el 
Consell d’Estat ha recomanat al Govern mesures dirigides "a la transparència de les entitats de gestió 
dels drets d’autor i un sistema de cànon que no pressuposi que cada suport gravable serà usat per a 
copiar material protegit. Les recomanacions es recullen en el dictamen emès el passat dia 18 pel 
Consell d’Estat sobre el projecte de Llei d’economia sostenible, que el Consell de Ministres va aprovar 
un dia després. 

I mes ara que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) que va declarar el passat 22 d’octubre , 
il·legal la taxa a professionals, empreses i institucions públiques. 

Tot això ve a confirmar que els pagaments realitzats pels ajuntaments en matèria de Cànon Digital 
pagat al adquirir els equips i suports electrònics i recaptat per les Entitats de Gestió de Drets d'Autor van 
contra la lletra i l’esperit de la mateixa Llei de Propietat Intel·lectual ja que "si el perjudici causat al titular 
és mínim no podrà donar origen a una obligació de pagament."(TRL Pel article 25.4ªa).  

I per això, el grup municipal S.O.S Llavaneres, proposa a l'Excm. Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres , reunit en sessió plenària, que adopti els següents  acords: 
    
1 º .- Reclamar, a les empreses proveïdores i a les Entitats de Gestió de Drets, la devolució del Cànon 
Digital ja abonat corresponent als suports i equips adquirits per l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres des de l’entrada en vigor de l'Ordre PRE/1743/2008 que va establir els imports i dispositius 
afectats.  
   
2 º .- Demanar formalment, al Govern del Regne d’Espanya, que canviï l’actual reglament de la llei 
eximint als ajuntaments del pagament del Cànon Digital ja que aquesta ja deixa  prou acreditat que el 
destí o ús final dels equips, aparells o suports materials no és la reproducció que preveu l’article 31.2 
del TRLPI.  

3 º .- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i a les Federacions de Municipis.  

El que se signa  Josep Ruiz , a 26 d’octubre de 2010.” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda la sentència 
del Tribunal Europeu i demana suport a la moció com a mesura d’estalvi pels ajuntaments. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que aquesta 
moció comporta la modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

La senyora Bastida anuncia la seva abstenció perquè pensa que cal fer un debat seriós en relació a la 
modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual amb la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis. Considera que el Ple no és el lloc adient  ni la millor forma  per 
presentar aquesta moció. 

El senyor Alcalde considera precipitada aquesta moció, a més a més la considera oportunista, ja que 
més de cent ajuntaments ja ho han fet. Pensa que s’hauria de donar trasllat, com preveu el punt tercer 
de la part dispositiva, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU, GLL-EPM, ERC-AM  i 
SOS LLAVANERES) i  3 (tres) abstencions (PP i PSC-PM) i. Per tant, la moció resulta aprovada sense 
cap esmena. 
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8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT A LA ZONA 

DE L’AMETLLAREDA. 

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 PER LA REORDENACIÓ DEL 

TRANSIT A LA ZONA DE L’AMETLLAREDA  

La nova ordenació de transit del Passeig de la Riera, limitant la circulació a un sol sentit, ha provocat un 

augment de la circulació als carrers de l’Ametllareda, i amb aquest, problemes de circulació a la zona. 

La zona en qüestió ha consolidat l’habitatge de primera residència i establir reordenació dels carrers de 

la zona esdevé una prioritat dels propis veïns.  

El transit pel Carrer dels Cedres ha augmentat, i això provoca problemes de mobilitat perquè el carrer 

és de doble direcció i s’hi permet estacionar en ambdós costats del carrer, fent la via transitable molt 

estreta. El problema és major a carrers més estrets com els carrers: dels Lladoners, dels Roures, dels 

Olms i dels Castanyers.  

A més, existeix l’oportunitat de guanyar aparcament al Camí de la Masia, just al costat dels establiments 

comercials, si s’estableix un regim transitori diferent a l’actual. Aquest fet provocaria menys problemes 

de mobilitat pels usuaris de les botigues i serveis de la zona, com també pels pares i mares que porten 

els seus fills a l’Escola Bressol.  

Amb la present moció el nostre grup municipal pretén que l’Ajuntament, mitjançant l’estudi oportú  

reordeni la circulació de la zona, establint carrers d’un sol sentit de la circulació i que permeti consolidar 

l’aparcament establert i augmentar-ne l’aparcament al Camí de la Masia.  

Es per això que el nostre grup municipal demana que el ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres l’adopció dels següents acords: 

Primer. Que el govern municipal realitzi els estudis oportuns per reordenar el transit a la zona de 

l’Ametllareda.  

Segon. Que la nova reordenació respecti l’aparcament existent i que s’ampliï la zona d’aparcament al 

Camí de la Masia, just davant de la zona comercial i de serveis i de l’Escola Bressol.  

Tercer. Que es tingui per presentada la proposta de reordenació que proposa el nostre grup municipal a 

l’Annex 1, per tal que el departament oportú valori la seva implementació immediata.  

Nani Mora i Buch 

Grup Municipal d’Esquerra ,18 d’octubre de 2010” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, fa una breu explicació del contingut 
de la moció. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo,del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a 
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favor i pensa que els tècnics municipal haurien de valorar la solució més adient.  

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz,del Grup Municipal de GLL-EPM, anuncia el seu vot a favor i 
recorda la moció presentada pel seu Grup a principis d’any relacionada amb el mateix assumpte i que fou 
aprovada pel Ple sense condicions,tot i així el Govern no ha fet res per complir-la. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, destaca l’esperit 
constructiu de la moció. 

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Serveis, lliura 
una còpia de l’informe tècnic de juliol de 2009 a tots els Grups Municipals. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que el seu Grup 
Municipal ha parlat amb veïns de la zona de l’Ametllareda i no consideren prioritària la reordenació,però 
sí que creu necessari portar a terme uns arranjaments a la zona recollits en un informe de juliol de 2009. 

El senyor Alcalde explica que el Govern ja porta un temps treballant en aquest tema  i que n’ha parlat 
amb els veïns, aquests no consideren prioritària la reordenació. 

El senyor Alcalde també comenta que hi ha un informe que no recomana actualment la reordenació que 
proposa ERC. 

El senyor Mora comenta que el seu Grup ha fet un informe actual de la situació de l’Ametllareda i que 
l’informe que ha lliurat el Regidor de Governació és de data de juliol de 2009 sense carril bici. 

El senyor Mora acaba la seva intervenció dient que el seu Grup proposa la reordenació pels canvis que 
ha sofert aquesta zona. 

Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 4 (quatre) vots a favor (GLL-EPM, PSC-PM, 
ERC-AM  i SOS LLAVANERES) i 7 (set) vots en contra (CIU i PP) i. Per tant, la moció resulta rebutjada. 
 

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA REORDENACIÓ DEL CARRERER I LA 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR. 

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 PER LA REORDENACIÓ DEL 

CARRERER I LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLATOR. 

El creixement urbanístic que patirà Llavaneres un cop aprovat el nou POUM obligarà a l’Ajuntament a 

plantejar nous noms als nous carrers que sorgeixin. Aquest fet serà més destacable en les tres zones 

de creixement que preveu el POUM, situades a la Riera i a banda i banda del Barri de Sant Pere i Can 

Sanç.  

Aquest motiu, lligat a la problemàtica actual de carrers tant semblants que provoquen confusió, obliga a 

Corporació Municipal a replantejar el mecanisme d’elecció de noms dels carrers, i fins i tot, a modificar-

ne alguns dels actuals.  

La responsabilitat d’adjudicar noms als carrers i de modificar-ne els actuals ha de ser del conjunt dels 

representants polítics de l’Ajuntament, constituïts en comissió, i amb el suport del Patronat Museu Arxiu, 

a fi de dotar de contingut històric la nova nomenclatura dels carrers.   

Es per això que el nostre grup municipal demana que el ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Que es constitueixi la Comissió del Nomenclàtor de Sant Andreu de Llavaneres, presidida per 

l’Alcalde i amb un representant de cada grup municipal, i un del Patronat Museu Arxiu.  

Segon. Que les principals funcions de la Comissió del Nomenclàtor sigui:  

a) Conformar els noms dels nous carrers que sorgeixin derivats del nou POUM. 

b) Estudiar la substitució dels noms que puguin conduir a error.  

c) Reproduir, en el carrerer municipal, la història, la tradició i les costums de Llavaneres. 

Nani Mora i Buch 

Grup Municipal d’Esquerra ,18 d’octubre de 2010” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció i recorda 
que a la Comissió Informativa Especial en la qual s’està elaborant el Reglament de Protocol, es preveu 
una secció destinada a regular els carrers. 

També fa esment al fet que a la Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2010, després que es 
presentés una moció, i sense dir res als Grups de l’oposició, es va posar nom a un dels horts municipals. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz,del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que es tracta d’un tema 
molt important i demana que es tingui en compte a tots els Grups Municipals. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, felicita al senyor Mora per 
la moció. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor de la 
moció i felicita al senyor Mora per la moció. Afegeix que el Govern hauria pogut esperar uns dies per 
posar nom a l’hort municipal. 

El senyor Alcalde explica que el Govern ha posat noms diferents per no generar confusions i que el nom 
de l’hort municipal va ser una decisió del govern. 

El senyor Mora agraeix el suport i remarca que a partir d’ara per posar nom a qualsevol nou carrer caldrà 
reunir la comissió. 

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat sense cap esmena. 

10. 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 3 de novembre de 2010 

En relació amb les obres del PAM Rocaferrera, al Ple del passat 26 de maig de 2010 és va informar de: 

- que aquest Ajuntament va signar, amb data 4 de juny de 2009, l’Acta de Recepció de les Obres 
condicionada a una sèrie de repassos", i es va fixar un termini d’un any per finalitzar tots els repassos i 
reparacions dels possibles defectes o desperfectes que per vicis ocults poguessin sortir. 

- que segons l’empresa constructora Copcisa tots els repassos i reparacions estan ja finalitzats, i que el 
Director de les obres i els Serveis Tècnics Municipals tenen pendent informar (si no ho han fet ja) de 
l’estat final de les obres i de la procedència o no de la devolució de la garantia dipositada per Copcisa. 

- que únicament existeix l’esmentada Acta de Recepció de les Obres de data 4 de juny de 2009, i que 
no està previst una acta de recepció definitiva de les obres per part de l’Ajuntament, ni tampoc una acta 
recepció definitiva de la urbanització PAM Rocaferrera per part de l’Ajuntament. 

És sol·licita la següent informació a la Regidora d’Urbanisme: 
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1 - En quin moment s’ha d’entendre que l’Ajuntament accepta i recepciona de manera "definitiva" les 
obres de la urbanització PAM Rocaferrera?: 

a)  el 4 de juny de 2009, data en què es va signar l’acta de recepció de les obres condicionada a 
una sèrie de repassos, ja que els repassos o reparacions pendents ja es realitzaran (per la 
constructora Copcisa, un altre constructora, i / o pel propi Ajuntament). 

b) quan aquest Ajuntament hagi finalitzat i esmenat tots els repassos i reparacions que s’indiquen 
en l’informe (que ha de realitzar el Director de les obres i els Serveis Tècnics Municipals) sobre 
l’estat final de les obres. 

c) quan s’hagi realitzat la liquidació final de la urbanització amb els veïns, i passat al cobrament la 
última quota definitiva. 

La Regidora-Delegada d’Urbanisme senyora Sandra Carreras i Ruiz, respon que s’ha d’entendre que 
l’Ajuntament recepcions l’obra a partir de la data de signatura de l’acta de recpeció. 
 
2 - Encara que actualment l’Ajuntament ja està assumint el manteniment i els serveis de la Urbanització 
Rocaferrera, des del punt de vista legal:  

¿Quan es considera que l’Ajuntament esta legalment obligat a assumir el manteniment i la prestació de 
serveis a la Urbanització Rocaferrera? 

La senyora  Carreras, respon que s’ha d’entendre que l’Ajuntament recepcions l’obra a partir de la data 
de signatura de l’acta de recepció. 
 
3 – L’acta de recepció d’obres de data 4 de juny de 2009 esta condicionada a una sèrie de repassos, i 
existeix una garantia dipositada per part de la constructora Copcisa: 

a) ¿Quin és l’import inicial de la garantia de Copcisa, quina quantitat s’ha utilitzat, i quin és l'import 
restant actual? 

142.000 euros aproximadament. 

b) ¿L'import actual de la garantia de Copcisa és suficient per cobrir tots els repassos o desperfectes 
pendents ?. 

Sí, el cobreix sobradament. 

b) ¿S’ha tornat alguna part de l’esmentada garantia a Copcisa? 

No. 

d) ¿Quina és la data límit per part de l’Ajuntament per finalitzar tots els repassos o desperfectes 
pendents, a través de qualsevol mitjà (Copcisa, una altra constructora, directament 
l’Ajuntament, ...)? 

La direcció facultativa ha decidit que els repassos ja han finalitzat. 

4 - En el Ple del 30 de desembre de 2009 es va informar d’algunes actuacions pendents: 

a)  En relació amb la jardineria de l’entrada de la urbanització Rocaferrera, es va informar que 
estava pendent fer arribar l’electricitat a la zona, reparar la bomba de la cisterna, i posar un 
sistema de reg automàtic per als dos “tilos” grans:  

¿S’han fet aquestes actuacions?. I si no s’han fet:  ¿Quant es faran? 

b) En relació amb els tubs de clavegueram de la urbanització Rocaferrera, es va informar que 
estava pendent substituir el conducte (canonada) d’aigües pluvials que creua per l'interior de la 
finca propietat de la societat Doctor Castro:  
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¿S’ha fet aquesta actuació, o s’ha fet alguna solució alternativa? 

La substitució de la canonada d’aigua pluvial per l’interior de la finca del Doctor Castro ja va quedar 
solucionada en el mes de febrer de 2010, prèvia l’autorització del propietari de la finca. 

11. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 

Joan Rubal, com a regidor i portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, presenta al Ple de 

l’Ajuntament que s’ha de celebrar el pròxim dia 3 de novembre les següents preguntes, i recorda que el 

senyor  Alcalde es va comprometre a donar resposta per escrit a les preguntes a l’anterior Ple i encara 

no ho ha fet. 

Al Regidor d’Hisenda 

1.- Quan s’ha efectuat l’aportació de 225.000 euros procedents d’una herència que el Ple va aprovar 

utilitzar per pagar part del deute municipal? 

El Regidor-Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, afirma que li 

passarà les dades. 

2.- Si no s’ha fet aquesta aportació, s’ha destinat alguna part d’aquesta herència a pagar deute? Si és 

així, quina quantitat i quan s’ha fet aquesta operació? 

El senyor Molina es remet a l’escrit que els hi ha lliurat. 

3.- Quants documents o tràmits s’han realitzat a la caseta de Sant Pere des de la seva obertura l’estiu 

passat? 

El senyor Molina respon que molts i que el Registre d’entrada és únic. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al Regidor senyor Joan Rubal. 

4.- Quin ha estat el cost per a l’Ajuntament del recent viatge a Roma de l’alcalde i el regidor de Cultura i 

a quines partides s’assignaran o s’han carregat? 

El senyor Molina es remet a la pàgina 16 de l’acta del Ple anterior, aquesta qüestió ja està contestada. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al Regidor senyor Josep Ruiz. 

Al Regidor de Via pública: 

1. La tanca visual que van posar per a les escombraries a Joaquim Matas fa ja molts dies que està 

mig tombada i en perill de caure. Quan pensen retirar-la o reparar-la? Estan esperant a que caigui? 

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de 

Governació i Via Pública, afirma que aquesta tanca es traslladarà. 

2. Per  l’estat en que es troba aquesta tanca, si fos privada, el propietari podria ser multat per una falta 

contra l’ordenança de civisme. Per què no s’apliquen a vostès les mateixes normes que imposen 

als ciutadans i mantenen com cal els elements urbans? 
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El senyor García respon que els ciutadans també poden requerir a l’Ajuntament. 

3. Han iniciat alguna actuació per tal de resoldre el risc d’atropellament actual a la sortida del pont de 

vianants de Verge de Montserrat a l’altura del carrer Sant Isidre? Si la resposta és afirmativa, 

quines són aquestes actuacions. Si la resposta és negativa, No pensen fer res en aquest punt? 

El senyor García contesta que sí, i que ja s’ha demanat fa molt de temps al titular de la via un pas de 

vianants elevat. 

4. Tornem a tenir un bon nombre de contenidors amb molles trencades. Pensa posar remei o està 

esperant a que jo li passi el llistat dels que no funcionen? 

Explica que l’empresa de manteniment ja té la llista. 

5. Com a regidor de Governació i promotor de l’ordenança de civisme, creu que 3.000 euros és una 

sanció proporcionada a una falta com la de mantenir relacions sexuals en un cotxe? 

El senyor García es remet a l’Ordenança Municipal de Civisme. 

L’Alcalde recorda que els fets no són així i que el lloc tampoc, li recomana que s’informi. 

6. No creu que s’han excedit amb aquesta multa? 

El senyor García es remet a l’Ordenança Municipal de Civisme. 

7. Continua havent-hi encara una part important de ciutadans que no paguen per l’entrada de garatge, 

el famós gual. Té previst el regidor reprendre l’actualització de l’inventari de guals del municipi o 

continuarà amb la injustícia de què uns paguen i altres no? 

El senyor García respon que sí, s’està fent l’actualització. 

Al regidor de Cultura 

1.- Quina part del seu viatge a Roma del passat mes de setembre ha pagat l’Ajuntament 

(Desplaçament, allotjament i altres)? 

El Regidor –Delegat de Cultura, senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, respon que 

l’Ajuntament ha pagat tot el viatge. 

2.- Ens pot dir a quins actes oficials va assistir a Roma com a Regidor? 

El senyor Molins respon que a tots. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal per segona vegada. 

3.- Ens pot dir quan es va reunir amb les entitats  per distribuir les hores i dies d’ús del poliesportiu? 

El senyor Molins es remet al Ple passat, ja va contestar a aquesta pregunta. 

4.- Quants dies ha estat tancat el poliesportiu per als treballs del canvi de paviment? 

El senyor Molins respon que unes dues setmanes. 

 
12. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
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Carme Bastida com a Regidora i Portaveu del grup municipal del PSC-PM presento les següents 
preguntes pel Ple del proper 3 de Novembre de 2010: 

1) Per quins motius no s’ha convocat el ple ordinari d’octubre? 

El senyor Alcalde respon que per motius d’agenda. 

2) Per quins motius no s’ha reparat la font del pati de l’escola Labandària que fa més d’un any que no 
funciona? 

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació i 
Via Pública, fa una breu explicació. Informa que es canviarà la ubicació de la font. 

3) Com s’identifiquen els agents cívics que ja s’han publicitat al web? Quin tipus de relació contractual 
tenen amb l’Ajuntament? 

El senyor Alcalde respon que s’identificaran mitjançant un carnet i no tindran cap relació laboral amb 
l’Ajuntament. 

4) Quin és l’estat exacte del Pla de sanejament de l’Ajuntament de SantAndreu de Llavaneres? 

El Regidor-Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, respon que 
el Pla està en marxa i que potser a finals d’any estarà enllestit. 

5) Quin és l’estalvi que ha suposat la mesura de restringir les trucades als regidors de l’oposició?  

El senyor Molina afirma que quan tingui la facturació a finals d’any li facilitarà. 

6) Es veuen molts cotxes aparcats a les voreres, és un criteri de la regidoria o no es considera 
infracció? 

El senyor García contesta que sÍ que es considera una infracció. 

7) Quin criteri es té i quina solució s’aporta pels mobles que últimament estan durant molts dies als 
contenidors? 

El senyor García recorda que hi ha un telèfon per concretar el dia i l’hora de recollida, si bé pensa que 
cal augmenta el servei. 

8) En quina situació estem en referència a la TDT (televisió digital terrestre) pel què fa a la garantia del 
senyal i actualització en la recepció de nous canals? 

El senyor Alcalde afirma que s’ha millorat molt la recepció de la TDT i que si hi ha alguna queixa es 
transmet a la Generalitat de Catalunya. 

9) Està ja en funcionament la grua municipal? Quants serveis s’han realitzat? 

El senyor García afirma que sí que funciona i que realitza molts serveis. 

10) Quantes sancions s’han posat per gossos sense lligar o defecacions d’aquests a la via pública 
durant els últims 3 mesos? 

El senyor García respon que vàries. 

11) Quins són els mecanismes d’informació de la nova ordenança de civisme? 

El senyor Alcalde explica que s’ha publicat al web municipal i que s’ha repartit a totes les llars del 
municipi un exemplar. 

12) Quan pensen portar a terme les mocions presentades pels partits polítics de la oposició? I si no 
pensen fer-ho, per què? 
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El senyor Alcalde comenta que totes les mocions es porten a terme. 

13) A l’Alcalde, pensa presentar una modificació de l’actual ROM, o prefereix continuar incomplint-lo?  

El senyor Alcalde contesta que ara no té previst modificar el ROM i que es compleix. 

14) Per què no hi ha festa de l’skate a la Festa Major de Sant Andreu? 

El senyor Alcalde contesta que van comunicar que no la volien organitzar. 
 

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclouen en l’ordre del dia els següents assumptes com a punts 
d’urgència. 

Es dóna compte de la següents propostes d’acord presentades pel senyor Alcalde, la urgència de la qual 
s’estima per unanimitat: 

1) “APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DELS FUNCIONARIS PROCEDENTS DE LA M.U.N.P.A.L. EN 
EL SERVEI NACIONAL DE SALUT DE LA SEGURETAT SOCIAL. 

Atès que en data 20 d’abril de 1993 es va procedir a inscriure l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
en la Seguretat Social amb el número d’inscripció 08 102467287 i la denominació de “funcionaris 
integrats”, corresponent als que eren funcionaris de carrera d’aquest ajuntament abans de l’1 d’abril de 
1993, data d’integració dels funcionaris de l’Administració Local en el Règim General de la Seguretat 
Social (Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, publicat al BOE de 03/04/1993). 
 

Atès que des de principis de l’any 2010 aquest col·lectiu ha comunicat a l’ajuntament que no són atesos 
pels serveis públics de salut, amb els inconvenients que això provoca. 

Atès que aquesta Alcaldia en data 12 de maig de 2010 va sol3licitar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, Administració nº 18 de Mataró,  la subsanació d’aquesta situació. 

Atès que en data 2 d’agost de 2010 la Cap de l’Àrea d’Inscripció i Afiliació de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social dels Serveis Centrals de Madrid va comunicar a aquest ajuntament les actuacions 
necessàries per procedir a l’adequació de la situació detectada. 

Atès que els esmentats funcionaris són l’únic col·lectiu de l’ajuntament que pateixen aquesta situació i es 
considera procedent subsanar-la. 

Atès que en data 27 d’octubre de 2010 l’assessoria en assumptes laborals ha comunicat a aquest 
ajuntament el cost de cotització per la cobertura del Servei Nacional de Salut de la Seguretat Social. 

Vist l’informe favorable d’Intervenció. 

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

Primer.- PROCEDIR a l’obertura d’un Codi de Compte de Cotització específic per als funcionaris de la 
Munpal integrats, amb la denominació: TRL 934 “Funcionaris procedents de la Munpal amb Servei 
Nacional de Salut”. 

Segon.- DONAR DE BAIXA als treballadors en el Codi de Compte de Cotització número 08 102467287, 
en el qual actualment figuren amb la denominació: TRL 910 “Funcionaris procedents de la Munpal. NO 
Servei Nacional de Salut. 

Tercer.- DONAR D’ALTA als treballadors en el Codi de Compte de Cotització que s’obri amb la 
denominació TRL 934. 

Quart.- DONAR DE BAIXA el Codi de Compte de Cotització número 08 102467287. 

Cinquè.- APROVAR la despesa corresponent a les actuacions descrites per tal de subsanar la situació 
detectada.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
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A les 22,45 hores el senyor Alcalde lliura la següent moció als Grups Municipals. 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 

Barcelona i, per extensió Catalunya, serà el centre de l’atenció mundial el proper diumenge 7 de 
novembre de 2010 amb motiu de la visita del Papa Benet XVI, que presidirà la consagració del temple de 
la Sagrada Família, tot un símbol identitari per a tots els catalans i catalanes, i visitarà l’Obra del Nen Déu 
per compartir la preocupació cristiana pels més febles. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol donar la benvinguda al sant Pare i agrair-li de manera 
institucional la seva visita, pel significat espiritual i la dimensió mundial de Sa Santedat. Així mateix, el 
consistori vol posar de relleu les arrels cristianes del nostre país i ressaltar que Catalunya té “consciencia 
de nació”, tal com sempre ha reconegut l’Església. A més, vol agrair la decisió del pontífex de fer servir la 
nostra llengua, el català, en la missa que oferirà el proper diumenge. 

Per tot l’exposat, 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’adhereix igualment a l’esperit de la carta que 
aquest dimarts 2 de novembre es va publicar en el diari italià  Corriere della Sera on diversos catòlics 
catalans donen la benvinguda a Benet XVI a Catalunya. Entre ells, els presidents Pujol i Rigol, el 
magistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, els alcaldes de Lleida i Tarragona, abats i abadesses 
de Catalunya, i responsables internacionals d’ordes religioses o organismes eclesials encapçalats per 
un català. També s’hi sumen diversos representants de la vida política, social i cultural de Catalunya. 

Enviar aquesta moció a les entitats i institucions que col·laboren amb aquest esdeveniment. 

Sant Andreu de Llavaneres, a 2 de novembre de 2010”. 

Sotmesa a votació la urgència de la moció s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor (CIU i PP), 2 
(dos) vots en contra (GLL-EPM i SOS LLAVANERES) i 2 (dues) abstencions (ERC-AM i PSC-PM). Per 
tant, s’estima la urgència de la moció. 
 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pel que fa la urgència d’aquesta 
moció, pensa que no procedeix donar-li  tanta importància i urgència al tema. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot en 
contra. 

El senyor Rubal també anuncia el seu vot en contra, ja que no hi ha cap raó que justifiqui la urgència 
d’aquesta moció. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que cal distingir 
dels temes religiosos la recepció oficial del Papa com a Cap de l’Estat del Vaticà. Anuncia la seva 
abstenció. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el senyor Alcalde és un 
oportunista i anuncia la seva abstenció. 

El senyor Rubal vol fer constar que la moció no inclou el manifest al qual fa referència. 

Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor (CIU i PP), 2 (dos) vots en 
contra (GLL-EPM i SOS LLAVANERES) i 2 (dues) abstencions (ERC-AM i PSC-PM). Per tant, la moció 
resulta aprovada sense cap esmena. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al senyor Mora. 
 
13. INFORMES I PRECS. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, li pregunta a l’Alcalde quan 
serà el proper Ple. 

El senyor Ruiz li pregunta a la senyora Sandra Carreras si després de les ventades i la caiguda de les 
plaques foltovoltàiques de l’Escola Bressol Minerva quan, es tornaran a posar. 
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Pregunta al senyor Juan García quan estaran a punt les càmeres de vidovigilància. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, deixa constància que al mes de 
novembre encara no hi ha proposta de pressupost per l’any vinent. 

El senyor Rubal també demana al senyor Alcalde que compleixi les normes, ja que hi ha tres Decrets 
anul·lats i sembla que l’Alcalde amagui alguna cosa, com va passar amb l’herència. 

El senyor Rubal també demana al senyor Alcalde que no digui falsedats, ja que no hi ha cancel·lació de 
deute en el document que li ha lliurat. 

El senyor Rubal es dirigeix al senyor Josep Molins i li demana més sensibilitat per la despesa del viatge a 
Roma, que puja més de 1.700 euros. 

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana més informació i més 
respecte. Opina que cal complir el calendari de sessions plenàries aprovat per tots els Grups. 

La senyora Bastida pensa que el senyor Alcalde té l’obligació d’informar. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula els precs següents: 

“Sr. Alcalde li prego que no menteixi en les reunions amb comunitats de veïns. 

En la trobada que va tenir amb els veïns de les Lloses se li va dir que es neteges la vorera i que ja 
estava avisat, que jo ja li avia dit i vostè va negar que estigues al corren d’aquesta petició, miri en el ple 
de juny li vaig fer un prec que demanava que es netegés la vorera i en el ple de juliol li vaig demanar 
que es netegés ja que no s’havia fet res. Per la seva informació vull que sàpiga que he donat una copia 
de l’acte dels plens a diferents veïns i he fet arribar una copia al president  perquè vegin que si que 
estava al cas de la petició i utilitza sistemàticament un arma, que aquest cop no li ha sortit be que es la 
mentia.   

L’Alcalde considera que el senyor Mora distorsiona la veritat. 

Li prego que per petició de veïns de Can Amat, es faci una revisió de les faroles ja que moltes no 
funcionen, i un cop mes que es netegin els embornals de fulles i brutícia,  que la neteja dels embornals  
es faci de tots els carrers ja que estan molt bruts. 

L’Alcalde contesta que ja s’està fent. 

Li prego que per petició dels veïns del carrer  del Llull es faci alguna actuació en la recollida d’aigua dels 
carrers Jaume Brutau i pau casals ja que quant plou baixa l’aigua i s’acumula en el pati dels pisos. 

Li prego per petició de veïns que en la bateria de contenidors de l’inici a la pujada de la cornisa es faci 
una actuació de neteja de brutícia acumulada de fa mesos i que es miri si es possible girar l’obertura 
dels contenidors. 

Li prego per petició de veïns que arreglin les faroles de la zona de can Bacardí i que es netegin els 
carrers.  

Sra. Carreras li prego que  quant expliqui  les actuacions de millores d’accessibilitat actuí vostè amb 
responsabilitat, quant diu que en les urbanitzacions dels anys setanta i faltaven voreres i passos de 
vianants,  també pot dir que en una de les ultimes actuacions en el barri de Sant Pere a part de ampliar 
la vorera ha posat  doble sentit un carrer i no ha  fet cap actuació de millores,  rebaix de voreres, passos 
de vianants, treure obstacles de les voreres provocant que s’hagi de baixar comportant el perill 
d’atropellament etc. 

Li prego que els diners recaptats per sancions en matèria de civisme consistent en mantenir relacions 
sexuals a la via pública  es destinin formació per els joves sobre la sexualitat i sexe segur.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es refereix a l’informe econòmic 
de data 15 d’octubre de 2010, concretament a l’amortització del préstec de l’any 2008 de 100.000 euros, 
pregunta si es tracta d’una aportació extraordinària o bé d’un pagament de quotes ordinàries. 
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El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, pel que fa a les pilones instal·lades al 
carrer Clòsens i al carrer de Sant Joan, demana que es segueixi el mateix criteri que al carrer de Munt i 
que no es demani dipòsit als veïns per lliurar el comandament. 

El senyor Majó comenta que cada vegada es veuen més canals de televisió a una part del municipi, 
pensa que cal actualitzar el repetidor i demana que es faci la gestió pertinent. 

Essent les 23,11 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 


