
    
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2010

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 de setembre de 2010, sota la presi-
dència de l’Il.lm. Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcal-
de senyors, 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), Re-
gidora senyora Susana Clerici (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP), la se-
nyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM), senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i el senyor  
Víctor Ros i Casas (Grup Mixt), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

Ha excusat la seva assistència el senyor Josep Molina i Marchán (CiU) .

Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
declara vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.

El senyor Alcalde expressa el seu condol a la família del senyor Josep Sala, que va ser empleat mu-
nicipal, a la família del senyor Joan Rubal, actual regidor de l’Ajuntament, per la mort de la seva es-
posa, i a la família del senyor Joan Ramos, Sots-Cap de la Brigada Municipal, per la mort del seu 
pare.

La Regidora senyora Susana Clerici,  del Grup Municipal del PP, expressa el seu condol al Grup 
d’ERC per la mort de la representant inter-sectorial d’immigració de Girona.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL   
DE 2010.

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de juliol 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 

- Decret núm. 458/2010, de 3 de setembre, al decret número 492/2010, de 17 
de setembre.

El  Regidor  senyor  Josep  Ruiz  i  Royo,  del  Grup  Municipal  SOS  LLAVANERES,  demana 
aclariments respecte el Decret número 410, de requeriment a  Inmobiliaria Manauta, S.A. (Club 
de Golf Llavaneres) perquè restitueixi la legalitat urbanística a la finca situada al Puntó de Baix.  
Demana que s’inclogui en el requeriment les obres de les instal·lacions de reg.

També demana aclariments respecte el Decret número 470, pel qual s’aproven de les bases per 
la  convocatòria  del  procés  selectiu  per  proveir,  mitjançant  concurs-oposició  de  mobilitat 
horitzontal,  un lloc de treball  d’Escala d’Administració Especial,  Subescala Serveis Especials, 
escala bàsica, Agent de la Policia Local, personal funcionari de carrera, Grup C2.

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana explicacions sobre 
els decrets número 388,  de creació del fitxer “Vídeo vigilància, control de trànsit d’entrades i  
sortides la nucli urbà”, número 438 d’aprovació de la pròrroga del conveni signat amb el Casal de 
Llavaneres per l’ús de la sala polivalent del Casal i número 484 d’incoació d’expedient per donar  
de baixa en el Padró Municipal d’Habitants els veïns amb les adreces exposades.

El senyor Alcalde, respecte el Decret número 388, explica que és preceptiu crear el fitxer de  
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vídeo vigilància. Pel que fa al Decret número 410, comenta que s’inclouen totes les obres.

Seguidament, el senyor Alcalde, explica el contingut del Decret número 438. També li explica 
que, en referència del Decret número 470, que no es tracta d’un augment de personal, pensa 
que el senyor Ruiz es confon.

En  últim  lloc,  comenta  que  el  contingut  del  Decret  número  484  és  habitual  i  que  es  dicta 
periòdicament.

3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE   
CARÀCTER PERSONAL.

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

“APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CA-
RÀCTER PERSONAL

Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar assistència tècnica a la Diputació de Barcelona en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal.

Vista la proposta de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal formula-
da per l’empresa Legal-Data, empresa a qui la Diputació de Barcelona ha encarregat els treballs d’as-
sessorament en matèria de protecció de dades d’aquest municipi.

Vista la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el  
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de 
l’esmentada Llei.

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

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

Primer.-  APROVAR la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal d’a-
cord amb la relació que d’ajunta al present acord a tots els efectes legals.

Segon.-  DESIGNAR un/a responsable de seguretat mitjançant Decret de l’Alcaldia.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.”

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, demana una reunió de portaveus 
per fer la proposta de nomenament del responsable de seguretat. 

El senyor Alcalde afirma que es farà una reunió de portaveus per fer la proposta de nomenament de  
l’esmentat responsable.

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

4. APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  CANVI  DE  DESTÍ  DE  LA  SUBVENCIÓ  DE   
540.129,55 EUROS DEL PUOSC 2010 PERQUÈ PASSI  DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ ESCOLA 
BRESSOL AL VEÏNAT DE SANT PERE” (PG-2010/534) A LES OBRES DE “ENDEGAMENT DE LA 
RIERA  DE  LLAVANERES  ENTRE  EL  CAMÍ  DEL  GOLF  I  EL  CARRER  ALZINA”    I  DE 
“CONSTRUCCIÓ  D’UNA  PASSERA  ENTRE  LA  NOVA  ZONA  ESPORTIVA  I  L’ESCOLA 
SERENAVALL”.

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

“APROVACIÓ  DE  LA SOL.LICITUD  DE  CANVI  DE  DESTÍ  DE  LA SUBVENCIÓ  DE  540.129,55 
EUROS DEL PUOSC 2010 PERQUÈ PASSI DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL AL 
VEÏNAT DE SANT PERE” (PG-2010/534)  A LES OBRES DE “ENDEGAMENT DE LA RIERA DE 
LLAVANERES ENTRE EL CAMÍ DEL GOLF I EL CARRER ALZINA”   I DE “CONSTRUCCIÓ D’UNA 
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PASSERA ENTRE LA NOVA ZONA ESPORTIVA I L’ESCOLA SERENA VALL”.

Atès  que  mitjançant  Acord  GOV/20/2010,  de  16  de  febrer,  (publicat  al  DOGC  núm.  5574,  de 
24.02.2009), s’ha aprovat el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2010.

Atès que dins l’esmentat Pla aquest Ajuntament té inclosa l’actuació següent:

Actuació núm. 2010/534.

Títol: Escola bressol del veïnat de Sant Pere.

Pressupost total: 1.292.507,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 540.129,55 euros.

Atès que la Base Quarta, de les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al  
període  2008-2012,  aprovades  per  Decret  101/2008,  de  6  de  maig,  (DOGC  núm.  5129,  de 
13.05.2008) preveu la possibilitat de sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció atorgada.

Atès  que actualment  el  municipi  té  cobertes les necessitats  de places  educatives  en el  tram de 
centres  d’educació  infantil  (existeixen  dues llars  d’infants  municipals  i  fins  i  tot  existeixen  places 
vacants) i, d’altra banda, es considera més prioritari l’endegament d’un tram de la Riera de Llavaneres 
i la connexió entre la nova zona esportiva i l’Escola Serena Vall.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 12 de juliol de 2010 va aprovar inicialment el  projecte 
executiu d’obres ordinàries de la “Passera entre la nova zona esportiva i l’escola Serena Vall” redactat 
per “ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PUBLIQUES S.L”, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de  322.422,53 Euros, IVA no inclòs (tres-cents vint-i-dos mil quatre-cents 
vint-i-dos mil Euros amb cinquanta-tres cèntims), és a dir, 380.458,59 euros, IVA inclòs.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 12 de juliol de 2010 va aprovar inicialment el  projecte  
executiu d’obres ordinàries “D’endegament de la Riera de Llavaneres entre el Camí del Golf i el carrer  
Alzina” redactat per “ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PUBLIQUES S.L”, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de  432.629,34 Euros, IVA no inclòs (quatre-cents trenta-dos 
mil sis-cents vint-i-nou Euros amb trenta-quatre cèntims), és a dir, 510.502,62 euros, IVA inclòs.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de setembre de 2010

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

Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Governació i Administracions Públiques el canvi de destí de 
la  subvenció  de  540.129,55  euros  atorgada  per  a  l’actuació  núm.  2010/534,  Construcció  escola 
bressol al veïnat de Sant Pere, i destinar-la a les actuacions següents:

Títol: Passera entre la nova zona esportiva i l’escola Serena Vall.

Pressupost total: 380.458,59 euros.

Subvenció PUOSC-PG:  219.942,02 euros (57,81%).

Títol: Endegament de la Riera de Llavaneres entre el Camí del Golf i el carrer Alzina.

Pressupost total: 510.502,62 euros.

Subvenció PUOSC-PG:  320.187,53 euros (62,72%).

Segon.-  NOTIFICAR el present acord al Servei Territorial de Cooperació Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, als efectes oportuns.”

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que no és el 
primer canvi, que se n’han fet varis. No està d’acord amb l’ordre de prioritat, ja que la zona esportiva 
no està acabada i, per tant no és prioritari.

El senyor Ruiz pensa que és més prioritari mantenir el projecte de l’Escola Bressol ubicada a Sant 
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Pere. Recorda que el projecte està pagat.

També considera que seria més adient reconvertir l’Escola Bressol Sant Nicolau en la Prefectura de la  
Policia Local.

Per últim, el senyor Ruiz, explica que creu oportú que els projectes de la passera i la Riera es prevegi  
també un pas per vehicles i que l’Agència Catalana de l’Aigua s’impliqui en aquest projecte.

El Regidor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, agraeix el suport dels membres del 
Consistori per la mort de la seva senyora.

Seguidament, el senyor Rubal, comenta que el PUOSC era una subvenció pels que alguns van lluitar i 
que havia d’anar destinada a pagar una necessitat com la Llar d’infants i que la manca de valor de l'Al -
calde va portar a comprar una escola bressol que ha costat més diners i que , a més, s’ha hagut de re -
formar enlloc de fer-la nova per menys diners.

Tot i  això, afirma que el seu Grup Municipal  no va votar en contra per evitar que els diners de la  
subvenció es perdessin per al municipi.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el PUOSC 
és quinquenal, i que a l’inici del mandat tots els Grups Municipals varen pactar inversions. Pensa que 
cal planificar els projectes i lamenta que ara no hi ha consens, manca una planificació estratègica i  
valenta per part del govern municipal.

La senyora Bastida pensa que l’Alcalde només demana consens quan el necessita i retreu a l’Alcalde 
que no faciliti informació als Grups Municipals.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, afirma que el Grup Municipal de 
CIU fa el que vol respecte les inversions pactades per tots els Grups Municipals. Recorda que l’Escola  
Bressol de Sant Pere va ser la prioritat número 1, a petició de CIU.

Explica quina era la ubicació inicial de l’Escola Bressol de Sant Pere i que després, per la pressió dels  
veïns, l’Alcalde va canviar la ubicació.

El senyor Mora pensa que s’han llençat els diners del projecte, uns 60.000 euros i recorda que no es  
tracta del primer canvi, ja que el centre de dia es canvia pel centre logístic i es tornarà a canviar per la  
Prefectura de la Policia Local.

El senyor Mora retreu al Govern que no faci la seva feina, i afegeix que els 150.000 euros que es van 
demanar per a la rotonda es van canviar per al Casal de Joves.

Per últim, el senyor Mora afirma que totes les peticions inicials del PUOSC s’ha canviat i anuncia la 
seva abstenció per responsabilitat.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent escrit:

“Es tracta d’una sol·licitud a la Generalitat de canvi de destí d’una subvenció del PUOSC, malgrat que 
les inversions que s’han de realitzar amb aquestes subvencions van ser consensuades per tots els 
Grups  Municipals.  Sobre  la  marxa,  s’ha  demostrant  improvisació,  ja  que  no  s’han  complert  les 
previsions. En aquest cas veiem raonable, que de moment , no es construeixi l’Escola Bressol de Sant 
Pere. Per evitar una possible pèrdua de la subvenció, per no poder destinar-la a d’altres inversions, 
consensuades per tots els Grups, de les quals no s’ha realitzat el projecte, i repeteixo, per no córrer el  
risc de perdre la subvenció, el nostre vot serà el d’abstenció. Això no significa que tinguin, per part 
nostra, carta blanca. 

En cas que la Generalitat aprovi aquest canvi, caldrà pensar com es pagarà en la seva totalitat, ja que  
en aquest Ple no s’ha inclòs, amb caràcter d’urgència, la corresponent modificació de crèdit, tal com el 
Regidor d’Hisenda va anunciar a la Comissió Informativa .” 

El  senyor  Alcalde  critica  al  senyor  Ruiz  pel  seu  vot  contrari  anunciat,  pensa  que  actua  amb 
irresponsabilitat.  Nega que s’hagi actuat amb improvisació,  en la prioritat número 4 estava prevista  
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l’actuació de l’endegament de la Riera i la tercera l’escola bressol ha deixat de ser una prioritat perquè 
hi ha places vacants a les escoles bressol municipals.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, aclareix que no es  
tracta de la tercera escola bressol, sinó de la segona, que hauria de ser l’Escola Bressol de Sant Pere, 
d’obra nova i de primer ordre. Anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, sol·licita torn de paraula.

El senyor Alcalde nega la paraula al senyor Rubal perquè considera que no hi ha hagut al·lusions.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que es parla de 
criteri general, però recorda que es va consensuar l’ordre de prioritat entre tots els Grups Municipals, i  
l’Alcalde el canvia. Pensa que pagar projectes per res no és responsable.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, afirma que l’Escola Bressol Sant 
Nicolau ha costat una vegada i mitja el que costaria la de Sant Pere, que hauria d’haver estat la segona 
Escola Bressol.

Comenta  que  el  lloc  on  s’havia  d’ubicar  inicialment  l’Escola  Bressol  de  Sant  Pere  (a  la  pista 
poliesportiva) va ser escollit per la senyora Regidora d’Urbanisme i acceptada pel Govern.

Per últim, pregunta quina és la quantia de la prioritat número 4, perquè es tracta d’un endegament 
general de la Riera.

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 4 (quatre) vots a favor (CIU) i 8 (vuit) abstenci -
ons (PP, PSC-PM, GRUP MIXT, ERC-APM, SOS LLAVANERES i GLL-EPM). Per tant, l’assumpte resul-
ta aprovat sense cap esmena.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2 I  3  DEL REGLAMENT   
D’ÚS DE LA MARCA DE GARANTIA COCA DE LLAVANERES.

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

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA DE GARANTIA 
“COCA DE LLAVANERES” PER TAL D’INTRODUIR I REGULAR ELS ELEMENTS CARACTERÍS-
TICS  DE LA COCA DE LLAVANERES.

Vist el text vigent del Reglament d’ús de la marca de garantia “Coca de Llavaneres” aprovat definitiva-
ment pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de març de 2002.

Atès que en la sessió del dia 8 de juliol de 2008 de la Comissió de Seguiment de la marca d’ús de la 
Coca de Llavaneres es van acordar els elements característics de la Coca de Llavaneres.

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

Vistos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en  la  seva  redacció  donada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  Desembre,  de  Mesures  per  a  la 
modernització  del  govern  local;  l’article  178  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 i l’article 60 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens  
locals i disposicions concordants; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels articles 2n i 3r del Reglament d’ús de la marca 
de garantia “Coca de Llavaneres”. El text dels articles esmentats serà el següent:

“Article 2: Descripció del producte protegit.
1. La coca típica i tradicional de Sant Andreu de Llavaneres és una coca generalment de forma rec-
tangular, tot i que ocasionalment pot tenir altres formes, i no excessivament gruixuda (no sol passar  
d’uns 2 cm de gruix). S’elabora amb pasta de full, està farcida de crema i massapà (fet amb ametlles  
del país),  i porta pinyons (també del país) per sobre. Aquesta coca estarà elaborada exclusivament  
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en obradors de pastisseries artesanes que es troben ubicats dins el terme municipal de Sant Andreu  
de Llavaneres. El percentatge de greix i el de proteïnes d’aquesta coca quedaran establerts en funció  
de les anàlisis que es facin.”

“Article 3: De l’etiquetatge i l’envàs. 
1. El producte protegit per la marca de garantia Coca de Llavaneres ha de complir tot el que disposa  
la legislació vigent en matèria d’etiquetatge i envàs. Així mateix, ha d’ésser expedit en el mercat amb  
un logotip registrat per la marca de garantia Coca de Llavaneres que cal enganxar a la blonda de pa-
per amb què se serveix la coca.
2. L’establiment també pot optar per enganxar al local un cartell identificatiu conforme aquest està ad-
herit a la marca de garantia Coca de Llavaneres. 
3. S’ha de crear una comissió de certificació que s’encarregui del control de l’etiquetatge, amb la fina-
litat d’evitar que es produeixin imitacions i que en tot moment es compleixi la legislació vigent al res-
pecte.”

Segon.- SOTMETRE l’esmentada modificació del Reglament a informació pública i  audiència dels 
interessats durant un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el B.O.P., en el D.O.G.C., en el diari El Periódico i en el lloc web, perquè es puguin  
presentar reclamacions i suggeriments.

En el supòsit de que no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap 
altre acord exprés.

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre dels articles modificats del Reglament definitivament aprovats en el 
Butlletí Oficial de la província.”

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

6. APROVACIÓ  DEL  MANUAL  D’ESTIL  DEL  LOGOTIP  MERCAT  DE  SANT  ANDREU  DE   
LLAVANERES.

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

“APROVACIÓ  DEL  MANUAL  D’ESTIL  DEL  LOGOTIP  MERCAT  DE  SANT  ANDREU  DE 
LLAVANERES

Vist el Pla d’acció de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme per al 2008-2010, que  
preveu la realització del projecte de millora del mercat de venda no sedentària, amb la finalitat de donar 
compliment a l’objectiu específic de  desenvolupament comercial.

Vist l’informe tècnic sobre les conclusions del treball “Estudi de modernització i optimització del mercat 
setmanal de Sant Andreu de Llavaneres”, del qual es desprèn el Pla d’Actuació 2010-2011 per al mercat 
i  vista  l’acta  de la  Junta de Govern Local  del  dia  1  de març de 2010 que va aprovar  aquest  Pla  
d’Actuació,  dins  del  qual  s’inclou el  projecte  de creació  del  logotip  del  mercat  de Sant  Andreu  de 
Llavaneres.

Vist el document “Manual d’estil. Logotip Mercat de Sant Andreu de Llavaneres”.

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

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

Primer.- APROVAR el manual d’estil bàsic de l’Ajuntament.

L’esmentat document s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.
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Segon.- APROVAR l’aplicació immediata del manual i convertir-lo en representatiu del mercat 
setmanal de Sant Andreu de Llavaneres.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament i a tots els interessats.”

La  senyora  Carme  Bastida  i  Marco,  del  Grup  Municipal  del  PSC-PM,  recorda  que  el  Regidor  de 
Promoció Econòmica, va dir a la Comissió Informativa que els hi facilitaria el cost del projecte i no ho ha 
fet.

El senyor Alcalde es compromet a fer-ho.

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

7. ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL DEL CONCURS  PER A LA VENDA DEL 19,48% DE  LA   
PARCEL.LA NÚMERO 3  DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ  PA-4  DISCONTINU “CAN SANS-
FÀBRICA MORA”.

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

“ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS PER A LA VENDA DEL 19’48% DE LA PARCEL·LA 
NÚMERO 3 DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-4 DISCONTINU “CAN SANS-FABRICA MORA”

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2010 va convocar un 
concurs, per procediment obert amb varis criteris d’adjudicació, per la venda del proindivís en la part del 
19,48%, d’una finca municipal situada en el sector PA-4 Discontinu “ Can Sans-Fàbrica Mora”.

Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant escrit de data 15 de juliol de 2010 ha informat que no es troba cap inconvenient perquè es  
dugui a terme l’alienació esmentada.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 8 de setembre de 2010, el qual proposa a la mesa l’acord 
d’adjudicació a l’únic licitador que és CORPEDIFICACIONES S.L, atès que la proposició presentada 
dóna compliment a la clàusula 6 del plec de clàusules.

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

Vist el que determinen l’article 135.4 i  la Disposició Addicional segona, punt 1 paràgraf segon de la Llei  
30/2007 de Contractes del  Sector Públic,   aplicable tot  i  la  modificació d’aquesta norma per la llei 
34/2010 de 5 d’agost, atès que és la legislació que regia en el moment de l’inici de l’expedient de con -
tractació,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- ADJUDICAR provisionalment a la mercantil  CORPEDIFICACIONES S.L,  el concurs per a la  
venda del proindivís en la part del 19,48%, d’una finca municipal situada en el sector PA-4 Discontinu “ 
Can Sans-Fàbrica Mora”, pel preu d’un milió noranta-vuit mil cinc-cents noranta-dos euros amb vint-i-set 
cèntims (1.098.592,27 Euros), impostos i despeses no inclosos, amb la descripció següent:

“URBANA: PORCIÓ DE TERRENY, sòl edificable en el terme de 08392-Sant Andreu de Llava-
neres, situada en l’àmbit conegut com “Can Sans “, amb front a un vial en projecte.

Té una superfície de tres mil dos cents metres quadrats ( 3.200 m2). Confronta: al front Sud  
amb un vial en projecte, per la dreta Est, amb finca número 114 de l’Avinguda Can Sans; per  
l’esquerra Oest, amb el vial en projecte; i al fons, Nord, amb terreny de Can Sans “

Segon.- REQUERIR a l’adjudicatària per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  presenti  davant  aquest  Ajuntament  la  documentació 
acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions,  les tributàries i les de la Seguretat Social.

Tercer.-  FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a què signi l’escriptura pública notarial i els 
documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.
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Quart.- DESTINAR el producte de l’alineació a la finalitat prevista a l’article 224.2 d) del reglament de la  
llei d'urbanisme aprovat pel Decret  305/2006, de 18 de juliol.

Cinquè.- NOTIFICAR  el present acord als interessats als efectes oportuns.”

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

8. ASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I  SANCIÓ DELS ESTABLIMENTS   
OBERTS AL PÚBLIC,  ELS ESPECTACLES PÚBLICS I  LES ACTIVITATS RECREATIVES 
SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL.

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

“ASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I SANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS 
AL PÚBLIC, ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLI-
CÈNCIA MUNICIPAL.

Atès el contingut de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i  
les activitats recreatives, (DOGC núm. 5419, de 13/07/2009), la qual disposa en l’article 13.1.d que és 
competència municipal la inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i 
les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, per mitjà d’un acord del Ple 
municipal, s’hagi acordat d’assumir conjuntament l’exercici d’aquestes competències, la qual cosa s’ha 
de comunicar als òrgans corresponents del departament competent en matèria d’espectacles públics i 
activitats recreatives.

Atès que l’article 10 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, (DOGC núm. 5709, de 07/09/2010),  regula amb els mateixos requisits el  
procediment per a l’assumpció municipal de competències sancionadores.

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

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

Primer.-  ASSUMIR conjuntament les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal.

Segon.- NOTIFICAR  aquest  acord  a  la  Direcció  General  del  Joc  i  d’Espectacles  i  als  Serveis  
Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació els quals són els òrgans 
competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives i als Serveis Tècnics Municipals i  
a la Policia Local, als efectes oportuns.

Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

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

9. 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 29 de setembre  de 2010.

Preguntes al regidor d’Hisenda, senyor Molina. Com el senyor Molina no ha assistit, les preguntes les 
respon el senyor Alcalde:

Vist que en junta de govern del passat dia 13  de setembre  de 2010 s’ha decidit aprovar l’expedient de  
modificació de crèdit núm. 7/2010. 

1- Quants diners queden en total desprès de gastar 31.466,53 euros de l’herència?

El senyor Alcalde li respon que té a la seva disposició les actes de la Junta de Govern Local. Li passarà 
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la relació.

2- Pot respondrem i enumerar-me en què s’han gastat fins a la data d’avui el total d’euros de  
l’herència?

El senyor Alcalde que li i passarà la relació.

3- Dintre  del  pressupost  de  despeses,  quantifiquen  una  alta  en  la  912  22601  d’atencions 
protocol·làries xifrada en 2.000 euros: a) quin és l’import total a data d’avui gastat en aquesta  
partida ja dotada en el pressupost municipal?, b)pot dir-me també quins són els conceptes en 
què es gasten aquests diners i a quins regidors corresponen? I c) S’han gastat part d’aquests 
diners per pagar el viatge i estada  a Roma al Sr. ALCALDE, i al Sr. REGIDOR de CULTURA, si 
és sí quin és el seu import?

a) El senyor Alcalde respon que en aquesta partida s’inclouen despeses de naixements i defuncions 
relacionats amb el personal municipal.

b) Respon que es tracta de despeses d’Alcaldia i de representació.

c) El senyor Alcalde respon que no.

Vist que en Junta de  Govern del passat 13 de setembre van aprovar per urgència la sol·licitud d’una  
subvenció per al programa d’itineraris personals d’inserció i també l’aprovació de plans d’ocupació amb 
un cost total per l’Ajuntament de més de 45.000 euros.

4- Creu Sr. Regidor, tal com estan les finances municipals, que hi ha necessitat de contractar,  
encara que hi hagi una subvenció per part de la Generalitat, 12 persones més en nòmina?

El senyor Alcalde respon que s’ha fet sempre i ho fan tots els Ajuntaments.

El senyor Ruiz explica que l’Ajuntament gastarà uns 45.000 euros en la contractació de dotze persones.

5- Pot donar explicacions del perquè volen contractar més personal quan en l’anterior Ple es va 
reduir el sou de la plantilla per raons de crisi econòmica i de les finances municipals?

El senyor Alcalde respon que no formen part de la plantilla.

6- a) S’està fent, per part de la seva Regidoria, el Pla de sanejament?

El senyor Alcalde respon que el Pla va endavant i que l’està elaborant la Diputació de Barcelona.

b) Si la resposta és sí, es pot comprometre vostè a tenir-lo acabat abans d’acabar l’any 2010?

El senyor Alcalde respon que li agradaria.

7- Ens pot dir en quina fase es troba el conveni que volien signar amb les tres viles ja fa quasi bé 
un any sobre la neteja dels edificis municipals?

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està en una situació delicada des d’un punt de vista polític i no 
ho podrà aprovar.

Preguntes a la regidora d’Urbanisme, senyora Carreras.

Vist que en Junta de Govern del passat dia 13 de setembre de 2010, s’ha aprovat el plec de clàusules 
administratives  particulars  i  tècniques  per  a  la  contractació  de  les  obres  de  reforma  i  millores 
d’accessibilitat  al  centre  cultural  “El  Casal  de  Llavaneres”,  mitjançant  procediment  negociat  sense 
publicitat amb un import de 69.409, 24 euros IVA exclòs.

1- Per què només sol·liciten ofertes a tres empreses, dues de les quals no són ni de Llavaneres?

La senyora Carreras explica que la Llei de Contractes del Sector Públic obliga a sol·licitar ofertes a un 
mínim de tres empreses.
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2- Pot dir-me si  a Llavaneres hi  ha més empreses capacitades per dur a terme les obres de 
reforma? Si la resposta és sí pot dir-me el nom d’aquestes empreses?

La senyora Carreras respon que des d’un punt de vista tècnic, a Sant Andreu de Llavaneres no hi ha 
més empreses capacitades.

Vist que en Junta de Govern del passat 26 de juliol de 2010, van adjudicar el contracte menor de  
subministrament de pantalles visuals en algunes àrees de contenidors soterrats per import de 9.209,90 
euros IVA inclòs.

3- Per què només s’ha demanat pressupost a dues empreses i cap d’elles de Llavaneres?

La senyora Carreras respon que per un tema econòmic.

10. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES.  

Preguntes al regidor d’Hisenda, senyor Molina. Com el senyor Molina no ha assistit, les preguntes les 
respon el senyor Alcalde:

1.-  Quin és el  muntant  de les factures de telefonia de l’empresa Vodafone a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres mes a mes entre agost de 2009 i agost de 2010?

El senyor Alcalde respon que aquesta informació l’ha de consultar a Intervenció.

2.-El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’aportació de 225.000 euros procedents de l’herència del senyor 
Gabernet per a cancel·lar part del dèficit municipal. Quan s’ha fet aquesta operació aprovada pel ple el  
maig passat?

Fins ara s’hi han destinat 167.150 euros i se’n destinaran més.

3.- Quins són els fons procedents de l’herència Gabernet que encara no s’han assignat a cap partida de 
despesa o, en altres paraules, què en queda de l’herència?

Es compromet a fer-li arribar la liquidació definitiva.

4.- A quines partides (concepte i codi pressupostari) han anat destinats i en quines quantitats els fons ja  
assignats de l’herència Gabernet?

Es compromet a fer-li arribar la liquidació definitiva.

5.- Ara fa uns dies, un familiar del senyor Gabernet ha entrat un document pel registre, per acreditar-se  
com a tal i demanant que l’Ajuntament li pagui una compensació econòmica per la informació que va  
facilitar sobre l’herència. L’informe de secretaria redactat en aquell moment la llei obliga a facilitar-ne 
qualsevol informació que es tingui sobre llegats o herències dels que sigui beneficiària l’Administració.  
Pensen pagar alguna compensació econòmica o amb qualsevol altre fórmula a aquest senyor o altres 
familiars que puguin reclamar?

El senyor Alcalde li contesta que sí, que ho considera just i que s’està estudiant.

6.- S’han pagat de fons municipals les despeses de l’excursió a Roma del/s membre/s del consistori  
relacionada amb els Vives i Tutó?

El senyor Alcalde respon que sí.

7.- Quin cost ha tingut per a l’Ajuntament l’esmentada excursió?

El senyor Alcalde li contesta que sí, hi van anar el Director del Museu-Arxiu, el Regidor de Cultura i ell 
mateix, el cost és d’uns 475 euros per persona.

8.- A quines despeses s’han destinat els fons pressupostats per a Televisió Llavaneres del patronat de 
la Ràdio i Televisió previstos per a 2010, a més dels romanents de 2009?
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El senyor Alcalde es remet a la reunió del Patronat.

9.- Què han costat les obres d’adaptació dels espais de la ràdio a El Casal i  amb càrrec a quines 
partides s’han pagat o es pensen pagar?

El senyor Alcalde explica que han costat 21.000 euros i que s’ha pagat a càrrec de l’herència.

10.- Després de la recent presentació per PROINOSA (ALTIARE) de concurs de creditors, es troba 
l’Ajuntament en aquesta relació?

El senyor Alcalde respon que sí.

11.- On han anat a parar els 2,4 milions d’euros que PROINOSA va lliurar en metàl·lic a l’Ajuntament  
com a part del concurs de la zona esportiva amb el govern del senyor Ros?

El senyor Alcalde li diu que parli amb els dos regidors del Grup Municipal de Gent de Llavaneres que en 
aquell moment formaven part del Consistori, el senyor Jaumandreu i el senyor Carmona.

A la Regidora d’Urbanisme, senyora Carreras:

12.- En quina situació queda la zona esportiva, les finques de l’antiga zona esportiva i el projecte?

La senyora Carreras respon que hi ha una hipoteca de quatre milions d’euros a nom de l’empresa.

13.- Què han costat les recents renovacions de mobiliari i les actuacions i adquisicions o reparacions 
relacionades  amb els  parcs  municipals  de  Llavaneres  que  ha  dut  a  terme  el  govern  recentment? 
Demanem el cost per a cadascuna de les actuacions.

La senyora Carrera respon el següent:

-Estructura joc de la torre: 17.995,00 euros més IVA.

-Desmuntatge jocs més rehabilitació motlles: 2.681,00 euros més IVA.

-Estructura per trepar: 17.995,00 euros més IVA.

14.- Hi ha actuacions pendents o previstes en aquests espais (parcs municipals)? 

La senyora Carreras explica que s’ha d’acabar el Parc de Ca l’Alfaro.

11. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.  

Carme Bastida com a Regidora  i  Portaveu del  grup municipal  del  PSC-PM presento les  següents 
preguntes pel Ple del proper 29 de setembre de 2010:

Al Regidor d’Esports:

1) Quan ha tingut  lloc la  reunió  amb les diferents  entitats  esportives del  municipi  per  tal  de 
planificar l’ús de les instal·lacions esportives municipals?

El senyor Molins explica que es reuneix regularment amb totes les entitats esportives.

La senyora Bastida recorda la moció aprovada pel Ple anterior.

2) Quan s’ha informat de la planificació a les entitats per l’esmentat ús?

El senyor Molins respon que s’ha notificat els mesos de juny i setembre.

3) On es troba aquesta planificació d’ús? I quan s’ha informat a les entitats?

El senyor Molins afirma que hi ha una planificació i que aquesta s’ha notificat al setembre.
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Al Regidor de Recursos Humans,  com el senyor Molina no ha assistit,  les preguntes les respon el 
senyor Alcalde:

1) Quan  es  convocarà  la  propera  Taula  Paritària  que  han  sol·licitat  els  representants  dels 
treballadors el 6 de setembre i ho van fer amb caràcter d’urgència?

El senyor Alcalde contesta que quan es consideri oportú.

2) En quin punt es troba la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament?

El senyor Alcalde contesta que la valoració es va fer l’any 2007.

3) Quin  és  el  criteri  per  la  contractació  de  nou  personal  aquest  estiu  tot  i  els  informes 
desfavorables de Secretaria i Intervenció?

El senyor Alcalde respon que hi ha dos criteris, d’una banda la urgència de la neteja del municipi i de  
l’altra un criteri de benestar social.

4) Per què un treballador de l’Ajuntament amb horari de 9 a 13 h, entra al Consistori a les 22,30 
h?

El senyor Alcalde respon que no ho sap, que digui de quin treballador es tracta.

5) Per què no es notifica a la Policia, tal com hem de fer els Regidors de l’oposició del consistori?

El senyor Alcalde respon que no ho sap.

6) És normal aquest comportament?

El senyor Alcalde considera que no són preguntes per fer en un Ple.

Al Regidor d’Hisenda, com el senyor Molina no ha assistit, les preguntes les respon el senyor Alcalde:

1) Quin és l’estat exacte del Pla de sanejament de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres?

El senyor Alcalde respon que el Regidor d’Hisenda ja ha informat sobre aquest punt.

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

El senyor Alcalde respon que es veurà a final d’any.

3) Quin cost per l’Ajuntament ha suposat la representació del Consistori al viatge a Roma? I qui ha 
anat amb càrrec a despesa de l’Ajuntament?

El senyor Alcalde comenta que ja ha respost a aquesta pregunta.

4) Quina ha estat la recaptació de la zona blava al període de l’estiu? (juny-juliol-agost)

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació, 
respon que ha estat de 14.357 euros.

A la Regidora d’Urbanisme:

1) Quins han estat els motius pels canvis de criteri en relació al projecte del “carril bici”?

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme explica 
que s’ha modificat per millorar la seguretat vial.

2) Quan estaran finalitzats els jocs infantils de Ca l’Alfaro? Per quines edats estan destinats?

La senyora Carreras explica que la caseta estarà acabada el 14 d’octubre de 2010 i que està destinat a 
nens de 0 a 6 anys, la resta de jocs són per nens de més de sis anys.
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3) Quines actuacions estan previstes al Carrer de Munt? Segueixen havent “forats”, hi ha alguna 

previsió per arreglar-ho?

La senyora Carreras respon que es millorarà el carrer a càrrec del FEOSL.

Al Regidor de Via Pública:

1) Quins són els criteris perquè entrin vehicles a Ca l’Alfaro?

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Via Pública respon que 
són els mateixos que quan governava el PSC.

12. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.  

El senyor Joan Mora i Buch com a portaveu i regidor del Grup Municipal d’ERC-APM, formula les se-
güents preguntes, i demana que respongui el senyor Alcalde:

1. Em poden passar una copia del projecte  inicial del carril bici? 

La Regidora d’Urbanisme, senyora Sandra Carreras, li respon que li farà arribar. 

2. Em pot dir quin cost inicial té el projecte?.

La senyora Carreras li respon que el cost ha estat de 113.714, 82 euros.

3. Perquè es va informar a  través de la revista municipal que seria de baixada pels vehicles?.

El  Regidor  de  Governació  i  Via  Pública,  senyor  Juan  García,  respon  que  aquesta  era  la  primera 
intenció, però l’estacionament del bus va comportar que s’hagués de modificar. 

4. Hi ha informe tècnic que recomani el canvi de sentit per els vehicles?. 

El senyor García respon que no perquè no hi ha tècnic de mobilitat.

La senyora Carreras respon, seguidament a la pregunta número 6:

6. Em pot dir quin sobrecost tindrà tots els canvis que han fet?

S’està intentant que cap.

5. En passat alguna nota informativa als veïns per informar dels canvis?  

El senyor García respon que sí, verbalment.

7. Quina explicació ens pot donar de la seva manca de responsabilitat en deixar el poble per vacances i  
no delegar tots els dies que estava absent? 

El senyor Alcalde contesta que el mes d’agost va delegar en el Primer Tinent d’Alcalde, el senyor Josep 
Molina. 

8. Per què no va delegar les seves funcions durant els viatge a Roma?.

El senyor Alcalde contesta que no ha va fer perquè es tractava d’un cap de setmana.

9. Tenim algun document que permeti a l’Ajuntament fer ús dels terrenys propietat de (PROINOSA)  de 
l’antic camp de futbol, la zona de l’antic institut i del frontó?

El senyor Alcalde explica que sí s’han fet reunions i que s’ha acordat verbalment.

El senyor Mora demana que es signi un conveni que en reguli l’ús.
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El senyor Alcalde li  contesta que no cal signar un conveni d’ús i  crida al senyor Mora a l’ordre per  
primera vegada.

10. En el ple del dia 26 de Maig el regidor d’Hisenda es va comprometre en nom del govern a eixugar  
dèficit destinant part de l’herència, 225.000 euros. Hem poden donar un estat d’execució de l’import de 
l’herència?  

El senyor Alcalde afirma que li farà arribar.

D’acord   amb  l’article  91.4  del  ROF,  s’inclou  en  l’ordre  del  dia  el  següent  assumpte  com a  punt  
d’urgència,  la qual s’ha estimat per unanimitat:

Es dóna compte de la següent moció:

“Els regidors i  portaveus dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Joan 
Mora, del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyora Carme Bastida, de Gent de Llavaneres, senyor 
Joan Rubal i de SOS LLAVANERES, senyor Josep Ruiz, presenten per al seu debat i votació en el Ple 
Municipal amb caràcter d’urgència la següent moció per a l’eixugament de dèficit municipal amb càrrec 
a l’herència Gabernet segons l’acord del Ple del maig passat:

Exposició de motius:
El passat mes de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar entre d’altes mesures econòmiques, 
l’aplicació de fins a 225.000 euros de l’herència rebuda del senyor Gabernert Ahicart a eixugar dèficit 
municipal, atenent a la greu crisi general i la particular de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

En el temps transcorregut des d’aleshores, l’Ajuntament ha dut a terme inversions no pressupostades 
amb càrrec als fons procedents de l’esmentada herència, si bé el consistori no disposa, a dia d’avui  
d’informació detallada del total de recursos de l’herència utilitzats ni a quines inversions s’han aplicat.

Aquest Ple no ha rebut tampoc, a dia d’avui una liquidació d’aquests recursos.

Veient que es continuen duent a terme inversions més enllà dels previstos en el pressupost i no tenint  
notícia de què l’Ajuntament hagi fet efectiu cancel·lacions de deute bancari o eixugament de dèficit tot i  
el mandat del Ple, es proposa al Ple la següent:

Proposta d’acord:

1r.-Que es faciliti informació detallada sobre la destinació que s’ha donat fins a dia d’avui als fons de 
l’herència Gabernet.
2n.- Que es faciliti a tots els grups municipals l’estat de comptes en relació a l’herència i saldo encara  
no aplicat, és a dir, disponible del total de 620.000 euros rebuts.
3r.-  Que es faci  efectiva la cancel·lació de deute per l’import  aprovat  en el  seu moment  de fins a 
225.000 euros.”

El senyor Regidor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de la urgència i  
del contingut de la moció. Demana, però, als Grups proposants que li facin arribar les propostes amb 
antelació suficient.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta que li preocupa el com-
pliment de l’acord del Ple perquè el govern no aclareix si es destina a eixugar dèficit. Recorda el com-
promís del Regidor d’Hisenda.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, vol deixar constància que s’hi  
s’hagués consultat abans el PP s’hi hagués afegit. Pensa que reduir préstecs és eixugar dèficit.

El senyor Alcalde afirma que es complirà el compromís per una quantia superior a 225.000 euros i que 
les disposicions fetes estan a les actes de la Junta de Govern Local.
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, afirma que hi ha una absoluta  
predisposició a col·laborar amb el Grup Municipal del PP. Manifesta que l’Alcalde no autoritza la consul-
ta de les despeses als Grups de l’oposició.

Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat sense cap esmena.

13. INFORMES I PRECS.  

La senyora  Sandra  Carreras  i  Ruiz,  del  Grup  Municipal  de  CiU,  Regidora-Delegada  d’Urbanisme, 
informa que sobre la instal·lació de la pilona al carrer Clòsens i de l’inici de l’obra “Millora de l’entorn de 
l’estació de ferrocarril” inclosa en el Fons Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat  Local (FEOSL).

També explica que, pel que fa a l’obra de la Rotonda de la N-II, està en procés de finalització i que el 
diumenge 26 de setembre es va fer la inauguració del Carril Bici.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta qui és el  
responsable d’obrir les portes del barri de Can Caralt (accés a l’IES).

El senyor Ruiz recorda que hi ha un tram sense voral i que va demanar al senyor Juan García el seu 
arranjament, el qual va respondre que era competència de la Diputació de Barcelona. Demana que es  
procedeixi a la neteja de les plantes que hi ha.

Seguidament, el senyor Ruiz, comenta que pel que fa a la Junta de l’Organisme Autònom de Ràdio  
Televisió (RTVLL), hi ha un informe d’Intervenció on consta que la despesa és de 20.000 euros, pensa 
que no s’ha seguit el procediment i en demana la documentació.

Per  últim,  també demana la  documentació  relativa  a  l’adquisició  del  mobiliari  dels  parcs  infantils  i 
pregunta si s’ha seguit el procediment de contractació correctament.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM, es dirigeix al Regidor de Medi  
Ambient, Via Pública i Governació, senyor Juan García, i li formula els següents precs:

“1.- Senyor García, per molt de greu que sàpiga a alguns, la informació a vegades arriba. Li dic perquè  
en la relació de despeses aprovades per la Junta de Govern de fa una o dues setmanes, hem vist una  
factura de 1.750 euros per la compra de bosses d’escombraries per la Brigada, cada bossa val 0,175  
euros.

Quasi 300.000 pessetes en bosses d’escombraries, hem esbrinat que van ser 10.000 bosses.

Miri, un busca i es dóna compte que comprant com a particular, un producte semblant es pot trobar per  
0,150  i fins i tot per 0,10 euros o menys. 

Ja està bé que es compri a comerciants de Llavaneres, però vostè ha de defensar els interessos de  
l’Ajuntament i quan es compren 10.000 bosses no es poden pagar al mateix preu que un particular que  
en compra 20.

En una sola operació, tan petita com aquesta hem pagat entre 500 i 800 euros més del que es podria  
haver pagat i, amb una mica de dedicació, haguéssim estalviat aquests diners a l’Ajuntament. Aquest 
malbaratament, encara que sembli petit, no ens el podem permetre.

Li prego que treballi i es preocupi per les seves àrees de govern, i si no pot, habiliti un responsable, el  
Cap de la Brigada o el Sots-Cap perquè puguin intervenir en aquests assumptes, perquè fins ara l'únic  
que fan és seguir les indicacions d’on comprar i signar un albarà, però no saben si comprem car, barat o 
migpensionista i no poden tampoc aportar els seus coneixements sobre proveïdors millors o pitjors per 
a la Casa, si és que en tenen.

2.- Senyor García, des que es va posar en marxa la construcció del carril bicicleta hem tingut rètols que 
deien una cosa diferent del que feien vostès després, senyals de trànsit que es posaven i es tapaven 
dies després amb bosses d'escombraries i, al final, un sistema viari on la seguretat és i ha estat l’últim: 

Des d’uns elements separadors de cautxú que en lloc de separar el carril  bici  del  de circulació de 
cotxes, separaven els dos sentits del carril bici, una indisciplina d’usuaris en cotxe que vostès no només 
han tolerat, sinó provocat amb l'ordenació viària i, finalment, l’espectacle ridícul del públic apareixent 
una filmació donin TV3 sobre el nostre carril bicicleta.

Per descomptat, això d’asfaltar un tram de la Riera per fer dos carrils de circulació a motor no és un  
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canvi en el projecte en favor de la seguretat viària, però ja imaginem el per què i d’on ve aquest canvi.  
Al final han marejat als usuaris de bicicleta i als pares de l'escola Serena Vall.

I és que per fer una truita cal trencar els ous, però vostès volen fer-ho sense trencar els ous, sense  
molestar a ningú per donar-se un banquet de vots d’aquí a uns mesos. I espero que no s’ennuegui,  
perquè els canvis  que han fet  han estat  a costa de la  seguretat  viària  i  veurem si  no haurem de 
lamentar més endavant algun accident.

Li  prego  que  tingui  el  valor  de  fer  les  coses  que  convenen  al  poble,  encara  que  per  això  s’hagi  
d'enfrontar, de vegades, a l’opinió pública.

3.- Només li  diré que vostè, o l’Alcalde, o ambdós s’han saltat els procediments de contractació, el  
compromís  amb els  treballadors  i  enllaços  sindicals,  als  que  van  baixar  el  sou i  van prometre  no  
augmentar  la  despesa  en  personal,  i  s’han  saltat  els  informes  negatius  tant  de  Secretària,  com 
d'Intervenció. Miri, de tres nous contractes, dos tenen informe negatiu de Secretaria i els tres informes 
d'Intervenció, i fins el tècnic de Medi Ambient i el Cap de la Brigada, en el seu informe, li recorden que  
segons Intervenció, no disposen vostès de pressupost per fer-ho.

Li  prego  que  compleixin  les  normes  de  contractació,  els  compromisos  que  assumeixen  amb  els 
treballadors i que escoltin, d’una vegada, als tècnics de la casa. I no malbaratin els diners de tots els  
ciutadans.” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM, es dirigeix a l’Alcalde, i li formula 
els següents precs:

1.- Senyor Alcalde, veient com fa les coses em trobo en la necessitat d’aclarir-li que l’herència és de 
l’Ajuntament i no seva. I sembla que no ho ha entès, per com disposa dels diners i per com s’ha gastat  
ja pràcticament 2/3 dels diners. I és que amb aquesta herència ha tingut vostè una relació fosca per no 
dir negra. Encara no sabem qui té els originals de la llibreta del senyor Gabernet, ni com va accedir 
vostè a la informació ni quan. Està gastant aquests diners a cop de decret, comprant gronxadors i jocs 
infantils que deu pensar que és bo per a la seva campanya electoral.

I és que en aquest tema, en els parcs infantils, s’ha gastat, del que sé fins ara (que no és fàcil disposar 
de la informació) s’ha gastat a la vora de 120.000 euros, sense procediment de contractació, sense 
convidar empreses i sense concurs, que és el que tocaria. I el que ens preguntem és quina relació té 
vostè amb aquesta empresa.

Torno a l’herència i acabo amb el prec, ara hi ha un familiar que reclama que li pagui uns diners per  
haver donat informació, i com que vostè ja ha dit algun cop que s’hauria de pagar, ens temem que ho 
farà. I a mi això em fa pensar malament, primer perquè aquest senyor, si tenia notícia, estava obligat 
per llei a comunicar-ho a l’Ajuntament i en segon, perquè la llei no li permet pagar aquest tipus de 
compensació.

Així si ho fa, jo només puc pensar que hi té un interès personal en aquest diners.

Li  prego que descarti  definitivament  el  pagament  de qualsevol  compensació  econòmica perquè els 
diners no són seus, són de l’Ajuntament”.

2.- Senyor Alcalde, quan hagi de sortir del país, encara que sigui per anar a purificar-se a Roma, i ho  
faci amb els diners de l’Ajuntament, faci el favor de comunicar-ho i delegar les funcions d’alcaldia. I si 
no ho vol comunicar a l’oposició, com a mínim digui-ho als membres del seu grup o a qui es quedi al  
càrrec, perquè no és el mateix estar al Montseny que a l’altra banda de l’Atlàntic. I si té males relacions  
amb el Primer Tinent d’Alcalde, busqui a algun altre membre del seu grup amb qui tingui bona relació, si  
és que hi ha algú.

Personalment, no m’importa si està a Cancún o al Montseny, però davant d’una emergència, com a 
mínim els seus companys de govern haurien de saber com localitzar-lo”.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM, es dirigeix al Regidor de Cultura 
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i Esports, senyor Joan Molins, i li formula els següents precs:

“Miri, senyor Molins, ha començat novament la temporada i ja tenim novament l’embolic del repartiment 
de les hores del poliesportiu municipal. La qüestió és que ara són els seus amics els que reclamen 
disposar d’hores de pista al poliesportiu, tot i que estan inscrits com a un dels equips de l’Associació 
Esportiva Boet, de Mataró.

Ara,  amb els seus amics,  tots els problemes que vostè posava per negar hores de pista a l’equip 
Serenamar, de Llavaneres, s’han esvaït, han desaparegut només perquè ara són els seus amics els 
que reclamen, són “un club amigo”.

Miri,  faci el que cregui més convenient,  però li  prego que apliqui un criteri  a l’hora de decidir i  que 
mantingui aquest criteri. No el canviï depenent de si qui li demana són amics de l’alcalde, del partit o del  
Papa de Roma.

I si no té criteri o no es vol complicar la vida, delegui funcions, deixi treballar a la tècnica d’esports, que  
de ben segur que ho farà millor.”

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es dirigeix al Regidor 
d’Esports,  senyor  Josep Molins,  per  comentar-li  que hi  ha problemes en la  planificació  de l’ús del  
poliesportiu municipal, i que hi ha dues entitats que han de marxar fora del poble per poder practicar 
esport. Demana que la planificació tingui en compte totes les entitats del municipi.

La senyora Bastida prega a l’Alcalde un canvi d’actitud, pensa que mostra una falta de respecte vers els 
regidors  de  l’oposició,  i  li  recorda  que  representen  la  majoria  dels  ciutadans  de  Sant  Andreu  de 
Llavaneres.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, es dirigeix al senyor Juan García i 
li pregunta per la grua municipal, demana una relació de les actuacions dutes a terme.

També demana l’arranjament del Torrent de les Bruixes.

El senyor Mora explica que a l’Ametllareda hi ha veïns que tenen problemes per travessar la Riera quan 
plou. Demana que s’actuï, ja que quan plou les tapes del clavegueram  salten, principalment a la zona 
de la  farmàcia,  l’escola  bressol,  el  geriàtric  i  tots els  veïns es veuen obligats a netejar  la  brutícia.  
Demana que ho netegi la Brigada Municipal.

També apunta la manca de seguretat, demana més presència policial a la zona.

Igualment diu que les voreres estan en mal estat i els arbres s’han d’arranjar.

Per últim, el senyor Mora, recorda la moció aprovada perla instal·lació de punts de llum.

La  senyora  Sandra  Carreras  i  Ruiz,  del  Grup  Municipal  de  CiU,  Regidora-Delegada  d’Urbanisme, 
contesta que aquests punts de llum s’instal·laran ara.

El  senyor  Mora  torna  a  insistir  sobre  la  necessitat  que  es  faci  l’arranjament  de  l’accés  des  de  
l’Ametllareda a l’IES. Pensa que hi ha moltes herbes i que, en definitiva, hi ha poc manteniment de  
l’arbrat a Bell-Aire i a l’Ametllareda. Demana manteniment.

El senyor Mora pensa que hi ha noms de carrers que generen confusió. Demana que tots el portaveus 
facin un plantejament general al respecte.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es dirigeix a la senyora Carme 
Bastida, del Grup Municipal del PSC, i comenta que el Grup Municipal del PP i el Grup Mixt no tenen  
telèfon de l’Ajuntament.

També comenta que 2,4 milions d’euros es van destinar a inversió lliure i transitòriament a Tresoreria 
Municipal. El resultat de l’acta d’arqueig de l’any 2003 va se de 67.000 euros i la de l’any 2007 va ser de 
4,1 milions d’euros

Recorda que l’any 2007 el senyor Rubal formava part del Govern.
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El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, demana planificació i criteri al senyor 
Josep Molins en l’ús de les instal·lacions esportives.

El senyor Majó es dirigeix al senyor Alcalde demana que quan arribi documentació important no se la  
guardi i l’amagui, que la comparteixi, com ara la recent sentència d’un funcionari.

Seguidament, el senyor Majó, llegeix el següent escrit:

“El prec és que quan arribi documentació o informació important a l’Ajuntament, no la mantingui en 
secret, ni se l’ha guardi per només per a vostè i el seu equip sense compartir-la amb els altres grups 
municipals, que formem part del consistori com vostè i els seus.

Em refereixo a la Sentència 487-08 del 2010.07.22 del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 
Barcelona, i que es refereix a la demanda de lesivitat interposada per l’Ajuntament, per ordre seva, a un 
funcionari d’aquesta casa.

La sentència ha desestimat la demanda de l’Ajuntament i ha donat la raó al funcionari. Com és evident  
no vaig a llegir el text íntegre de la sentència, però si citaré alguns paràgrafs de la mateixa:

“Lo cierto es que a la vista de la diversa documental obrante en los autos, se aprecia sin ningún género 
de dudas que se ha realizado un uso torticero y  fraudulento  por  parte  de la  Administración de un 
mecanismo previsto en la ley para de esta manera dejar sin efecto un determinado acto administrativo y 
en  consecuencia  el  nombramiento  como funcionario  titular  de  una  determinada  persona,  bien  por 
diferencias con el mismo, bien por desacuerdo con el anterior equipo de Gobierno.”

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua torticero significa injusto, o que no se 
arregla a las leyes o a la razón.

La sentencia también dice “con expresa imposición de costas causadas a la Administración actora”
 

Significa que l’ús “torticero” d’un mecanisme legal, ens costarà a tots uns diners, ja li preguntarem a 
quant puja pel pagament d’advocats d’ambdues parts i altres despeses que es puguin haver originat.

En el Grup Municipal Popular, no tenim el més mínim dubte que si la sentència per casualitat, i recalco  
casualitat  hagués  estat  favorable  a  vostè  (que  no  a  l’Ajuntament),  ens  haguéssim  assabentat  de 
manera immediata, probablement per la premsa.

També li preguem que, en cas de que decideixi interposar recurs a la sentència, ens informe de la seva 
decisió i, si escau de la sentència, així com del total que ens costarà el seu ús “torticero””

Essent les 23,20 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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	Segon.- APROVAR l’aplicació immediata del manual i convertir-lo en representatiu del mercat setmanal de Sant Andreu de Llavaneres.

