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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 27 de gener de 2010, sota la presidència 
de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors 
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 Susana Clerici (PP), 
la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i 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. 

 
Ha excusat la seva assistència 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 30 DE 

DESEMBRE DE 2009. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 
2009, sense cap esmena. 
 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

- Decret núm. 590/2009, de 21 de desembre, al decret núm. 020/2010, de 18 de gener. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana explicacions 
sobres els Decrets números 590 i 593. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, reitera la sol·licitud 
d’explicacions dels Decrets números 562 i 575 dels quals es va donar compte en el Ple anterior. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana explicacions 
sobre els Decrets números 558, 562, 573 i 575 dels quals es va donar compte en el Ple anterior. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, també sol·licita informació sobre 
els Decrets números 562, 573 i 575. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, de la mateixa manera demana 
explicacions sobre els Decrets inclosos en el Ple anterior, número 562, 573 i 575. Pel que fa al Decret 
número 590 demana explicacions al Regidor senyor Josep Molina i Marchán que actuava com a Alcalde 
Accidental. 
 
També retreu que s’hagin realitzat deu modificacions del Pressupost Municipal. Demana aclariments 
respecte les partides.  
 
A les 21,03 hores s’incorpora el Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU. 
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que 
el Decret 590/2009 es va fer per tal de donar compliment a la llei. 
 
El senyor Alcalde fa un seguit d’aclariments respecte al Decret número 593/2009. Pel que fa als 
aclariments de Decrets del Ple passat convida a tots els Regidors que els aclariments que es demanin 
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respecte al Ple anterior es facin al punt de l’ordre del dia de precs, ja que no es dóna compte en aquest 
Ple. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 

 
3. ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ D’UN VEHICLE CITROËN JUMPY. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ D’UN VEHICLE CITROËN JUMPY. 
 
Atès que la Sra. xxx com a propietària del vehicle Citroën Jumpy, matrícula B-5293-WP ha manifestat 
per escrit la seva voluntat de cedir gratuïtament (donació) l’esmentat vehicle a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres per a l’ús que aquest consideri oportú. 
 
Vist l’informe de taxació pericial de data 22/12/2009 emès per JORMIQ PERITACIONES, SL, signat pel 
perit Sr. xxx, que valora el bé en 3.950,00 euros i el cost dels danys en 3.339,38 euros. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de gener de 2010. 
 
Vist l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la cessió gratuïta del vehicle Citroën Jumpy, matrícula B-5293-WP, efectuada per 
la senyora xxx, perquè el valor del bé és superior al dels gravàmens del mateix. 
 
Segon.- MANIFESTAR que el present acord tindrà efectes tributaris des del 31 de desembre de 2009 i , 
en conseqüència, atès que l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es merita l’1 de gener de 2010, serà 
l’Ajuntament qui assumeixi a partir de la data esmentada. 
 
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament perquè signi tots els documents necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la senyora xxx i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.” 
 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que en la 
Comissió Informativa General, celebrada el dia 18 de gener de 2010, va  votar a favor.  
 
El senyor Ruiz fa constar que hi ha dues valoracions pericials a l’expedient, en una primera valoració del 
bé, el valor del bé és inferior a les reparacions. Després es fa una segona peritació, dirigida a Tallers 
Herrera. Pregunta si es tracta d’un errada perquè hi ha una gran diferència econòmica entre ambdues 
valoracions. Anuncia el seu vot en contra. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-EPM, agraeix la donació a la senyora 
xxx. No obstant, no està d’acord amb les formes, ja que hi ha dos informes. S’ajusta la valoració del 
vehicle a la conveniència del govern. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, PP, ERC-AM, GLL-EPM i PSC-PM i 1 (un) vot en contra del Grup Municipal SOS 
LLAVANERES. Per tant resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
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El senyor Alcalde proposa el debat conjunt dels assumptes 4 i 5 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: 
 
4. REVOCACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 5 DE MARÇ DE 2007 SIGNAT 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, TRES TORRES, S.A., LA 
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL P.E.R.I. SECTOR “C”, MENSIDEL, S.L., ELS GERMANS 
XXX I GAB 2006, S.L. PER A LA INCORPORACIÓ AL P.O.U.M EN TRÀMIT D’UNA NOVA 
ORDENACIÓ URBANÍSTICA PELS TERRENYS DEL P.E.R.I. SECTOR “C” QUE RESTEN 
ENCARA PENDENTS D’EXECUCIÓ I QUE CONFORMARAN UN NOU POLÍGON 
DISCONTINU. 
 
“REVOCACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 5 DE MARÇ DE 2007 SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, TRES TORRES, S.A., LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL P.E.R.I. SECTOR “C”, MENSIDEL, S.L., ELS GERMANS XXX I GAB 2006, 
S.L. PER A LA INCORPORACIÓ AL P.O.U.M EN TRÀMIT D’UNA NOVA ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA PELS TERRENYS DEL P.E.R.I. SECTOR “C” QUE RESTEN ENCARA PENDENTS 
D’EXECUCIÓ I QUE CONFORMARAN UN NOU POLÍGON DISCONTINU. 
 
Vist que en data 5 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar el conveni  urbanístic 
entre els propietaris del Sector C i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en virtut del qual aquest 
Ajuntament per tal de crear un nou polígon discontinu conformat per les finques pendents d’execució 
urbanística, i amb la finalitat de reordenar la zona. 
 
Vist que en data 13 de gener 21010 es presenta un nou conveni signat pels particulars, en el qual es 
demana la revocació de l’anterior document detallat a l’apartat primer. 
 
Vist que el Ple de l’ajuntament, en base al principi d’autonomia local i com a òrgan de govern i 
administració del municipi (Art. 140 de la Constitució Espanyola), és qui ostenta la competència per 
determinar el que li convé a l’interès públic. 
 
Vist l’informe de la C.I General de data  18 de gener de 2010.            . 
 
Vist el que determina l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- REVOCAR l’acord del Ple de data 5 de març de 2007, pel qual s’aprovava el conveni  urbanístic 
entre els propietaris del Sector C i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en virtut del qual aquest 
Ajuntament per tal de crear un nou polígon discontinu conformat per les finques pendents d’execució 
urbanística, i amb la finalitat de reordenar la zona. 
 
Aquesta revocació comportarà l’exclusió les determinacions urbanístiques de l’esmentat conveni, del 
document del POUM. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns. 
 
Tercer.- PUBLICAR  el present acord al tauler d'anuncis, al web de l'Ajuntament i  al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.” 
 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES, TRES TORRES, S.A., LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL P.E.R.I. SECTOR “C”, MENSIDEL, S.L., GAB 2006, S.L., EL 
SENYOR XXX I EL SENYOR XXX PER A LA INCORPORACIÓ AL P.O.U.M EN 
TRÀMIT D’UNA NOVA ORDENACIÓ URBANÍSTICA PELS TERRENYS DEL P.E.R.I. 
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SECTOR “C” QUE RESTEN ENCARA PENDENTS D’EXECUCIÓ I QUE 
CONFORMARAN UN NOU POLÍGON DISCONTINU EN SÒL URBÀ NO 
CONSOLIDAT. 

 
 “APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES, TRES TORRES, S.A., LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL P.E.R.I. 
SECTOR “C”, MENSIDEL, S.L., GAB 2006, S.L., EL SENYOR XXX I EL SENYOR XXX PER A LA 
INCORPORACIÓ AL P.O.U.M EN TRÀMIT D’UNA NOVA ORDENACIÓ URBANÍSTICA PELS 
TERRENYS DEL P.E.R.I. SECTOR “C” QUE RESTEN ENCARA PENDENTS D’EXECUCIÓ I QUE 
CONFORMARAN UN NOU POLÍGON DISCONTINU EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. 
 
Vist el conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, TRES TORRES, 
S.A., la Junta de Compensació del P.E.R.I. Sector “C”, MENSIDEL, S.L., GAB 2006, S.L. (germans 
Graupera Parra), el senyor XXX i XXX, per a la incorporació al P.O.U.M en tràmit d’una nova ordenació 
urbanística pels terrenys del P.E.R.I. Sector “C” que resten encara pendents d’execució i que 
conformaran un nou polígon discontinu en sòl urbà no consolidat. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de gener 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 
redacció donada per la Disposició Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , 
pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl. 
 
Vist el que determina l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , pel qual s’aprova el 
text refós de la llei del sòl, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- SOTMETRE  el conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
TRES TORRES, S.A., la Junta de Compensació del P.E.R.I. Sector “C”, MENSIDEL, S.L., GAB 2006, 
S.L., el senyor xxx i el senyor xxx, a informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació 
d'edictes al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
amb l'objecte que els interessats formulin al·legacions que considerin oportunes. 
 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- CONSIDERAR aprovat el document, si no es presenten al·legacions en el termini atorgat a 
l’efecte i si durant l’esmentat termini la mercantil “GAP 2006, SL” i els germans xxx acrediten el domini 
de les finques objecte del present conveni, restant aquest incorporat a la documentació del POUM el qual 
ha de ser objecte d’aprovació. 
  
Tercer.-. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
tots els documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, llegeix 
el següent: 
 
“En data 5 de març del 2007 es va signar un conveni entre l’Ajuntament i els propietaris que restaven per 
finalitzar el PERI del Sector C, les directrius bàsiques d’aquest eren: 
 

- Resoldre les mancances i defectes del PERI del Sector C i del projecte de compensació, que van 
originar diversos conflictes de drets i interessos entre els propietaris que signen aquest conveni, 
no poden culminar el desenvolupament urbanístic del Sector. 
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- D’altra banda, la finca confrontant amb la masia catalogada “Cal Casals” que segons el PERI era 
edificable, presentaven problemes per ser edificada segons les determinacions que fixava el 
propi PERI i el projecte de reparcel·lació, per raons paisatgístiques, d’accés i ambientals. Per 
tant, era convenient traslladar el sostre previst a un altre emplaçament més adient. 

- El mateix cas es manifestava en la finca confrontant amb la masia “Can Tries”. 
 
En aquest nou conveni es recullen els mateixos punts explicats de l’anterior conveni, però afegim la 
preservació de la masia Graupera, tal i com determina l’informe emès per la Direcció General del 
Patrimoni i Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Això comporta una reordenació, que es materialitza en la delimitació d’un PA discontinu en sòl urbà no 
consolidat, amb unes condicions d’ordenació, edificació i ús, definides per una menor edificabilitat 
respecte el PERI del Sector C, dintre d’aquest està el sostre edificat de la masia existent, major cessió de 
zones verdes i cedint el 10% d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament, cosa que el PERI no 
contemplava.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
escrit: 
 
“En principi qualsevol conveni públic tal com estableix la Llei de Urbanisme s’ha de fer per tal de posar 
en evidència la millora dels interessos públics col·lectius respecte a la situació urbanística actual. Aquí tot 
sembla fet per desencallar conflictes particulars per tal de desenvolupar urbanísticament el sector. 
 
Tal com diu l’informe jurídic emès per Secretaria en el qual diu; són els representants democràticament 
escollits qui en principi decideixen el model de ciutat i quin és l’interès públic però no amb caràcter 
exclusiu. I conclou dient que d’informació pública i el caràcter públic i participatiu dels plans cooperen a 
detectar l’interès públic i a corregir les seves desviacions. 
 
I també cita molta jurisprudència  al no haver regulació legal pel que fa al contingut dels convenis. 
 
El fet de preservar la masia i incloure-la al catàleg de bens protegits (per altra banda obligatori degut al 
informe del DGPC de la Generalitat)  no és un benefici directe per el poble ja que es permet la 
rehabilitació i ús com plurihabitatge privat  i tindrà una edificabilitat de 6 hab. 
 
 
Si partim del PERI DEL 5 ABRIL DEL 1982, és a dir la vigència actual del conveni ja aprovat 
definitivament, en deia que aquí en el Sector C només s’hi podien fer en total 123 habitatges unifamiliars, 
com tothom ja ha vist i ha pogut comprovar  hi ha part del sector construït mes o menys unes 86 vivendes, 
és a dir faltarien construir unes 37 per arribar a les 123 total, i totes de caràcter unifamiliar. 
 
Degut a un contenciós administratiu entre propietaris del sector pel tema de beneficis i càrregues va 
quedar parat fins l’actualitat. 
 
En l’anterior mandat es va firmar un conveni el dia 5 de març del 2007 entre totes les parts i que ara 
volem revocar per fer-ne un de nou, en el qual es permetia la construcció de fins a 77 habitatges és a dir  
40  habitatges més i tots de caràcter plurifamiliar, és a dir pisos perquè ens entenguem tots, conveni que 
CIU que estava a l’oposició en l’anterior mandat ja va criticar i censurar... 
 
Per resumir això es comparable amb CAN RIVIÈRE òpticament és a dir amb el que es veurà on 12 
habitatges s’acabaran convertint en 83 pisos  i aquí  en tindrem 77,  només 6 habitatges menys. L’impacte 
visual és encara pitjor perquè esta en una zona elevada i ple d’habitatges unifamiliars pels voltants de Ca 
n’Amat i de la mateixa zona residencial de la Llave de Oro. 
  
L’únic benefici per a l’Ajuntament i per al poble del sector és el 10% d’aprofitament MÍNIM 
OBLIGATORI per Llei del sector (per tant no justifica l’interès públic objectiu de qualsevol conveni) que 
l’Ajuntament l’obtindrà en forma de 972 M2 a l’edifici 4.  Preguntaria a la regidora  quina gestió es farà o 
es té previst fer d’aquests habitatges de renda lliure). 
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Un cop s' obtinguin quedaran per cobrir la demanda futura d’habitatges de quins col·lectius en concret? 
De quina manera es gestionaran: lloguer, venda?  O bé s'acabarà venent al mateix promotor per tal 
d’obtenir ingressos? O aniran a subhasta ? 
  
Per altra banda, crec que s’hauria d’haver defensat  la necessitat pública d’obtenir-ne HPO en aquest 
sector;  NO es fa reserva d’habitatge de protecció pública tot i aporta SOLS D’ÚS RESIDENCIAL DE 
NOVA IMPLANTACIÓ justificant-se en què el POUM ja en reserva prou. I més tenint en compte la 
reunió de dilluns amb l’equip redactor del POUM on es van donar unes xifres de dèficit d’habitatges de 
protecció oficial  de – 353 habitatges per complir l’objectiu de solidaritat urbana.  
 
En definitiva la sensació és que tal com passava abans; els convenis no vetllen prou pels interessos del 
poble en general i estan fets i redactats des de bufets privats.” 
 
El senyor Ruiz llegeix algunes sentències de l’informe de Secretaria, demana explicacions de l’apartat 
sisè. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, anuncia la seva abstenció. 
Explica que no està satisfet, tot i la gestió duta a terme per la Regidora d’Urbanisme, ja que hi ha un 
augment del número d’habitatges. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que l’urbanisme es 
pot entendre de dues maneres, amb demagògia o amb responsabilitat. 
 
La senyora Bastida agraeix a la Regidora d’Urbanisme la documentació lliurada fa temps. A continuació, 
llegeix dos paràgrafs (apartat sisè i setè) del nou conveni: 
 
“(...) 
6.- Atès el canvi de govern municipal que es va produir en data 6 de juliol de 2007 i havent reconsiderat 
algunes propostes puntuals respecte al POUM aprovat provisionalment en data 5 de març de 2007, 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està introduint alguns ajustos i modificacions no substancials 
en l’esmentat document, el qual serà sotmès a una nova aprovació provisional pel Ple municipal. Entre 
aquestes modificacions, i atès que les estipulacions contingudes en el conveni signat en data 5 de març de 
2007 tampoc va aconseguir desencallar el procés urbanístic de les finques de referència, és d’interès de 
totes les parts que el POUM que s’aprovi provisionalment i definitivament reculli una nova ordenació 
dels terrenys que permeti culminar el desenvolupament urbanístic del sector. Així mateix, aquesta nova 
ordenació garanteix la preservació de la masia Graupera, tal i com determina l’informe emès per la 
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, durant el tràmit d’informació 
pública del POUM. 
 
7.- Així doncs, d’acord amb antecedents exposats i amb l’objectiu d’harmonitzar interessos públics i 
privats, totes les parts subscriuen el present conveni urbanístic, el qual es regirà pels següents (...).” 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, agraeix el treball de la Regidora 
d’Urbanisme. En coherència amb la moció que va presentar  el seu Grup sol·licitant que s’aturés la 
tramitació del POUM, anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, agraeix la informació facilitada 
per la Regidora d’Urbanisme. Anuncia el seu vot a favor. 
 
La senyora Carreras defensa l’interès públic del conveni. Explica que la Llei estableix que s’ha de 
destinar el 10% d’aprofitament mig a habitatges de protecció oficial. 
 
L’Alcalde recorda que el seu Grup Municipal va donar suport a aquest conveni en el seu moment. 
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Sotmesos a votació els assumptes s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, PP i PSC-PM, 1 (un) vot en contra del Grup Municipal SOS LLAVANERES i 2 (dues) abstencions 
(ERC-AM i GLL-EPM). Per tant resulten aprovats els assumptes, sense cap esmena. 
 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES, I PROMOCIONES DEPORTIVAS LLAVANERES, 
S.L.,  S. EN C. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES, I PROMOCIONES DEPORTIVAS LLAVANERES S.L, S EN C 
 
Vist el conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, i PROMOCIONES 
DEPORTIVAS LLAVANERES S.L S EN C, l’objecte del qual  és el de fer una permuta, de manera que 
els sòls actualment propietat de Promociones Deportivas Llavaneres S.L., S en C, d’una superfície d’un 
total de 10.739,13 m2 i segons el POUM. 10.760 m2 del carrer de Sans, passin a ser de titularitat 
municipal i en compensació l’Ajuntament li cedirà un terreny de 7.413 m2  en la finca La Llarga, la qual 
tindrà una qualificació d’habitatge plurifamiliar.  
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de gener 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 
redacció donada per la Disposició Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , 
pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl. 
 
Vist el que determina l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , pel qual s’aprova el 
text refós de la llei del sòl, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- SOTMETRE  el conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, i 
PROMOCIONES DEPORTIVAS LLAVANERES S.L.,  S EN C, a informació pública pel termini d'un 
mes mitjançant la publicació d'edictes al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, amb l'objecte que els interessats formulin al·legacions que considerin 
oportunes. 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- CONSIDERAR aprovat el document, si no es presenten al·legacions en el termini atorgat a 
l’efecte, restant aquest incorporat a la documentació del POUM el qual ha de ser objecte d’aprovació. 
  
Tercer.-. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
tots els documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, llegeix 
el següent escrit: 
 
“Abans de començar voldria agrair al senyor Mateu Jaumandreu de Gent de Llavaneres la seva aportació, 
quan governaven amb nosaltres a principis del mandat, en el sentit que en el seu dia em van convocar a 
una reunió on em van insistir en l’oportunitat de mantenir el tennis existent en la zona de mar. 
 
Aquesta intenció s’ha reconduït fins materialitzar en l’actual conveni. 
 



 8

L’interès públic d’aquest conveni era l’oportunitat, en el marc del POUM de Llavaneres, per poder 
reconduir les mancances existents en la part sud del municipi, ja que en el PERI de Can Sans mai es van 
fer les cessions d’equipaments públics necessàries. 
 
Es tracta d’un acord per fer una permuta, de manera que l’equipament privat del tennis, amb un solar de 
10.760 m2, en el qual hi ha 10 pistes de tennis, una piscina descoberta i unes edificacions destinades a 
local social i vestidors amb un bon estat de conservació, passaran a ser de titularitat municipal, en 
compensació es cedirà al propietari una finca municipal situada a La Llarga en sòl urbà consolidat, on 
podrà fer un màxim de 34 habitatges, amb una volumetria similar al del sector del costat, El Llarenc de 
ciutat jardí. 
 
Les valoracions estan fetes d’acord amb la legislació i està clar que vetlla pels interessos públics.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent: 
 
“Així com en el punt núm. 4 i 5 estaven en desacord, li he de dir que amb aquest conveni tinc els meus 
dubtes, no per part d’aconseguir unes instal·lacions que necessitem  i es necessitaran   per la zona de baix  
sinó per com es gestionarà aquest bé que passarà a ser municipal, dubto de que algú es faci càrrec a traves 
d’ un conveni de l’explotació de les instal·lacions sense que a l’Ajuntament li costi ni cinc…… (tant de 
bo M´EQUIVOQUI), però deixi que sigui reaci… 
 
RESPECTE, a les valoracions que es fan no entraré en el detall si s’han fet millor o pitjor pels interessos 
municipals i per tant s’ha de respectar el treball del tècnic municipal. 
 
El que sí trobo a faltar és una altre valoració externa, perquè es confirmin dubtes que es podrien generar 
en quant si esta be o no, li recordo que això de les valoracions no es un ciència exacta, i no es una formula 
matemàtica simple si no tot el contrari  en la qual intervenen molts factors correctors…  i a mes  si es  va 
demanar quan van fer el projecte de la  guarderia a Sant Pere, en el que vostès senyors del govern van 
demanar fer la valoració de les piscines privades que passaran a públiques d’aquí uns quants anys a una 
empresa externa, se’n recordà d’aquest fet no? I per últim i encara amb més raó avui, que si per un valor 
tan petit com un cotxe s’ha portat avui a plenari té 2 informes pericials amb 2 valors diferents….Per què 
NO, oi  SRA REGIDORA? 
 
Tenint en compte que es tracta de tants diners, crec que no hagués estat de més, adjuntar a l’expedient una 
altra valoració i estar-ne més segurs…. per això el nostre sentit de vot és el de l’ABSTENCIÓ. “  
 
El senyor Ruiz considera que s’hauria de fer una segona valoració. Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM, llegeix el següent escrit: 
 
“Vull agrair a la regidora el reconeixement de què la idea sobre la conversió del tennis Parc en un 
equipament esportiu públic havia partit de Gent de Llavaneres. El poble guanyarà i podrà gaudir de més 
instal·lacions esportives i públiques en el futur. Vull agrair la feina de la regidora així com el seu tarannà 
dialogant i la seva dedicació i seriositat. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, destaca dos punts, en 
primer lloc pensa que quan hi ha bones idees es porten a terme i es tira endavant. En segon lloc demana 
congruència al senyor Ruiz. Explica que donarà suport a aquest conveni per benefici del poble, ja que 
creu que hi ha un interès públic. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-APM, agraeix la feina feta per la 
Regidora d’Urbanisme. Recorda que a l’anterior mandat el seu Grup ja insistia en aquesta proposta. Es 
congratula que a la zona de Can Sans hi hagi una zona esportiva pública perquè hi havia mancances. 
 
El senyor Mora, per últim anuncia la seva abstenció per congruència amb la moció que va presentar el seu 
Grup sol·licitant que s’aturés la redacció del POUM. 
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, agraeix el tarannà de la senyora 
Carreras. Creu que es tracta d’un tema beneficiós per Can Sans i comenta que el valor de les coses és 
relatiu, les coses valen el que es vol pagar. 
 
La senyora Carreras defensa les valoracions dels Serveis Tècnics Municipals fetes d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
El senyor Alcalde es congratula d’assolir un equipament esportiu i cívic a Can Sans, ja que era una zona 
que tenia dèficit d’equipaments. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, PP, GLL-EPM i PSC-PM i 2 (dues) abstencions (ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant resulta 
aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 

7. APROVACIÓ DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS PROCEDIMENTS 
DERIVATS DEL CONCURS PER A LA INCORPORACIÓ EN EL REGISTRE 
D’ENTITATS PROMOTORES D’HABITATGE PROTEGIT, QUE TÉ PER OBJECTE  
L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’ALIENACIÓ DEL SÒL DE PROPIETAT 
MUNICIPAL QUE S’HAURÀ DE DESTINAR A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA (PROMOCIÓ CAN RIVIÈRE 11 
HABITATGES I PROMOCIÓ C/ SANT ANTONI 25 HABITATGES). 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS PROCEDIMENTS DERIVATS 
DEL CONCURS PER A LA INCORPORACIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS PROMOTORES 
D’HABITATGE PROTEGIT, QUE TÉ PER OBJECTE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
D’ALIENACIÓ DE SÒL DE PROPIETAT MUNICIPAL QUE S’HAURÀ DE DESTINAR A LA  
PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, va aprovar el Conveni 
marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats 
productives, el qual es va signar amb data 10 de desembre de 2007. 
 
Vist que per part de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona, es presenta un  quadre de característiques conjunt, per a la promoció d’onze habitatges a Can 
Rivière i vint-i-cinc al carrer Sant Antoni. 
 
Vistos els informes de l’arquitecte municipal de qualificació urbanística i valoració de les esmentades 
finques, de data 25 de maig de 2009. 
 
Vist que en data 26 de maig de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el quadre de característiques dels 
procediments derivats del concurs per a la incorporació en el registre d’entitats promotores d’habitatge 
protegit, per tal d’adjudicar un contracte d’alienació del sòl de propietat municipal i destinar-lo a la 
promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda (Promoció Can Rivière 11 habitatges i 
Promoció c/ Sant Antoni 25 habitatges ). 
 
Vist que en data 25 de novembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament va acordar, d’acord amb la proposta 
d’adjudicació presentada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitat de la Diputació de 
Barcelona, declarar desert el procediment d’adjudicació detallat en l’apartat anterior. 
 
Vist que el nou quadre presentat recull la bonificació del 90% de la taxa d’atorgament de llicències 
d’obres i de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, acordada pel Ple de la Corporació de data 
25 de novembre de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 18 de gener de 2010. 
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Vist el que determina l’apartat 1.10. d), del document de desenvolupament del conveni marc, es proposa 
al Ple: 
 
Primer.-  APROVAR el quadre de característiques dels procediments derivats del concurs per a la 
incorporació en el registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, que té per objecte  l’adjudicació 
d’un contracte d’alienació del sòl de propietat municipal que s’haurà de destinar a la promoció i 
explotació d’habitatge protegit en règim de venda (Promoció Can Rivière 11 habitatges i Promoció c/ 
Sant Antoni 25 habitatges). 
 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa una 
breu explicació. 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 

8. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PARTIT 
POPULAR, NOMENAMENT DE PORTAVEU I NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS EN ÒRGANS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 6 DE JULIOL DE 2007, 
DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ INFORMATIVA PERMANENT, DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE 
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN 
ÒRGANS COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Vistos els acords del Ple de l’Ajuntament d’organització municipal, de data 6 de juliol de 2007. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juny de 2008, va nomenar els membres de la 
Junta de Govern de l’Organisme Autònom ”Cavalcada de Reis”, creat per acord plenari de 16 d’abril de 
2008. 
 
Atès que en els Estatuts de tots els organismes autònoms municipals es preveu la presència d’un 
representant de cada Grup Municipal existent. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2009, i registre d’entrada número 5471, el Regidor senyor Víctor Ros 
i Casas, del Grup Municipal del PP, va comunicar al senyor Alcalde la seva voluntat d’abandonar el Grup 
Municipal del PP i per tant, de constituir el Grup Mixt. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2009, va prendre 
coneixement de la constitució del Grup Municipal Mixt, integrat pel regidor senyor Víctor Ros i Casas, el 
qual també actuarà com a portaveu. 
 
Vist l’escrit de data 18 de gener de 2010, amb registre d’entrada número 197/2010, signat per tots els 
integrants del Grup Municipal del Partit Popular. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 de creació i constitució 
dels Grups Polítics Municipals en el sentit de CREAR com a setè Grup Municipal, el Grup Mixt, integrat 
pel Regidor senyor Víctor Ros i Casas, el qual serà portaveu. 
 
Segon.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 de creació i constitució 
dels Grups Polítics Municipals, en el sentit que el Grup Municipal del Partit Popular estarà integrat pels 
Regidors senyors Antoni Majó i Vives i Carlos Bartomeu i Castro i per la Regidora senyora Susana 
Clerici. El portaveu serà el senyor Carlos Bartomeu i Castro. 
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Tercer.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 modificació de l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007, de creació i composició informativa permanent, de 
creació i composició de la comissió especial de comptes i de nomenament de representants en òrgans 
competència del Ple en el sentit següent: 
 
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.- 
 
(...) 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
La ponderació de vot serà la següent: 
 
- Representant del Grup Municipal del PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: 1 vot. 
 
(...) 
 
... 
 
3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.-  
 
(...) 
 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
La ponderació de vot serà la següent: 
 
(...) 
 
- Representant del Grup Municipal del PP: 3 vots. 
 
- Representant del Grup Municipal Mixt: 1 vot. 
 
(...) 
 
... 
 
4.- NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
1.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL.-  
(...) 
 
-      Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Susana Clerici. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
(...) 
... 
 
2.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).-  
 
-      Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Susana Clerici. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
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(...) 
 
... 
 
3.- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 
 
-      Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Susana Clerici. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
(...) 
 
... 
 
4.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”.  
 
Es determina que el número total de membres serà de 8 (vuit), inclòs el President. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
(...) 
 
- Representant del Grup Municipal del PP:  Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
(...) 
 
... 
 
Quart.- MODIFICAR els nomenaments en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Cavalcada de 
Reis  en el sentit següent: 
 
-      Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Susana Clerici. 
- Representant del Grup Municipal Mixt: Sr. Víctor Ros i Casas. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a les entitats corresponents.” 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE L’ANY 2010 (PRORROGADA DE L’ANY 2009). 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya amb el suport dels grups municipals de PP, 

PSC, GLL, SOS, GRUP MIXT  i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch presenta al 

proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 

L'ANY 2010 ( prorrogada de l'any 2009). 

 

L'actual crisi econòmica ha reduït molt substancialment el volum d'ingressos que percep l'Ajuntament. 

Aquesta situació fa que les administracions locals hagin d'augmentar la seva eficiència i utilitzar al 

màxim els recursos humans ja existents.  
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Aquesta nova situació implica un major esforç tant del propi treballador, com també de l'àrea política, a fi 

d'aconseguir atendre les demandes de la població amb l'atenció que és deguda.  

Atès que l'any 2010 l'Ajuntament tindrà un nivell d'ingressos menor a l'any 2009.  

Atès que l'actual context econòmic reclama una contenció del personal.  

Atès que altres poblacions del nostre entorn han adoptat mesures similars a les que proposem en la 

present moció.  

És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer, modificació de la plantilla de l'any 2010 ( prorrogada de l'any 2009 ) en els següents punts: 

  Núm.de places Grup 

a) Personal Funcionari.    
   
II. Escala d'Administració General   
   
   
2.3 Subescala Administrativa 1 C1 
   
III. Escala d'Administració Especial   
   
3.2. Subescala de Serveis Especials  
3.2.2. Sergent Policia Local 0 C1 
3.2.3. Caporal Policia Local 3 C2 

 

Segon, realitzar els tràmits necessaris per donar efecte la modificació. 

Tercer, el resultat de la present modificació serà la proposta definitiva per a l'aprovació de Pressupost i 

plantilla de  l'exercici  de l'any 2010.  

Joan Mora i Buch 

Portaveu del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Sant Andreu de Llavaneres a 20 de gener de 2010.” 
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, explica que s’han mantingut 

diverses reunions amb el Regidor de Recursos Humans, en relació a la plantilla de personal. També 

comenta que degut a la incertesa existent, i per tal d’evitar que es cobreixin els llocs de treball es proposa 

la modificació de la plantilla. 

 

El senyor Mora recorda que va acordar que treballaria conjuntament amb CIU en l’elaboració del 

Pressupost Municipal i la plantilla, però ara anuncia que es trenca la negociació degut a actuacions que 

darrerament ha dut a terme el Govern. 

 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que en la negociació 

del pressupost no s’ha pres consciència de la posició del govern en minoria. Pensa que no s’ha avançat, 

que no hi ha confiança i retreu al govern que és incapaç de dialogar. Manifesta que li sorprèn la nota de 

premsa d’avui, en què s’acusa alguns Grups de l’oposició de determinades qüestions. 

 

Per últim, el senyor Rubal agraeix l’actitud del Regidor de Recursos Humans, però no la de l’Alcalde. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que a data d’avui 

no existeix el Pressupost de l’any 2010, és un reflex del ritme de feina del govern. 

 

La senyora Bastida afirma que mentre es negocia el pressupost es fan coses diferents per part del govern. 

Pensa que el Regidor d’Hisenda l’ha insultada quan per entrar a l’Ajuntament, fora d’unes determinades 

hores, ha de sol·licitar permís a la Policia Local. 

 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor, però 

només pel que fa a la plantilla. Recorda la reunió que van mantenir amb el Regidor d’Hisenda, el qual va 

dir que portaria a aprovació la plantilla 2010 sense suport. 

 

El senyor Bartomeu comenta que donarà suport a la moció, però no condiciona el posicionament del seu 

Grup al pressupost 2010. 

 

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

la reunió celebrada el dilluns no es va afirmar que es tancava la plantilla. Explica que no hi ha dotació per 

cobrir dos llocs de treball de Sergent i de Caporal de la Policia Local. 

 

El senyor Molina pensa que amb aquesta moció es pretén suprimir la plaça de Tècnic/a auxiliar de 

l’OAC, a més a més, afirma que el Govern volia suprimir més llocs de treball. Per altra part, considera 

que no ha insultat a ningú. 
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El senyor Alcalde recorda que els Grups Municipals del PP i del PSC-PM, van crear la quarta plaça de 

Caporal, i manifesta la seva sorpresa pel fet que ara es vulgui suprimir. 

 

Recorda que les negociacions del pressupost 2010 varen començar al setembre de 2009. 

 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, respon al senyor Molina que les 

places de Caporal i Sergent de la Policia Local es volen amortitzar perquè no hi hagi temptacions de 

cobrir-les. 

 

Pel que fa a la plaça de Tècnic/a Auxiliar de l’OAC, retreu les formes amb les que s’ha actuat respecte a 

les treballadores de l’OAC per part del senyor Molina i de l’Alcalde. 

 

Reitera que el seu Grup es va oferir a CIU per aprovar el pressupost. 

 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya amb el suport dels grups municipals de PP, 

PSC, GLL, SOS, GRUP MIXT  i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch presenta al 

proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 

L'ANY 2010 ( prorrogada de l'any 2009). 

 

L'actual crisi econòmica ha reduït molt substancialment el volum d'ingressos que percep l'Ajuntament. 

Aquesta situació fa que les administracions locals hagin d'augmentar la seva eficiència i utilitzar al 

màxim els recursos humans ja existents.  

Aquesta nova situació implica un major esforç tant del propi treballador, com també de l'àrea política, a fi 

d'aconseguir atendre les demandes de la població amb l'atenció que és deguda.  

Atès que l'any 2010 l'Ajuntament tindrà un nivell d'ingressos menor a l'any 2009.  

Atès que l'actual context econòmic reclama una contenció del personal.  

Atès que altres poblacions del nostre entorn han adoptat mesures similars a les que proposem en la 

present moció.  

És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer, modificació de la plantilla de l'any 2010 ( prorrogada de l'any 2009 ) en els següents punts: 
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  Núm.de places Grup 

a) Personal Funcionari.    
   
II. Escala d'Administració General   
   
   
2.3 Subescala Administrativa 1 C1 
   
III. Escala d'Administració Especial   
   
3.2. Subescala de Serveis Especials  
3.2.2. Sergent Policia Local 0 C1 
3.2.3. Caporal Policia Local 3 C2 

Segon, realitzar els tràmits necessaris per donar efecte la modificació. 

Tercer, el resultat de la present modificació serà la proposta definitiva per a la plantilla de  l'exercici  de 

l'any 2010, així com la part corresponent del Pressupost de l’any 2010.  

Joan Mora i Buch 

Portaveu del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Sant Andreu de Llavaneres a 20 de gener de 2010.” 

Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor (PP, GLL-EPM, ERC-AM, SOS 
LLAVANERES i PSC-PM) i 5 (cinc) vots en contra (CIU). Per tant resulta aprovada la moció, amb 
l’esmena. 
 

10. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 27 de gener de 2010: 
 
PREGUNTES A LA REGIDORIA D’URBANISME 
 
       1.  Quin va ser l’import de sortida del concurs per a la redacció del POUM? 
 

2. Quin va ser l’import pel qual es va adjudicar el concurs del POUM? 
 
3. Quantes empreses es van presentar al concurs, quines van ser i per quin import va licitar 

cadascuna? 
 

4. Des que es va començar a redactar el POUM i fins al 31 de desembre del 2009 quin import ha 
facturat l’equip redactor? 

 
5. A 31 de desembre del 2009 quantes factures falten per pagar a l’equip redactor i quin és el seu 

import? 
 

6. A part de la redacció del POUM hi ha altres factures d’altres conceptes vinculats a la redacció 
del POUM, quines són les factures, per quins conceptes i de quins imports? 
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7. Quina empresa va redactar i redacta els convenis urbanístics que s’han d’incorporar abans de 

l’aprovació del POUM? Quins són els convenis que s’han redactat i quins imports han facturat 
des del març del 2006? 

 
8. Quants convenis s’estan negociant actualment i quins seran els imports que facturaran les 

empreses que els redacten? 
 

9. Si els convenis al final no es signen, qui paga les despeses de la redacció dels mateixos? (per 
exemple: qui ha pagat les factures dels convenis que es van revocar a l’anterior ple municipal?) 
Quins convenis s’han redactat i no s’han signat des de març del 2006? Quin ha estat el seu cost 
per a l’Ajuntament i pels beneficiaris del conveni? 

 
10. Quin és l’import global que ha costat fins el desembre del 2009 el POUM i despeses vinculades 

com estudis, convenis, ... i quin és l’import previst que falta per al 2010? 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 18 de gener de 2010 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del grup municipal S.O.S. LLAVANERES.” 
 
La senyora Carreras respon el següent: 
 

1. L’import de sortida del concurs per a la redacció del POUM va ser de 235.000,00 euros IVA 
inclòs. 

2. L’import d’adjudicació del concurs del POUM va ser de 235.000,00 euros IVA inclòs. 
3. Es van presentar sis empreses, pel que fa als imports li donarà per escrit. 
4. Des que es va començar a redactar el POUM i fins al 31 de desembre del 2009 l’import que ha 

facturat l’equip redactor és de 348.502 euros. 
5. A 31 de desembre del 2009 falta per pagar a l’equip redactor una factura per un import de 6.969 

euros. 
6. A part de la redacció del POUM les altres factures vinculades a la redacció del POUM, són les 

següents:  
-Taller d’enginyeria ambiental: (estudi d’inundabilitat) 23.780 euros 
-EIPO: (estudi complementari d’inundabilitat)  14.500 euros 
-Minuartia: (memòria ambiental)      6.625 euros 
-Advocats Associats: (redacció convenis)   11.600 euros 
-Garrigues advocats: (redacció conveni TSS-RSA)    3.596 euros  

 
7. Les empreses que han redactat convenis urbanístics per la seva incorporació al POUM i el seu 

cost són: 
 

Conveni: Lloveras Plant – Redactor: Ajuntament- Cost 0 euros. 
Conveni: Finca Cal Rey- Redactor: Ajuntament i Sr. Joan Anglada- Cost 0 euros. 
Conveni: Família Morera- Redactor: Ajuntament - Cost 0 euros. 
Conveni: Can Tamis-  Redactor: Ajuntament i Sra. Montse Prades - Cost 0 euros. 
Conveni: Castell de Mar- Redactor: Ajuntament i Advocats Associats - Cost 2.500 euros. 
Conveni: Sector C- Redactor: Sr. Carles de Miguel - Cost 0 euros. 
Conveni: Sector C- Redactor: Ajuntament i Advocats Associats - Cost 2.500 euros. 
Conveni: Tennis Park- Redactor: Sr. Jordi Abel - Cost 0 euros. 
Conveni: La Bodega- Redactor: Ajuntament - Cost 0 euros. 
Conveni: La Bodega- Redactor: Ajuntament i Advocats Associats - Cost 2.500 euros. (pendent) 
Conveni: Turó de Sant Sebastià-La Riera- Redactor: Garrigues – Cost 0 euros. 
Conveni: Turó de Sant Sebastià-La Riera (novació)- Redactor: Garrigues – Cost 3.100,00 
euros.(pendent) 
Conveni: Pilar Font- Redactor: Ajuntament – Cost 0 euros. 
Conveni: Masferrer-Solana- Redactor: Sra. Rosario Marzo – Cost 0 euros. 
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Conveni: Can Mandri- Redactor: Ajuntament i Advocats Associats – Cost 2.500,00 euros. 
 
El total és de 13.100,00 euros. 
 
 

8. Els convenis que s’estan negociant actualment són: Castell de Mar, Sector C, La Bodega, Turó 
de Sant Sebastià-La Riera (novació) i Can Mandri. 

9. Comenta que depèn de cada cas. 
10. L’import global del POUM fins el desembre del 2009 ha costat 399.845 euros, dels quals falten 

per facturar 8.758 euros. 
 
“Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 27 de gener de 2010: 
 
 
PREGUNTES A LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 
 
XARXA WIMAX 
 

1. Quantes empreses van sol·licitar el plec del concurs d’instal·lació de càmeres de vídeo vigilància 
i xarxa wimax i quines són aquestes empreses? A quantes a empreses es va enviar aquest plec i 
quines són aquestes empreses? 

 
2. Quantes empreses es van presentar al concurs, quines van ser i per quin import va licitar 

cadascuna? 
 

3. Vist el pressupost de licitació al plec del concurs de 38.000 euros i la notificació de l’adjudicació 
del contracte per 37.413,79 euros, perquè es consigna en la mateixa notificació la quantitat de 
43.400 euros del pressupost municipal per a l’any 2010. A que es destinarà aquesta quantitat? 
Com es poden consignar aquests diners si el pressupost del 2010 encara no està aprovat? 

 
4. Quines aplicacions suportarà la xarxa wimax el 2010?  

 
5. Aquest any s’han pagat 14.000 euros per instal·lar wifi. Ara es gastaran 38.000 euros per 

instal·lar wimax i no sabem quan més el 2010. Si les dues xarxes tenen prestacions similars. Per 
què no es va escollir un dels dos sistemes enlloc dels dos? 

 
6. Per què no es va convidar l’empresa de seguretat UBERCROS Seguridad SL, després          
de las reiterades peticions de poder optar al plec de condicions.? 

 
7. Qui va ser el responsable de decidir que no es convides aquesta empresa? 
 
8. L’empresa UBERCROS, es va reunir i  va fer alguna oferta econòmica en algun moment amb 

algun responsable del govern municipal? 
 

9. L’empresa adjudicatària complia la normativa vigent en relació amb la normativa de seguretat 
privada que obliga a muntar càmeres només per a les empreses homologades a la DGS.” 

 
El senyor García respon a les preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 dient que tota la informació està l’expedient i 
que es tracta de temes tècnics. 
 
Pel que fa a les preguntes número 7 i 8  confirma que té proves escrites on consta que ell va ordenar 
convidar a aquesta empresa. 
 
“Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 27 de gener de 2010: 
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GRUA MUNICIPAL 
 

1. Vist que aproximadament ja fa un any que vàrem comprar la grua municipal, i segons 
informació aportada a la comissió informativa que encara no està disponible perquè falta 
documentació. Quan està previst que entri en servei la grua municipal? 

 
2. Qui portarà la grua municipal (ja que és necessari un carnet especial)? 

 
3. Quan ha costat l’adquisició de la grua municipal atenent que és una grua amb més de 7 anys 

d’antiguitat i s’ha hagut de fer: el canvi de nom, itv, reparacions, retolació, etc des de la seva 
adquisició fins a data d’avui? Quines són les despeses i els imports que encara falten per pagar?” 

 
Respecte la pregunta número 1, el senyor García respon que en data 4 de juny de 2009 l’Ajuntament va 
adquirir la grua per un preu de 4.200 euros, IVA inclòs. Explica que el canvi de nom, la retolació del 
vehicle i la seva assegurança estan en tràmit. 
 
Seguidament, el senyor García respon a la pregunta número 2 afirmant que no és necessari un carnet 
especial per poder conduir la grua. 
 
“Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 27 de gener de 2010: 
 
ZONA BLAVA 
 

1. Quina ha estat la recaptació del tercer trimestre de la zona blava? 
 

2. Quina ha estat la despesa del tercer trimestre de la zona blava?” 
 
 
El senyor Garcia respon que la recaptació del tercer trimestre de la zona blava ha estat de 17.140,46 
euros, i li lliura la documentació corresponent. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Garcia contesta que la despesa del tercer trimestre de la zona 
blava ha estat de 5.446,20 euros. 
 
 
“Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 27 de gener de 2010: 
 
PREGUNTES  
 
A.   Vist que en junta de govern local s’aprova el conveni entre la Parròquia i l’Ajuntament el  qual tindrà 
una durada de 2 anys per l’ús de les dependències de l’edifici situat al passeig de les Monges per un 
import de 12.000 euros a raó de 6.000 euros anuals. 
 
1.En aquestes dependències que passen a ser municipals quines activitats s’hi desenvoluparan? 
 
2.Quines entitats estan fent servir aquests espais? 
 
3.Quines entitats està previst que hi vagin? 
 
 
B.  Vista la instància en el registre d’entrada 2010/216 en la qual s’insta a indemnitzar a tres treballadors 
de l’escola Bressol Sant Nicolau. 
 
1.Qui s’ha de fer càrrec d’aquesta indemnització de 6.291,05 i de 1.491,7 euros en salaris de tramitació 
que fan un total de 7.782.75 euros que  esmenta aquesta instància? 
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2. Ho pagarà l’Ajuntament?. 
 
 
3. Segons la instància l’anterior concessionària  tenia contractat en el servei 16 persones , i segons Clece 
S.A.  amb el plec de condicions les relacions laborals eren solament de 13 persones les necessàries,  qui 
es farà càrrec d’aquestes  3 persones ? 
 
C. Vist les factures de lector d’empremta de la Biblioteca, Can Caralt i Escorxador, que pugen a un 
import de 14.675,31 euros, em podrien dir el total de diners que ha costat aquest nou sistema d’entrada a 
totes les  dependències municipals (Policia, Ajuntament, Ca l’Alfaro, etc.)? 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 18 de gener de 2010 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del grup municipal S.O.S. LLAVANERES.” 
 
El senyor Alcalde respon a la pregunta A1 que en cap cas les dependències passen a ser municipals. 
 
Contestant a la pregunta A2, explica el senyor Alcalde que, aquest espai l’utilitza la confraria i Televisió 
de Llavaneres, abans també l’utilitzaven grups d’assaig, però ara no perquè van haver-hi problemes. 
 
Pel que fa a la pregunta A3, el senyor Alcalde respon que poden utilitzar aquest espai totes les entitats que 
ho sol·licitin. 
 
A les preguntes B1 i B2, el senyor Alcalde respon que l’Ajuntament s’ha fet càrrec d’aquestes 
indemnitzacions. 
 
Respecte a la pregunta número B3, el senyor Alcalde fa una breu explicació. 
 
A continuació, el senyor Alcalde contesta a la pregunta número C1 al·legant que el senyor Ruiz fiscalitza 
les factures, i el convida a continuar fent-ho. 
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, comenta que 
donarà tota la informació que manca als Grups Municipals del PP i de SOS LLAVANERES. 
 

2. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
“AL SENYOR ALCALDE BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES   

1.- Creu vostè, senyor alcalde, que aquest regidor ha robat un ordinador? 

2.- Va ordenar o autoritzar vostè, senyor Graupera l’entrada al despatx del Grup Municipal de Gent de 

Llavaneres i l’accés de l’informàtic municipal a l’ordinador de Gent de Llavaneres el passat mes de 

desembre? 

3.- Necessita vostè, senyor alcalde alguna informació dels documents existents al despatx o a l’ordinador 

de Gent de Llavaneres? 

4.- Pot dir-nos, senyor alcalde, amb quina data ha donat tràmit al procediment per a fer efectiva la 

modificació del Reglament Orgànic Municipal aprovada en ple el passat ple de 25 de novembre de 2009 

(anuncis oficials i exposició pública)? Si és així quin número de registre té aquesta sortida? 
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Joan Rubal Díaz 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de gener de 2010” 

 
El senyor Rubal es dirigeix a l’Alcalde per comentar-li que no va signar els anuncis de modificació del 
ROM, i que tot i així en l’anterior Ple les preguntes del Grups Municipals ja es van respondre les 
preguntes una a una. 
 
Pel que fa a les preguntes que ha formulat el Grup Municipal de GLL, el senyor Alcalde, respon a la 
primera que no. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Alcalde explica que va ordenar a l’informàtic municipal que 
tots els Grups Municipals disposessin d’un ordinador i d’una impressora en funcionament. 
 
Seguidament, i donant resposta a la pregunta número 3, el senyor Alcalde contesta que no hi ha cap 
document del Grup Municipal de GLL que tingui interès per a ell. 
 
Per últim, i pel que fa a la pregunta número 4, el senyor Alcalde afirma que els anuncis relatius a la 
modificació del ROM ja s’han publicat, i que el Secretari li donarà totes les dades. 
 

3. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM. 
 
“La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PP, formula les preguntes següents: 
 
1.- Qui paga la querella criminal que ha interposat l’Alcalde al Regidor Joan Rubal? 
2.- Quina és la política de personal de l’Ajuntament? Criteris de promoció interna, funcions.... 
3.- Quin és el termini de resolució de les instàncies entrades en aquest Ajuntament? 
4.- Quines són les línies d’actuació per a la promoció de la cultura al nostre poble? 
5.- És cert que per primera vegada a la història es vol fer fora de les dependències municipals als grups de 
l’oposició? 
6.- De les mocions aprovades pel Ple, quantes s’estan executant? 
7.- Fa més d’un mes el grup del PSC va sol·licitar la relació de mocions aprovades i l’estat d’execució, 
quan es lliurarà l’esmentat llistat? “ 
 
La senyora Carme Bastida expressa la seva preocupació per la falta de respecte de l’Alcalde envers als 
Regidors i a la població. 
 
El senyor Alcalde, pel que fa a la pregunta número 1, explica que la querella criminal que ha interposat 
contra el Regidor senyor Rubal, la pagarà l’Ajuntament. 
 
Afegeix que cap Regidor ni cap ciutadà no pot posar en dubte cap Regidor ni cap treballador municipal. 
 
Seguidament, el senyor Alcalde respon que la política de personal de l’Ajuntament és la mateixa de 
sempre. 
 
A la tercera pregunta, el senyor Alcalde contesta que el termini de resolució de les instàncies entrades en 
aquest Ajuntament és el més ràpid possible. 
 
Pel que es refereix a la pregunta número quatre, el Regidor Delegat de Cultura, senyor Josep Molins i 
Puig, informa de les línies generals d’actuació per a la promoció de la cultura. 
 
Seguidament, el senyor Alcalde respon a la pregunta cinquena, en el sentit que no té cap intenció de fer 
fora als Grups Municipals de les dependències municipals, però l’espai de l’Ajuntament és limitat. 
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El senyor Alcalde, contestant a la pregunta número sis, contesta que hi ha mocions de tota mena, i afirma 
que les mocions s’estan executant totes. 
 
Per últim, a la setena pregunta, contesta a la senyora Bastida que l’informe sol·licitat se li lliurarà quan es 
pugui. 
 
 

4. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

Sr. García 

 1. Quin es el quadrant de  policies per posar en funcionament el mòdul de Sant Pere, tenint en compte 
que ja fa sis mesos que esta muntat, i que el cost ha sigut de més de 60.000 €? 

 2. Tal com li vaig dir en el ple passat respecte l’incompliment de l’horari del mòdul de Sant Pere, ha pres 
alguna mesura per què es compleixi? 

3. Perquè la policia local va trigar més de dues hores a personar-se al pavelló municipal després que se'ls 
comuniqués que s’havia produït un robatori l'última nit del Parc de Nadal?  

El senyor García lliura al senyor Mora el quadrant de la Policia Local respecte al mòdul de Sant Pere. 

Respecte a la segona pregunta, el senyor García, contesta que el mòdul no és de la Policia Local, és de 
l’OAC i que es posarà en funcionament a principis de febrer. 

Pel que fa la tercera pregunta, el senyor García, es dirigeix al senyor Mora per preguntar-li si es tracta 
d’una pregunta o d’una afirmació. Afirma que, en tot cas el que es diu per part del senyor Mora és fals i 
lliura un informe de la Policia Local a tots els Regidors. 

Sr. Molins 

4. Perquè aquest any 2010 no es faran els Tres Tombs? 

El Regidor Delegat de Cultura, senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, explica que, 
degut a la situació econòmica actual, es va prendre la decisió política de no fer-ho. 

Sr. Molina 

 5. Tot i les converses que tenim per fer els pressupostos per el 2010, per què ha incomplert les seves 
paraula i no ha fet uns pressupostos participatius, tal com va dir que faria? Per què ha incomplert el 
calendari que vostè mateix es va fixar de tancar el pressupost el mes d’octubre? 

 6. Com a regidor d’Hisenda no creu que la despesa de la col·locació de les càmeres de control de trànsit 
és una despesa que en la situació que ens trobem podria esperar a tenir una línia de subvenció per tirar 
endavant aquest projecte? 

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, que no ha 
estat possible fer un pressupost participatiu per culpa de la situació política actual, però hi ha la voluntat 
de fer-ho. 
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A la pregunta sisena, el senyor Molina respon que no. 

Sr. Graupera 

 7. No creu que si hagués fet una reunió de portaveus, l’últim ple de l’any 2009 es podria haver avançat, 
no deixant a tots els regidors fent el ple i vostè de vacances? 

 8. Per què els regidors del govern han rebut un obsequi (litografia d'Eduard Comabella) per les festes de 
Nadal, i en canvi els treballadors de la casa no han tingut res? 

 9. Tal com va fer amb el Sr. Víctor Ros, a qui va treure el suport jurídic de l’Ajuntament per defensar-se 
de les denúncies de SOS Llavaneres, pensa fer el mateix en la querella que ha posat vostè contra el Sr. 
Rubal i pagar, de la seva butxaca, les despeses de la querella, o les haurà de pagar el poble? 

 10. Després de les declaracions fetes per el regidor Sr. Molina, de treure els despatxos dels grups 
municipals de l’Ajuntament: 

 11. Es perquè creuen que els regidors de l'oposició som sospitosos de robar o destruir alguna 
documentació del cas Pretòria.?  

 12. Creu que jo sóc sospitós d’agafar documentació de l’ajuntament per interessos particulars?  

 13. Creu que jo sóc sospitós de destruir documents de l’Ajuntament? 

 14. Creu que jo sóc sospitós de mirar documentació de qualsevol departament sense primer demanar el 
permís a polític o tècnic? 

Joan Mora i Buch 

Portaveu del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Sant Andreu de Llavaneres a 20 de gener de 2010.” 

 
El senyor Alcalde, a la pregunta setena, respon que cal complir el calendari de sessions. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que l’Alcalde va 
canviar la data d’un Ple per un partit de futbol. Quan li interessa ho fa. 
 
Seguidament, en resposta a la pregunta vuitena, concreta que l’obsequi dels Regidors no ha suposat cap 
cost econòmic per a l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde comenta que les preguntes número 9 i 10, ja les ha contestat abans. 
 
De la mateixa manera, el senyor Alcalde respon no a les preguntes número 11, 12, 13 i 14.  
 

5. INFORMES I PRECS. 
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, es dirigeix al 
senyor Mora per explicar-li que el cost del contracte de serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres amb M&M ABOGADOS va ser l’any 2009 de 15.312 euros. El contracte de 
serveis per la gestió de recursos humans de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a Consultors 
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d’Empreses Públiques i Privades, S.L, va costar, al llarg de l’any 2009, de 19.195 euros. Per tant, la suma 
del cost d’ambdues empreses va ser de 34.507 euros.  
 
El senyor Molina recorda que el cost anual de les dues gestories anteriors, Duran Pons i de Fornell, era de 
7.539 i 50.000 euros, respectivament, per tant el cost total era de 57.539 euros. L’estalvi per part de 
l’Ajuntament al llarg de l’any 2009, ha estat de 23.000 euros, aproximadament. 
 
El senyor Mora recorda al senyor Molina que manca el cost de l’advocat senyor Iñaki Olmos. 
 
El senyor Alcalde demana als Grups d’oposició que designi tres membres per la Comissió de seguiment 
de les obres d’El Casal. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, 
informa de les obres que es presentaran al Fons Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat  Local (FEOSL) 
que, pel que fa als projectes d’inversió, els següents: 
 

1 
MILLORA D’ACCESSIBILITAT A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE 
FERROCARRIL 473.994,85€

2 REFORMA ESCOLA BRESSOL SANT NICOLAU 110.126,93€

3 
CARRIL BICI ANNEX A LA RIERA DE SANT ANDREU ENTRE 
L’AVINGUDA DE CATALUNYA I EL PASSEIG MARÍTIM 113.714,82€

4 
SOLUCIÓ D'EMMAGATZEMATGE UNIFICAT D'ALTA 
DISPONIBILITAT EN EL SISTEMA 20.880,00€

5 TELEFONIA EN PBX IP 18.989,20€

6 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE 
L’ESCOLA SANT ANDREU 40.000,00€

7 
PROJECTE ELÈCTRIC PER A SUBSTITUCIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC I 
FANALS AL PASSEIG MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 87.498,20€

  TOTAL 865.204,00€
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, en relació a les 
formes del senyor Alcalde, demana informació respecte la notícia publicada avui al web municipal 
respecte les càmeres de videovigilància i els vehicles de la Policia Local i el paper dels Grups de 
l’oposició. 
 
El senyor Ruiz considera que carregar contra l’oposició en el web municipal és molt greu, demana que es 
rectifiqui. 
 
A continuació, el senyor Ruiz, pregunta qui va rebre a l’Ajuntament el pressupost de l’empresa Ubercros 
el dia 12 de febrer de 2009. 
 
Per últim, recorda que el Ple anterior va demanar que es realitzes una actuació en el camp de futbol, 
concretament omplir de sorra una part de la carretera, no s’ha fet res. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, considera que és indignant el 
comunicat del web municipal perquè ho paga l’Ajuntament. Afirma que l’Alcalde diu mentides, ja que 
l’oposició en cap moment no ha votat en contra de l’adquisició d’un vehicle per la Policia Local ni de la 
instal·lació de càmeres de trànsit, s’ha oposat a un tràmit mal fet, recorda que, fins i tot, el govern va votar 
a favor de la revocació de l’acord d’adjudicació. 
 
El senyor Rubal demana que es resolguin les diligències informatives que se li han obert. També demana, 
respecte la querella criminal contra ell, que s’actuï amb coherència. Igual que es va fer respecte el 
Regidor senyor Víctor Ros, demana que les costes judicials les pagui el senyor Alcalde. 
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Pel que fa a la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), el senyor Rubal vol fer constar que, 
després de dos mesos encara no s’ha tramitat perquè l’Alcalde no ho va signar. Comenta que si el senyor 
Alcalde no rectifica es tornarà a modificar el ROM en el sentit de poder entrar les preguntes el dia abans 
del Ple. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, demana que al senyor Rubal que demostri el que diu. 
 
La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que el seu Grup 
va portar al Ple un manual de bones pràctiques polítiques, que fou aprovat per unanimitat. Pensa que per 
part del senyor Alcalde no es compleix. 
 
Demana al senyor Alcalde respecte a la institució. Li retreu el comunicat del web municipal, pensa que és 
lamentable i també li demana que treballi més. 
 
La senyora Bastida retreu al senyor Alcalde que no dialogués amb els Grups de l’oposició per tal de poder 
canviar la data del ple del mes de desembre. 
 
A continuació, la senyora Bastida formula un seguit de precs al senyor Alcalde: en primer lloc li demana 
que compleixi el ROM i que convoqui la Comissió del Síndic del Ciutadà i la de Distincions i Honors.   
 
En segon lloc, li demana que deixi d’utilitzar la institució en interès propi per respecte. 
 
Per últim, sol·licita explicacions sobre els següents Decrets, que ja va demanar en el Ple anterior: 558, 
562, 573 i 575. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, reitera la seva petició de que se li 
expliqui el contingut dels Decrets  562, 573 i 575. 
 
Demana que es tanquin els llums de l’IES durant la nit i que es convoqui la Comissió de Comunicació 
perquè pensa que hi ha problemes en el web i la revista municipal. 
 
Així mateix, prega al senyor García que es posi en contacte amb el Regidor de Joventut, perquè el Cap de 
la Policia Local afirma que no ha rebut cap comunicació respecte la celebració del Parc de Nadal. 
 
Prega també al senyor García que no es facin constar al informes del Cap de la Policia Local 
manifestacions amb el contingut següent “Com a Cap de la Policia Local em reservo el dret...” 
 
Pel que fa al comunicat d’Alcaldia penjat al web municipal avui, demana que es retiri perquè utilitza un  
mitjà municipal per fins partidistes i que el senyor Alcalde escrigui un comunicat demanant disculpes als 
Grups de l’oposició per les mentides escrites. 
 
Per últim, el senyor Mora vol deixar constància que ell està a favor de la instal·lació de les càmeres de 
control de trànsit. 
 
La Regidora senyora Susana Clerici del Grup Municipal del PP, recorda que en el Ple anterior els Grups 
de l’oposició varen felicitar al senyor Molina pel to del Ple. Demana a l’Alcalde que faci alguna cosa, 
afirma que quan ell no hi és el Ple és més cordial i quan ell hi és hi ha més crispació i falta de respecte 
vers la població. Demana al senyor Alcalde que faci una teràpia. 
 
El senyor Alcalde retira la paraula a la senyora Clerici. La crida a l’ordre per primera vegada. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana que s’actuï amb bones 
maneres en el Ple. Pensa que quan l’Alcalde falta al respecte als Regidors també ho fa als ciutadans. 
 
Es dirigeix al senyor Molina i li demana que quan presenti un pressupost per l’any 2010 sigui més real, 
sense tantes modificacions com a l’any 2009. 
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També demana un ordinador i una impressora per al seu Grup municipal.  
 
Respecte al comunicat penjat al web municipal mostra la seva indignació, considera que l’Alcalde no pot 
utilitzar el web municipal per a fins partidistes.  
 
El senyor Bartomeu demana que a l’Alcalde que es tingui més cura en el procediment d’adjudicació de 
les càmeres. 
 
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 

 


