
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2010

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 30 de juny 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), Regidora senyora Susana Clerici (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro 
(PP), la senyora 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’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

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 26 DE   
MAIG DE 2010.

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, vol que es faci constar a la  
pàgina 25 de l’acta del Ple celebrat el dia 26 de maig de 2010, que va demanar que les preguntes que el 
seu  Grup Municipal  va  formular  a  la  senyora  Sandra  Carreras  i  Ruiz,  del  Grup Municipal  de  CIU,  
Regidora-Delegada d’Urbanisme, es contestessin al proper Ple.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta que vol que consti a la 
pàgina 28 de l’acta del Ple celebrat el dia 26 de maig de 2010, la seva protesta per l’actitud del senyor  
Alcalde  i les contínues interrupcions per part del senyor Alcalde.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que a la pàgina 10 de 
l’acta del Ple celebrat el dia 26 de maig de 2010, on consta la seva intervenció en el sentit següent: “El 
Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que consti per escrit que les  
inversions que no es fan (la reforma del Casal d’Avis) no es financiïn amb l’herència. També demana que 
el govern assumeixi el compromís d’eixugar el dèficit amb accions concretes.” Ha de dir el següent: “El 
Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que consti per escrit que les  
inversions que no es  fan no es  financiïn amb l’herència.  També demana que el  govern assumeixi el  
compromís d’eixugar el dèficit amb accions concretes.” 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de maig de 2010, amb 
les esmenes proposades.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:  
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.  

- Decret  núm.  235/2010,  de  14  de  maig,  al  decret  núm.  327/2010,  de  23  de  juny,  de  
contractació de sis Agents Cívics, personal laboral temporal, pels mesos de juliol i agost.

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal  de SOS LLAVANERES, demana explicacions del  
Decret número 287 d’acceptació de la renúncia formulada pel senyor Josep Molina i Marchán, Regidor 
del Grup Municipal de CIU, a la gestió de l’Àrea delegada de Recursos Humans.

La  senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana explicacions sobre el  
Decret número 242 d’aprovació de la modificació del “Projecte OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadania”.
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions del Decret 
número 287 d’acceptació de la renúncia formulada pel senyor Josep Molina i Marchán, Regidor del Grup 
Municipal de CIU, a la gestió de l’Àrea delegada de Recursos Humans.

El senyor Alcalde fa una breu explicació del Decret 287, i explica que el senyor Molina va renunciar per 
motius de feina.

El senyor Alcalde es dirigeix a la senyora Bastida i li diu que li farà arribar la documentació relativa al  
Decret número 242.

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

3. APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE   
LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS.

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

“APROVACIÓ  DE  L’ENCOMANA  DE  GESTIÓ  A  LA  DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA  DE  LA 
GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS

I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE.

La Llei estatal 4/1996, de 10.1, va donar una nova redacció a diversos articles de la Llei estatal 7/1985, de 
2.4,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local.  D’acord  amb aquesta  modificació,  l’art.  17.1,  tercer 
paràgraf de la Llei 7/1985, diu el següent:

“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los 
padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan 
mantener los datos de forma automatizada.”

En relació amb el Padró d’habitants resulten també d’aplicació les disposicions següents:

-  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13.12,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  que  derogà  la  Llei  
Orgànica  5/1992 de  29.10,  de  regulació  del  tractament  automatitzat  de  dades  de  caràcter  personal  
(LORTAD), i legislació concordant.

- Reglament  estatal  de  Població  i  Demarcació  Territorial  de  les  Entitats  locals,  aprovat  pel  RD 
1690/1986, d’11.7, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20.12 (BOE 
núm. 14, del 16.1.1997).

- Resolució de 9.4.1997, Ministeri  de la Presidència;  instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la 
gestió i revisió del Padró municipal (BOE núm. 87, de l’11.4.1997).

- RD 1720/2007, de 21.12, pel  qual  s’aprovà el Reglament de desenvolupament  de la Llei  Orgànica  
15/1999, de 13.12, de protecció de dades de caràcter personal, Reial Decret que derogà l’anterior RD 
994/1999, d’11.06, pel qual s’aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats 
que continguin dades de caràcter personal.

II.  COOPERACIÓ  LOCAL  I  ARTICULACIÓ  DE  L’ASSUMPCIÓ  DE  LA  GESTIÓ 
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS.

En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985), la Diputació de 
Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos.  
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La  referència  als  Padrons  d’habitants  en  la  Llei  7/1985  constitueix,  així,  una  concreció  d’aquelles  
funcions genèriques d’assistència i cooperació local.

Aquesta  concreció  té,  però,  unes  peculiaritats,  el  que  explica  que  de  manera  expressa  hagi  estat 
incorporada a la Llei 7/1985, i que la Diputació de Barcelona posi a disposició els mitjans adients i dugui 
a terme les actuacions necessàries per fer efectiva aquesta assumpció de la gestió informatitzada del Padró 
d’habitants (per acrònim, AGIPH). Actuacions aquestes que constitueixen el corol·lari de la cooperació 
local que, en la matèria del Padró d’habitants, ja venia prestant la Diputació de Barcelona.

Atesa la formulació legal es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta funció de  
l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). D’acord amb aquest 
article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis  de la  competència d’una entitat  local  (el  municipi,  en relació  al  Padró d’habitants)  que 
s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona),  per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.

III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME.

a) CONVENI-TIPUS.

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH va elaborar-se un Conveni-tipus, el text del 
qual va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 26.06.1997 i publicat al BOPB núm. 169,  
de data 16.07.1997. Aquest Conveni-tipus va servir de base per a la formalització dels Convenis que es 
subscriurien entre cadascun dels Ajuntaments que van aprovar l’encomanda de gestió de l’AGIPH i la 
Diputació de Barcelona.

Aquest  Conveni-tipus  contenia  les  previsions  jurídiques  i  tècniques  bàsiques  que  havien  de  regir  la 
prestació per la Diputació d’aquesta funció de l’AGIPH.

b) INFORMES SOL·LICITATS.

Malgrat  els treballs preparatoris duts a terme en el si de la Diputació i les consultes formulades amb  
representats del col·lectiu de Secretaris d’Ajuntaments de la província, va creure’s convenient sol·licitar 
els informes als Organismes que a continuació s’indiquen.

b.1) A l’Agència de Protecció de Dades

Atesa la incidència de la Llei Orgànica 5/92-LORTAD i de la legislació concordant,  va sol·licitar-se 
informe sobre l’esborrany del Conveni-tipus a l’Agència (Espanyola) de Protecció de Dades, la qual 
té, entre altres funcions, la de vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i  
controlar la seva aplicació (art. 36, L 5/92-LORTAD i art. 37, LOPD 15/99). En data 27.5.1997,  
l’Agència va emetre un informe, la part final del qual diu el següent:

“El Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona permite a aquellos Ayuntamientos 
de  la  provincia  que  no  disponen  de  los  medios  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  gestión  
informatizada  del  padrón  municipal,  encomendar  esta  tarea  a  la  Diputación,  sin  perder  la 
titularidad  del  fichero,  y  por  tanto  es  el  Ayuntamiento  correspondiente  el  responsable  del  
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de  octubre,  de  regulación  del  tratamiento  automatizado  de  datos  de  carácter  personal.  Sin 
embargo,  la  Diputación  como  encargada  del  tratamiento,  realiza  sus  funciones  con  total 
independencia para evitar trámites administrativos improcedentes según establece la Directiva 
95/46/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  25  de  octubre  de  1995,  relativa  a  la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
la información de los padrones municipales almacenada en sus bases de datos, así como en las 
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comunicaciones,  en  las  operaciones  de  intercambio  con  otras  Administraciones  y  en  las 
consultas o transacciones telemáticas realizadas por el propio Ayuntamiento.

En definitiva, el Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona, se encuentra legalmente 
amparado por las normas señaladas anteriormente, y no vulnera lo establecido en la Ley Orgánica 
5/1992 y en la Directiva 95/46/CE.”

b.2) Al “Consejo de Empadronamiento”

Formulada  sol·licitud  d’informe  a  l’Institut  Nacional  d’Estadística,  aquest  el  va  trametre  al 
“Consejo de Empadronamiento”, òrgan col·legiat de col·laboració entre l’Administració General 
de l’Estat  i  els ens locals,  adscrit  al  Ministeri  d’Economia i Hisenda (art.  17.4,  L 7/85).  La 
Comissió Permanent d’aquest Consell, en data 19.6.1997, s’ha manifestat de manera favorable 
en relació al Conveni-tipus.

c) MODIFICACIONS DEL CONVENI-TIPUS

En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  
la qual  derogava la Llei  5/1992, de 29.12, de Regulació del  tractament  automatitzat  de les dades de  
caràcter personal (LORTAD). 

Per  acord  de  Comissió  de  Govern,  de  data  29.03.2001,  es  modifica  el  conveni-tipus  (AGIPH),  
concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per les referències a la Llei  
Orgànica 15/1999.

D’aleshores ençà, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprova el nou Reglament 
de desenvolupament  de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de Dades,  fa necessari  una  
actualització del Conveni-tipus aprovat en data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la  
nova normativa.

Així mateix, i d’acord amb la interpretació que fa l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre alguns 
aspectes del procediment d’aprovació de la creació del fitxer, resulta convenient introduir alguns canvis  
en  els  tràmits  que  hauran  de  seguir-se,  com  són  l’acord  exprés  de  creació  del  fitxer  per  part  de  
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord, tràmits que vindran a afegir-se a la formalització del conveni  
entre l’Ajuntament i la Diputació així com a la publicació d’aquesta formalització.

IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.

A) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 

Per part de la Diputació:

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es concreten 
en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la 
formalització de l’encomanda de gestió.

2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província

b) Per part de l’Ajuntament:

Donat que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres té creat i registrat a l’Agència Catalana de 
Protecció  de  Dades  un  fitxer  sobre  les  dades  del  Padró  d’Habitants,  procedim  a  acordar  les 
modificacions corresponents i a publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest  
acord, amb l’adaptació de les obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors.
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1) Aprovació de la modificació del fitxer de dades personals referit al Padró Municipal d’Habitants 
d’acord amb la proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades per  
la Diputació de Barcelona.

2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord 
amb el conveni-tipus aprovat per la Diputació.

c) Actuacions posteriors:

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.
2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ajuntament de creació del fitxer de dades personals i 

de la referència dels convenis formalitzats amb els ajuntaments que li han encomanat la gestió en 
el Butlletí Oficial de la Província.

3) Registre  per  la  Diputació  a  l’Agència  Catalana  de  Protecció  de  Dades  del  fitxer  de  dades  
personals creat per l’Ajuntament.

En data 11 de març de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització  
de l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 76, Annex I, de data 
30 de març de 2010.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2010.

En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.-  APROVAR la  creació  del  fitxer  de  dades  personals  referit  al  Padró  Municipal  d’Habitants  
(AGIPH).

Segon.- ENCOMANAR a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del Padró d’habitants del 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

Tercer.-     APROVAR la  formalització  d’un  Conveni  amb la  Diputació  de  Barcelona  per  fer  efectiva 
l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH),  
d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
76, Annex  I, de data 30 de març de 2010.

Quart.  -   ADHERIR-SE a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i relatives a la  
declaració del fitxer automatitzat del Padró d’habitants d’aquest municipi.”

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

4. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.  

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

“ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

Atès que l’elecció de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau Substitut correspon al Ple de l’Ajuntament.

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 202/2010, de 27 d’abril, es va incoar l’oportú procediment i es 
van publicar els corresponents  edictes amb una antelació suficient, d’acord amb allò que disposa l’article 
5 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; finalitzant el termini per a la presentació de 
sol·licituds el dia 11 de juny de 2010.
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Atès que durant l’esmentat període s’han formulat les sol·licituds de les persones que es relacionen a  
continuació, d’acord amb l’ordre de presentació:

A) Jutge de Pau Titular:

- DNI. 38.742.220-P
- DNI. 45.028.245-H
- DNI. 36.531.193-V
- DNI. 37.731.033-Q

B) Jutge de Pau Substitut:

- DNI. 38.802.447-K
- DNI. 45.028.245-H
- DNI. 36.531.193-V
- DNI. 37.731.033-Q

Atès que es considera que el senyor Salvi Cabot i Batllori és la persona més idònia per al càrrec de Jutge 
de Pau Titular perquè, entre d’altres raons, ha desenvolupat el càrrec de Jutge de Pau Titular des de l’any  
2006 de forma ininterrompuda i coneix les funcions del càrrec.

Atès que es considera que la senyora Benita Dosrius Boter és la persona més idònia per al càrrec de Jutge  
de Pau Substitut  perquè, entre d’altres raons, ha desenvolupat el càrrec de Jutgessa de Pau Substituta des 
de l’any 2006 de forma ininterrompuda i coneix les funcions del càrrec.

Vist l’informe de Secretaria.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2010.

Vist l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial; l’article 6 i concordants  
del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; es proposa al  Ple de la Corporació l’adopció  
del següent acord:

Primer.- ELEGIR el senyor Salvio Cabot Batllori, D.N.I. 38.742.220, com a Jutge de Pau Titular de Sant 
Andreu de Llavaneres, i la senyora Benita Dosrius Boter, D.N.I. 38.802.447-K, com  a Jutgessa de Pau 
Substituta.

Segon.- TRAMETRE el present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà de Mataró, perquè  
el traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li proposi el nomenament  
de les persones elegides.

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

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, vol fer constar el seu agraïment per la 
tasca duta a terme pel senyor Cabot i per la senyora Dosrius.

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

5. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LES DUES FESTES LOCALS PER   
A L’ANY 2011.

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

“PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 
2011.
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Vista  l’Ordre  TRE/309/2010  del  Departament  de  Treball,  d’11  de  maig,  per  la  qual  s’estableix  el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2011.

Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.

Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran  
festes locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2010.

Atès que l’article 46 del  Reial  Decret  2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per 
formular la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al  
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- PROPOSAR els dies 18 de juliol de 2011 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre 
de 2011 (dimecres) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres  
per a l’any 2011.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, als 
efectes oportuns.”

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

6. APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ECONÒMIC  ADMINISTRATIVES   
REGULADOR DE LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,  DE LA PARTICIPACIÓ DE PROPIETAT MUNICIPAL 
(19,48%)  EN  EL  PROINDIVÍS  DE  LA  PARCEL.LA  NÚM.  3  DEL  POLÍGON 
D’ACTUACIÓ PA-4 “CAN SANS-FÀBRICA MORA”.

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

“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES REGULADOR DE 
LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, 
DEL 19’48 % DE LA PARCEL·LA NÚMERO 3 DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-4 “FÀBRICA 
MORA-CAN SANS”

Vist el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives regulador de la venda del proindivís en la part  
del 19,48%, d’una finca situada en el sector PA-4 Discontinu “ Can Sans-Fàbrica Mora”.

Vist  l’informe de la  Secretaria municipal.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2010

Vistos els articles 99  i concordants la llei 30/2007 de 30 d’octubre Contractes del Sector Públic, i l’article  
273 i següents  del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per DL 
2/2003 de 28 d’abril, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació.

Segon.-   DONAR  COMPTE del  present  acord  al  Departament  de  Governació,  de  conformitat  amb 
l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels  
ens locals.
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Tercer. CONVOCAR concurs, pel procediment obert amb varis criteris d’adjudicació, per la venda del  
proindivís en la part del 19,48%, d’una finca situada en el sector PA-4 Discontinu “ Can Sans-Fàbrica  
Mora”.

Quart.-. APROVAR el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars  que hauran de regir  
el contracte d’alienació (compravenda) de béns patrimonials de propietat municipal, 

Cinquè.-  EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules esmentat a l’apartat anterior durant el termini de vint  
dies mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la 
província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè puguin presentar-se reclamacions.

Sisè.-  ANUNCIAR la  licitació,  durant  el  termini  de  vint-i-sis  dies  naturals  i  de  forma simultània  a 
l’exposició  al  públic  del  Plec,   en el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  B.O.P.,   D.O.G.C.  i  al  web 
municipal,   si  bé aquesta s’ajornarà en el  supòsit  de què es formulin reclamacions contra el Plec de  
Clàusules.”

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia la seva abstenció en la 
votació d’aquest expedient, d’acord amb el previst a l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora  
de Bases del Règim Local, el qual regula els casos en els que els membres de les Corporacions hauran  
d’abstenir-se de participar en la decisió i execució de qualsevol assumpte quan concorri alguna de les  
causes previstes a l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  
del Procediment Administratiu Comú, entre les quals es preveu el fet de tenir parentiu amb l’interessat.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-APM, s’absenta de la sessió a les 21,10 
hores.

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

A les 21,11 hores es reincorpora el senyor Mora a la sessió.

7. RATIFICACIÓ DELS APARTATS TERCER I VUITÈ DEL DECRET DE L’ALCALDIA   
NÚM. 317/2010, DE 17 DE JUNY, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES 
PER A LA REDUCCIÓ DEL DÉFICIT DE L’AJUNTAMENT.

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

“L’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en  data 17 de juny 
de 2010, va dictar la següent resolució:

“DECRET NÚM. 317/2010

D’ADOPCIÓ  DE  MESURES  EXTRAORDINÀRIES  PER  A  LA  REDUCCIÓ  DEL  DÈFICIT  DE 
L’AJUNTAMENT

Vist el Reial  Decret-Llei  8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la  
reducció del dèficit públic, (BOE núm. 126, de 24/05/2010).

Vist  el  Decret  Llei  3/2010,  de  29  de  maig,  del  Departament  de  Presidència,  de  mesures  urgents  de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, (DOGC núm. 5639, de 
31/05/2010).

Vist l’informe de Secretaria.

En virtut de tot això, H E  R E S O L T :
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Primer.- APLICAR  la  reducció  salarial  als  empleats  públics  municipals  prevista  a  les  disposicions 
esmentades.

Segon.- De conformitat amb la Disposició Addicional Cinquena del   Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, 
del Departament de Presidència,  i  per aplicació analògica del  mateix, SUSPENDRE parcialment amb 
efectes 1 de juny de 2010 l’aplicació de les clàusules amb efectes econòmics del Pacte Regulador de les  
Condicions  de  Treball  del  personal  funcionari  i  del  Conveni  Col·lectiu  del  personal  laboral  vigents, 
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 17 de setembre de 2008, en els termes necessaris per a la  
correcta aplicació de les disposicions esmentades.

Tercer.- APROVAR una reducció del 7 % de les retribucions i de les indemnitzacions dels càrrecs electes  
municipals i de les dotacions dels grups polítics municipals. Aquesta reducció tindrà efectes econòmics 
des de l’endemà de la seva ratificació per part del Ple de l’Ajuntament.

Quart.- SUPRIMIR:

a) El lot de Nadal per als empleats municipals i regidors/es.
b) Els sopars de Nadal dels regidors/es i l’obsequi per als mateixos.

Cinquè.-  RESTRINGIR l’ús dels telèfons mòbils als regidors i als empleats municipals, a excepció de 
casos justificats.

Sisè.- ORDENAR  que totes les comunicacions administratives internes es facin per via telemàtica.

Setè.- ORDENAR l’aplicació de mesures d’estalvi energètic en totes les dependències municipals.

Vuitè.- MODIFICAR el nivell del  complement de destí dels llocs de treball  de Caporal  de la Policia 
Local, atès que s’ha detectat un error material, en el sentit d’incrementar-lo al nivell 18 per als dos llocs  
de caporal que actualment tenen un nivell 14, atès que actualment ja hi ha un lloc de caporal amb el nivell  
18. Cal tenir en compte que els llocs de treball d’Agent de la Policia Local tenen un complement de destí  
també de nivell 14.

Novè.- SOTMETRE a la ratificació del Ple de l’Ajuntament els següents apartats de la present resolució:

a) El tercer.
b) El vuitè.”

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de juny de 2010

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

Primer- RATIFICAR els apartats tercer i vuitè del Decret de l’Alcaldia número 317/2010, de 17 de juny,  
d’adopció de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit de l’Ajuntament.”

Pel que fa a l’apartat tercer del Decret número 317/2010, el senyor Regidor Víctor Ros i Casas, del Grup 
Municipal  Mixt,  demana  que  es  substitueixi  la  baixada  del  7%  per  la  quantitat  recomanada  per  la 
Federació de Municipis de Catalunya, ho considera més clar. Tot i que en aquestes recomanacions no es  
preveuen  la  baixada  de  sou  al  Regidors  de  l’oposició,  però  considera  adient  variar  les  esmentades  
recomanacions en el sentit que se’ls hi rebaixi un 7%.

El Regidor senyor  Josep Ruiz i  Royo,  del  Grup Municipal  de SOS LLAVANERES, comenta que li  
agradaria saber, arran de l’aplicació d’aquestes mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit de 
l’Ajuntament, la quantia que es generarà en concepte d’estalvi i el seu destí.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es remet a l’acord de la  
Federació de Municipis de Catalunya. Pensa que la situació actual obliga a prendre aquestes mesures i  
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que és responsabilitat de tots. Afegeix que per donar exemple considera encertat que es rebaixi un 7% del  
sou a tots els càrrecs electes, independentment de la quantia que percebin.

El  Regidor  senyor  Joan  Mora  i  Buch,  del  Grup  Municipal  d’ERC-AM, es  posiciona  a  favor  de  la 
reducció del  7% de les retribucions i  de les indemnitzacions dels càrrecs  electes  municipals  i  de les 
dotacions dels grups polítics municipals, tot i que als regidors de l’oposició no se li hauria d’aplicar cap  
tipus de reducció.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor d’aquesta  
reducció, i demana el compromís de tots els Regidors de no fer un ús polític d’aquest tema en els mitjans  
de comunicació.

Sotmès a votació l’apartat tercer del Decret número 317/2010 resulta ratificat per unanimitat.

Pel que fa a l’apartat vuitè del Decret número 317/2010, el Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup  
Municipal d’ERC-AM, pensa que el nivell de complement de destí és un tema personal. Explica que el 
Caporal que té un nivell 18 el va adquirir en un altre municipi i el té consolidat. La resta de Caporals  
tenen un nivell 14.

El senyor Mora considera que no és cert tal i com ho justifica el senyor Alcalde.

El senyor Alcalde explica que els Caporals estan al nivell més baix de l’interval i que tenen el mateix  
nivell que els Agents. Pensa que no s’han de confondre els nivells personals amb els nivells del lloc de 
treball. Explica que es tracta de corregir una errada.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, anuncia el seu suport a la proposta.

La  Regidora  senyora  Carme Bastida i  Marco,  del  Grup Municipal  del  PSC-PM, no entén perquè  es 
proposa una modificació que comporta un augment de sou, i per tant, un cost per l’Ajuntament en un 
Decret que el que pretén és disminuir la despesa.

La senyora Bastida considera justa la mesura del complement de destí.

El senyor Mora comenta que amb aquests acord  els llocs de treball de Caporal es cataloguen amb un 
complement de destí de nivell 18.

Sotmès a votació l’apartat vuitè del Decret número 317/2010 resulta ratificat per unanimitat.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES D’ADAPTACIÓ  DE LES   
SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI.

Es dóna compte de la següent moció:

“El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIÓ: Adaptació de les subvencions a les entitats esportives que tenim 
al nostre municipi  

Exposició de motius :

L’esport  en edats escolars no hauria de limitar-se a guanyar  a qualsevol preu. Quan els nens i nenes 
s’inicien en l’esport, el menys important és guanyar, el que de debò importa es que els nens, des de ben  
petits,  es  formin  sobre  la  base  de  valors  com  son  la  solidaritat,  el  respecte  als  altres  i  l’esforç,  
desenvolupin àrees el treball en equip i integració en el grup així com aprenguin els fonaments bàsics del 
joc, sense la pressió del resultat, tant en les competicions de futbol, com les competicions de basquetbol, o 
de qualsevol altre esport.
Molts clubs, no només els de la nostra població, tenen com a únic objectiu els resultats, cosa que va en  
detriment de la formació dels nens, derivant en moltes tensions i diferències amb els entrenadors i els 
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propis companys; provocant casos de violència entre ells, situacions que no tenen sentit quan es tracta de 
nens.
Aprofitant que la federació catalana de futbol ha ultimat una profunda reestructuració del futbol base,  
pensem que cal fer aquest canvi, amb l’afany de buscar la màxima participació dels nens en el joc, ja que 
les competicions s’han d’adaptar a les capacitats físiques dels nens. D’ aquesta manera  aconseguirem que 
el màxim nombre de jugadors possibles gaudeixin de l’esport i es fomentarà alhora que més candidats 
arribin a les categories superiors, evitant-se que els petits esportistes es cansin de l’esport pel fet de no 
jugar mai.
Vistes les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament  per activitats 
socials, culturals i esportives, aprovades pel ple de la corporació el dia 25 de juny de 1996.

 El Grup Municipal SOS  Llavaneres justifica aquesta petició a la profunda reestructuració que en el cas 
del futbol va ser  ratificada en assemblea extraordinària  per tots el clubs el 24 d’abril i  per majoria 
absoluta.
Es per tot  això que el grup municipal de S.O.S Llavaneres proposa al Ple per al seu debat i posterior 
aprovació els següents ACORDS:

1 .Que en les primers  edats   dels  nens i  nenes el  caràcter  -  actitud, i  aptituds  encara  no estan 
totalment desenvolupats i això pot generar una discriminació que va en detriment de descobrir el  
veritable potencial dels nens  i en definitiva va en contra de l’objectiu que persegueix l’educació de  
nivell.

2. Que d’ara en endavant  les peticions de subvencions per part  dels clubs esportius de la nostra 
població o d’altres que s’instal·lin al nostre municipi s’atinguin a les indicacions establertes per a la  
formació de jugadors i jugadores tal com demana aplicar la F.C.F entre d’altres federacions.

3. Que les  subvencions municipals seran assignades en funció del grau de formació que estiguin 
impartint  els  clubs,  prèvia  presentació  d’un  detallat  pla  on  s’expliqui  quin  serà  aquest  i  com 
s’implementarà.  Es fomentarà fer públiques les millors pràctiques.

4. Que en els casos en que s’opti per la competició, els clubs  no rebin  subvencions municipals.

5. Es sol·licita que el tècnic corresponent de l’Ajuntament vetlli i elabori un Pla per a l’adaptació dels  
clubs del  municipi a les directrius abans esmentades de formació en cas que  vulguin subvencions 
municipals, i en cas que no es compleixin es puguin rescatar i recuperar les subvencions donades i  
aprovades en el pressupost  vigent.

6. Donar compte d’aquesta moció a la direcció general  de l’esport perquè la faci extensiva a les 
federacions catalanes de qualsevol esport que l’integri. 

7. Aquesta moció en cas de ser aprovada hauria d’entrar en vigor a partir de la nova temporada que 
s’iniciarà a partir de la tardor vinent.

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de juny de 2010
Josep Ruiz Royo
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES”

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, es posiciona en contra d’aquesta moció.

El Regidor senyor Joan  Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, no està d’acord amb el punt  
quart de la moció, que preveu l’eliminació de l’atorgament de subvencions a aquells clubs o entitats que 
optin per la competició, ja que considera que totes les entitats l’han de rebre. Pensa que no s’ha d’eliminar 
en cap cas la concessió de subvencions, si no que s’ha d’establir diferents quantitats adequades a cada cas.
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La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta el seu acord  
amb l’esperit de la moció però no amb el text. Pel que fa a l’apartat  primer de la part dispositiva, la 
senyora Bastida considera que no es tracta d’un acord.

Pel que fa a l’apartat segon, pensa que s’hauria de parlar d’esport en la seva globalitat, no només del 
futbol.

A continuació, la senyora Bastida, considera que el punt tercer hauria de recollir els criteris per atorgar les  
subvencions. Pensa que cal aprovar un barem.

En referència als punts quart i setè del text de la moció, la senyora Bastida, manifesta que caldria estudiar  
i desenvolupar més els temes.

Per últim, la senyora Bastida, demana que es deixi aquest punt sobre la taula per tal de poder estudiar  
millor la proposta. En el cas que no es deixi aquest punt sobre la taula, anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Joan  Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, mostra el seu acord amb l’esperit  
de la moció, però pensa que cal treballar més aquest tema, demana que es deixi sobre al taula.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, considera que aquesta moció és  
un  exemple  d’intervencionisme  de  l’Ajuntament  vers  les  entitats  municipals.  Anuncia  el  seu  vot  en 
contra, ja que el seu Grup està d’acord amb la llibertat.

El senyor Alcalde creu que en el  text de la moció hi  ha moltes indefinicions i no està d’acord amb  
l’apartat quart de la moció, entre d’altres.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, accepta retirar la 
moció i treballar en aquest tema.

9. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOS LLAVANERES I GENT DE   
LLAVANERES PERQUÈ ES DESTINI UNA APORTACIÓ ALS FONS DE CÀRITAS 
PARROQUIAL.

Es dóna compte de la següent moció:

“Els regidors i portaveus dels Grups Municipals 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 la següent 
moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons l’informe “La respuesta de Càritas ante la crisis” publicat ara fa un any ja mostrava el 2008 un 
augment del 54,5% de les peticions d’ajuda per a necessitats bàsiques. Aquestes peticions d’ajuda es van 
incrementar en tots els àmbits que cobreix l’organització en els termes que mostra la següent taula:

Tipus d’ajuda econòmica sol·licitada Increment sobre 2007*

Habitatge 65,2%

Aliments 89,6%

Roba i/o calçat 10,1%

Educació-formació 40,7%

Transport 87,3%
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Despesa sanitària 32,0%

Altres 31,5%

TOTAL 54,5%

* Percentatge d’increment del primer semestre de 2008 respecte la mitjana de 2007

En aquest  darrer  any  la  situació  econòmica  general  ha  empitjorat,  amb un  augment  del  nombre  de 
treballadors en atur i la conseqüent incidència sobre l’economia de les famílies.  L’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres va establir l’any 2009 un contingent econòmic de fins a 60.000 euros en un pla 
d’ajuda  a  les  famílies.  Segons  resposta de l’alcalde  a una pregunta  formulada  en  el  ple  del  mes de 
novembre, amb aquella data s’havien utilitzat sols 9.500 euros de l’esmentada partida. 

Càritas parroquial de Sant Andreu de Llavaneres atén a l’entorn de 80 famílies a través d’ajudes del Banc 
d’Aliments, així com amb suport psicològic i altres.

Actualment les dotacions d’aquesta entitat procedeixen únicament de les donacions directes a la parròquia 
i amb l’agreujament de la crisi els recursos es veuen reduïts i les necessitats augmenten.

És per això que els portaveus dels Grups a dalt esmentats, presenten al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD:

1.- Que es destini una aportació als fons de Càritas parroquial d’un mínim de 10.000 euros per a ajuda  

directa a cobrir necessitats bàsiques de les famílies per al que resta d’any 2010.

2.- Per tal d’evitar afectacions a partides ja existents, es proposa que aquests fons procedeixin íntegrament  

del muntant econòmic encara no assignat pressupostàriament  de llegat del senyor Gabernet Ahicart. 

JOSEP RUIZ I ROYO

Grup Municipal de SOS Llavaneres

JOAN RUBAL 

Grup Municipal de Gent de Llavaneres-EPM

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de juny de 2010” 

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, felicita al senyor Rubal per la moció, i  
recorda que l’augment de 60.000 euros que es va fer a la partida pressupostària d’ajuts socials va ser  
iniciativa del PP. Pensa que són necessàries més ajudes donada la situació actual.

El senyor Ros recorda que es va posicionar a favor de que una part de l’herència es destinés a Serveis  
Socials.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM,  agraeix la moció als dos  
grups proposants i planteja la possibilitat d’afegir un tercer apartat el contingut del qual seria el següent:  
“Establir mecanismes de control i seguiment amb coordinació entre els Serveis Socials de l’Ajuntament i  
Càritas Parroquial”.

El Regidor senyor Joan  Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, es mostra d’acord a introduir 
l’esmena proposada per la senyora Bastida.
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La Regidora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor, i recorda que va 
proposar que una part de l’herència es destinés a Serveis Socials.

La senyora Clerici també es mostra d’acord a augmentar la partida si és necessari i pensa que cal actuar  
de manera coordinada entre els Serveis Socials de l’Ajuntament i Càritas.

Per últim, la senyora Clerici comenta que les tècniques municipals de Serveis Socials l’han informat que 
ja s’actua de manera coordinada amb Càritas i la Creu Roja.

El senyor Alcalde explica que l’Ajuntament donarà, aquest any, a l’Església Catòlica 17.000,00 euros i  
que l’any passat se li van donar 30.000,00 euros. Es congratula de la moció i manifesta la seva sorpresa, 
per la ideologia dels Grups proposants, en el sentit que donin suport a l’Església Catòlica.

El senyor Alcalde demana que consti la necessitat de coordinació entre els Serveis Socials Municipals i  
Càritas. Recorda que es  va signar un acord entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i Càritas 
Llavaneres, per actuar de manera coordinada.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, explica que Càritas Parroquial es 
nodreix del Banc d’Aliments i amb donacions, pensa que és insuficient.

El senyor Rubal explica que ja sap que hi ha coordinació, però en situacions extremes les famílies no 
accedeixen a Serveis Socials Municipals.

També pensa que cal valorar l’acció social no ideològica i lamenta l’al·lusió del senyor Alcalde al tema 
ideològic.

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

“Els regidors i portaveus dels Grups Municipals 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 la següent 
moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons l’informe “La respuesta de Càritas ante la crisis” publicat ara fa un any ja mostrava el 2008 un 
augment del 54,5% de les peticions d’ajuda per a necessitats bàsiques. Aquestes peticions d’ajuda es van 
incrementar en tots els àmbits que cobreix l’organització en els termes que mostra la següent taula:

Tipus d’ajuda econòmica sol·licitada Increment sobre 2007*

Habitatge 65,2%

Aliments 89,6%

Roba i/o calçat 10,1%

Educació-formació 40,7%

Transport 87,3%

Despesa sanitària 32,0%

Altres 31,5%

TOTAL 54,5%

* Percentatge d’increment  del primer semestre de 2008 respecte la mitjana de 2007

En aquest  darrer  any  la  situació  econòmica  general  ha  empitjorat,  amb un  augment  del  nombre  de 
treballadors en atur i la conseqüent incidència sobre l’economia de les famílies.  L’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres va establir l’any 2009 un contingent econòmic de fins a 60.000 euros en un pla 
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d’ajuda  a  les  famílies.  Segons  resposta de l’alcalde  a una pregunta  formulada  en  el  ple  del  mes de 
novembre, amb aquella data s’havien utilitzat sols 9.500 euros de l’esmentada partida. 

Càritas parroquial de Sant Andreu de Llavaneres atén a l’entorn de 80 famílies a través d’ajudes del Banc 
d’Aliments, així com amb suport psicològic i altres.

Actualment les dotacions d’aquesta entitat procedeixen únicament de les donacions directes a la parròquia 
i amb l’agreujament de la crisi els recursos es veuen reduïts i les necessitats augmenten.

És per això que els portaveus dels Grups a dalt esmentats, presenten al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD:

1.- Que es destini una aportació als fons de Càritas parroquial d’un mínim de 10.000 euros per a ajuda  

directa a cobrir necessitats bàsiques de les famílies per al que resta d’any 2010.

2.- Per tal d’evitar afectacions a partides ja existents, es proposa que aquests fons procedeixin íntegrament  

del muntant econòmic encara no assignat pressupostàriament  de llegat del senyor Gabernet Ahicart. 

3.- Establir mecanismes de control i seguiment amb coordinació entre els Serveis Socials de l’Ajuntament 
i Càritas parroquial.

JOSEP RUIZ I ROYO

Grup Municipal de SOS Llavaneres

JOAN RUBAL 

Grup Municipal de Gent de Llavaneres-EPM

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de juny de 2010” 

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

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER LA REGULACIÓ I ORDENACIÓ DE   
LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent moció:

“Carme Bastida i Marco com a Regidora i portaveu del Grup Municipal PSC-PM presenta la següent 
moció al Ple Municipal del proper dimecres 30 de juny de 2010:

REGULACIÓ  I  ORDENACIÓ  DE LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS:  Pavelló 
Poliesportiu i Camp de Futbol)

Atès que la població de Sant Andreu de Llavaneres ha tingut i té creixement demogràfic important, la  
creació de noves entitats esportives i/o l’increment de les de les ja existents en quan a volum de nens i 
nenes és una nova realitat.

Tenint en compte que existeix una demanda real i notòria d’utilització de les IEM per part de diverses 
entitats esportives llavanerenques sense ànim de lucre, sol·licitem:

Primer.- Que l’Ajuntament, a través del Regidor d’Esports, es reuneixi per igual, amb totes les entitats  
esportives del poble. Que escolti les seves propostes i demandes, tant per a entrenaments com a partits de 
competició.
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Segon.- Que es revisin els convenis amb algunes entitats esportives. Aquests convenis daten de l’any 
2003, sent en la majoria de casos convenis obsolets.

Tercer.- Que s’apliqui el Reglament d’utilització de les IES (ja existent).

Quart.-  Que es torni a reunir a les entitats implicades amb un esborrany de la proposta de programació  
d’ús, resolució adoptada per la Regidoria d’esports amb vista pública d’una setmana. La resolució és una 
programació regulada a revisar cada 3 mesos entre entitats-Ajuntament.

Cinquè.- Regular l’ús de les instal·lacions cedides a tal efecte, com per exemple les escoles, per fer torns  
en el  cas que no hi càpiguen tots en un mateix espai.

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de juny de 2010.”

La Regidora senyora  Carme Bastida i  Marco,  del  Grup Municipal  del  PSC-PM, explica breument  la 
situació. Pensa que hi ha una necessitat d’espais municipals i que cal gestionar-lo bé. Totes les entitats  
han de tenir les mateixes oportunitats.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, creu que en aquesta moció es tenen en  
compte totes les entitats i que es tracta d’una moció constructiva. Anuncia el seu vot a  favor.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a  
favor. Apunta que en el registre d’entrada de l’Ajuntament hi ha moltes instàncies d’entitats demanant 
reunió amb el Regidor d’Esports.

El  Regidor  senyor  Joan  Rubal  i  Díaz,  del  Grup Municipal  de  GLL-EPM, pensa  que  aquesta  moció 
completa les peticions de les entitats per coordinar l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM,  pensa que la moció ordenarà l’ús  
de les instal·lacions esportives municipals.

El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, considera que realment existeix una  
necessitat de regular l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

El senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegat d’Esports, comenta que ja 
s’estan fent actuacions al respecte i que ja s’ha reunit amb totes les entitats.

El senyor Alcalde explica que s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament i l’Institut de Sant Andreu de  
Llavaneres per l’ús de la pista, és el primer conveni en la història de Sant Andreu de Llavaneres.

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

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA MILLORA D’ACCESSIBILITAT   
AL SECTOR DE EL BALÍS, SANT PERE I CAN SANÇ.

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

Mora  i  Buch  presenta  al  proper  ple  la  següent  proposta  de  MOCIÓ  PER  LA  MILLORA 

D’ACCESSIBILITAT AL SECTOR DE EL BALÍS, SANT PERE I CAN SANÇ. 

Atès que a la zona d’El Balís existeix un pas subterrani a la carretera Nacional II que dóna servei per a 

vianants als veïns de la zona per a la utilització tant del port esportiu com de la zona de platja. 
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Atès que l’esmentat pas per a vianants no recull les normatives d’accessibilitat i que no està adaptat per a 

la població amb diversitat funcional, en tant que els homes i les dones que, per raó d’un dèficit o anomalia 

en  una  estructura  o funció  corporal,  presenten  una  absència  o una  limitació  en  la  seva  capacitat  de 

mobilitat. 

Atès que l’absència d’una rampa en l’esmentat pas de vianants impedeix també el seu ús a persones amb  

cotxets per a nadons. 

Atès que la normativa d’accessibilitat també s’incompleix al barri de Sant Pere i Can Sanç i també a la  

zona propera a l’Estació de RENFE , on la majoria de voreres són estretes, plenes d’obstacles i no són  

accessibles per a persones amb cotxets per a nadons, ni per a persones amb diversitat funcional.   

Atès que l’accessibilitat millora la qualitat de vida de totes les persones, i que cal ampliar-ne la seva  

aplicació per aconseguir satisfer les necessitats dels ciutadans, tenint en compte no només les persones 

amb disminucions físiques greus, sinó també les petites limitacions que pot tenir una persona gran per 

pujar un esglaó, la falta d’una barana on agafar-se, una il·luminació insuficient, o qualsevol altre exemple 

que millori la qualitat de vida dels ciutadans. 

Atès que des de l’àmbit municipal, i fruit de la conscienciació d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament vol 

promoure una política integradora de totes les persones, establint mecanismes que incentivin a la població 

a millorar l’accessibilitat en els espais municipals. 

Atès que segons l’Enquesta de Discapacitats, Deficiències i Estat de Salut a Espanya (2002) hi ha 33  

persones per cada 1.000 amb problemes de mobilitat i per desplaçar-se, i 39 persones de cada 1.000 amb 

dificultats per tenir plena autonomia. 

 

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, establir com a prioritat la construcció d’una rampa d’accés i utilització en el pas subterrani de la  

zona  d’El  Balís,  tan  bon  punt  l’Ajuntament  obtingui  una  partida  econòmica  extraordinària,  que  ens 

permeti realitzar totes les obres.

Segon, en cas de no ser possible la seva construcció en el present exercici, incloure en el pressupost de 

l’Ajuntament per l’any 2011 una partida econòmica per a l’adequació de l’esmentat pas subterrani per tal 

de fer-lo accessible i funcional, i facilitar-ne el seu ús.  

Tercer, acordar realitzar les millores d’accessibilitat necessàries a les voreres de la zona de Sant Pere i  

Can Sanç a fi d’eliminar els obstacles presents, donar accessibilitat mitjançant rampes, i ampliar-ne les 

voreres en aplicació de la normativa vigent. 
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 Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sant Andreu de Llavaneres, 22 de juny de 2010.”

El senyor Mora proposa realitzar dues esmenes al text de la moció, en primer lloc proposa que l’apartat 

primer de la part dispositiva quedi redactat de la següent manera: “Primer, establir com a prioritat la  

construcció d’una rampa d’accés i utilització en el pas subterrani de la zona d’El Balís.”

En segon lloc, proposa que l’apartat segon de la part dispositiva quedi redactat de la següent manera: 

“Segon, en cas de no ser possible la seva construcció en el present exercici, incloure en el pressupost de  

l’Ajuntament per l’any 2011 una partida econòmica per a l’adequació de l’esmentat pas subterrani per  

tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar-ne el seu ús.  El cost de l’obra es repercuteix al sector  

urbanístic corresponent”.

El senyor Mora fa una breu explicació.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, es mostra a favor de la moció.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que el seu Grup sempre 

ha defensat les condicions d’accessibilitat i recorda que va encarregar un pla d’accessibilitat. Demana que 

es tiri endavant.

El  senyor  Rubal  recorda  la  moció  aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  referent  a  l’adaptació  del  petit 

comerç pel que fa a l’accessibilitat i el fet que no s’ha desenvolupat.

La Regidora senyor Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es mostra a favor de la 

moció.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, felicita al proposant d’aquesta 

moció. Considera la moció una mica restrictiva,  pensa que hi ha altres zones al municipi  en aquesta 

mateixa situació, com per exemple els passos de la Riera.

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 

que s’està tramitant un Pla d’Accessibilitat, però que encara no hi ha un document definitiu. Es tracta 

d’un pla que avarca tot el municipi.

La senyora Carreras explica que es convocarà a tots els Grups Municipals per informar del Pla i que el 

portarà al Ple.
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La senyora Carreras explica que s’han realitzat unes jornades tècniques de formació als Serveis Tècnics  

Municipals.

Per últim, explica que mitjançant el PUOSC es vol executar una passera a la Riera.

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

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

Joan  Mora  i  Buch  presenta  al  proper  ple  la  següent  proposta  de  MOCIÓ  PER  LA  MILLORA 

D’ACCESSIBILITAT AL SECTOR D’EL BALÍS, SANT PERE I CAN SANÇ. 

Atès que a la zona de El Balís existeix un pas subterrani a la Carretera Nacional II que dona servei per a 

vianants als veïns de la zona per a la utilització tant del port esportiu com de la zona de platja. 

Atès que l’esmentat pas per a vianants no recull les normatives d’accessibilitat i que no està adaptat per a 

la població amb diversitat funcional, en tant que els homes i les dones que, per raó d’un dèficit o anomalia 

en una estructura o funció corporal,  pressenten una absència  o una limitació en la seva capacitat  de 

mobilitat. 

Atès que l’absència d’una rampa en l’esmentat pas per a vianants impedeix també el seu ús a persones 

amb cotxets per a nadons. 

Atès que la normativa d’accessibilitat també s’incompleix al barri de Sant Pere i Can Sanç i també a la  

zona propera a l’Estació de RENFE, on la majoria de voreres són estretes, plenes d’obstacles i no són  

accessibles per a persones amb cotxets per a nadons, ni per a persones amb diversitat funcional.   

Atès que l’accessibilitat millora la qualitat de vida de totes les persones, i que cal ampliar-ne la seva  

aplicació per aconseguir satisfer les necessitats dels ciutadans, tenint en compte no només les persones 

amb disminucions físiques greus, sinó també les petites limitacions que pot tenir una persona gran per 

pujar un esglaó, la falta d’una barana on agafar-se, una il·luminació insuficient, o qualsevol altre exemple 

que millori la qualitat de vida dels ciutadans. 

Atès que des de l’àmbit municipal, i fruit de la conscienciació d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament vol 

promoure una política integradora de totes les persones, establint mecanismes que incentivin a la població 

a millorar l’accessibilitat en els espais municipals. 

Atès que segons l’Enquesta de Discapacitats, Deficiències i Estat de Salut a Espanya (2002) hi ha 33  

persones per cada 1.000 amb problemes de mobilitat i per desplaçar-se, i 39 persones de cada 1.000 amb 

dificultats per tenir plena autonomia. 
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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, establir com a prioritat la construcció d’una rampa d’accés i utilització en el pas subterrani de la  

zona d’El Balís.

Segon, en cas de no ser possible la seva construcció en el present exercici, incloure en el pressupost de 

l’Ajuntament per l’any 2011 una partida econòmica per a l’adequació de l’esmentat pas subterrani per tal 

de fer-lo accessible i funcional, i facilitar-ne el seu ús. El cost de l’obra es repercuteix al sector urbanístic  

corresponent.

Tercer, acordar realitzar les millores d’accessibilitat necessàries a les voreres de la zona de Sant Pere i  

Can Sanç a fi d’eliminar els obstacles presents, donar accessibilitat mitjançant rampes, i ampliar-ne les 

voreres en aplicació de la normativa vigent. 

 Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya

  

Sant Andreu de Llavaneres, 22 de juny de 2010.”

Sotmesa a votació, la moció s’aprova per unanimitat amb les dues esmenes proposades.

12. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES.  

Josep  Ruiz  i  Royo  com a  portaveu  i  regidor  del  grup  municipal  SOS  LLAVANERES presenta  les  
següents preguntes al Ple del 30 de juny de 2010

Preguntes a la regidoria d’Urbanisme/Alcaldia

1- Quan ha tingut informació o li han notificat un seguit d’obres que s’han fet al camp de pràctiques del 
golf de Llavaneres?

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon 
que fa dues setmanes.

2- Com que les obres ja s’han fet i són fets consumats, pensen actuar d’ofici  des de disciplina urbanística 
per  tal  de  sancionar  als  promotors  i  a  la  vegada  fer  ingressar  a  les  arques  municipals  els  diferents 
impostos i taxes que els hagués correspost per les obres a realitzades?

La senyora Carreras explica que els Serveis Tècnics Municipals apliquen la legislació vigent.

3- En cas de que l’obra que s’ha fet no s’ajusti a la legalitat, s’obligarà a l’enderroc i a restituir-ho per  
deixar-ho com estava  abans?

Es farà que l’obra s’ajusti a la legalitat.
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4- S’ha fet des de serveis tècnics un càlcul aproximat, vista la importància de l’obra i dels mesos que  
s’han empleat de quin import han deixat d’ingressar de moment de taxes i impostos? Si la resposta és  
afirmativa, hem pot dir l’import aproximadament?

Respon que s’aplicarà la normativa.

5- Ens consta que el sr. Alcalde ja s’ha reunit, o ha anat a dinar amb el president del Golf de Llavaneres.  
És per solucionar aquesta problemàtica? Si la resposta és negativa ens pot explicar quins són els altres 
motius?

El senyor Alcalde respon que es tracta d’un tema privat.

6- Fa pocs dies des del web municipal s’informava d’un abocament de residus i considerava l’acció com 
un  “delicte  ecològic”  i  deia  que  l’Ajuntament  havia  obert  una  investigació  per  reclamar-li  danys  i 
perjudicis. És delicte ecològic, o dit d’una altra manera, és ambientalment sostenible construir un grapat  
de torres metàl·liques de més de 20 metres d’alçada per tal de col·locar- hi una xarxa per delimitar un  
camp de pràctiques?

El senyor Alcalde respon que s’ha incoat expedient sancionador per abocament il·legal.

7- I per últim seguint  la mateixa notícia del web municipal on l’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana per tal d’evitar possibles abocaments il·legals; quins són els passos que ha fet l’Ajuntament  
quan veient els fets consumats d’una obra sense permís municipal, per no dir il·legals ha estat inaugurada 
el passat dissabte 19 de juny? Qui s’ocupa de vigilar fets com aquests de disciplina urbanística?

El senyor Alcalde contesta que aquesta funció correspon a l’Inspector de la via pública, la Policia Local i  
qualsevol ciutadà, i per suposat el senyor Ruiz.

8- En definitiva, pensen demanar la col·laboració ciutadana per tal de fer la feina que els hi correspon a 
vostès de controlar?

El senyor Alcalde contesta que aquesta funció correspon a l’Inspector de la via pública, la Policia Local i  
qualsevol ciutadà, i per suposat el senyor Ruiz.

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, lliura 
al Sr. Ruiz un document que respon per escrit a les preguntes que el senyor Ruiz va presentar en el Ple  
anterior.

13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.   

Carme Bastida i Marco com a Regidora i portaveu del Grup Municipal PSC-PM, presenta les següents 
preguntes al Ple del 30 de juny de 2010:

1. Quin són els motius pels què el Regidor de Recursos Humans ha renunciat a la seva responsabilitat en 
aquest àmbit?

El senyor Alcalde respon que motius de feina.

2. Donat que l’Alcalde ha assumit aquestes responsabilitats, quina és la política i el full de ruta de la  
gestió de personal d’aquest Ajuntament?

El senyor Alcalde respon que la mateixa.

3. Quants procediments judicials té l’Ajuntament de Llavaneres i/o el seu màxim representant en aquest 
moment envers treballadors del Consistori?
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El senyor Alcalde respon que molts i que se’n farà una relació.

4. Per què el passat 14 de juny l’Alcalde no va deixar entrar a l’assessor de CCOO a una reunió amb els  
treballadors?

El senyor Alcalde contesta que es tractava d’una reunió privada.

5. Què ha passat amb el material de la Casa de Andalucía ?

El senyor  Alcalde contesta que aquesta entitat  tenia l’ús de dos locals municipals i  se la va requerir  
perquè traslladés el material. Explica la situació, i que es va decidir després d’un any, eliminar el material 
situat al soterrani de l’Escola Bressol Sant Nicolau.

6. Per què no s’ha informat a l’entitat?

El senyor Alcalde afirma que sí que s’ha avisat a l’entitat.

7. Què ha de fer la Casa de Andalucía per accedir al seu material?

El pas de Setmana Santa està al magatzem.

8. Quant se’ls informarà?

El Sr. Alcalde respon que les afirmacions de la senyora Bastida no són certes.

La senyora Bastida afirma que portarà la documentació que confirma que la informació és certa.

9. Quant han costat aquest any els focs de Sant Joan? I l’any passat?

El senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Cultura, contesta que 
l’arribada de la flama del Canigó ha tingut un cost de 2.700 euros i la Revetlla 3.000 euros menys que  
l’any anterior.

10. Per què no han informat als regidors del consistori de l’informe de la Diputació de Barcelona en 
relació al caràcter vinculant d’una moció presentada per tots els grups de l’oposició, per a la modificació 
de la plantilla del personal?

El senyor Alcalde puntualitza el contingut de l’informe de la Diputació de Barcelona.

La senyora Bastida reitera que l’Alcalde no ha informat.

11. En quin estat es troba la contractació del servei de Bar del Camp de futbol?

El senyor Alcalde explica que s’ha adjudicat per Junta de Govern Local.

12. Quin és l’horari d’obertura i tancament dels Parcs Municipals? I qui és l’encarregat de fer-ho?

El senyor Alcalde explica que per la nit els parcs municipals han d’estar tancats i que s’han de respectar  
per tothom.

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 proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde:
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1.  APROVACIÓ   INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA    M  UNICIPAL       
REGULADORA  DEL  SERVEI  PÚBLIC  D’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  A  MOTOR  EN 
ZONES  ESPECIALS  I  DETERMINADES  DE  LA  VIA  PÚBLICA,  SOTA  CONTROL  HORARI 
LIMITAT  “ZONA BLAVA”

Vist el text de l’Ordenança Municipal  reguladora del servei públic d’estacionament de vehicles a motor 
en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”, aprovada 
definitivament el dia 18 de setembre de 2009.

Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local de data 25 de juny de 2010.

Vistos els articles 49, 70.2 i concordants 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; es proposa al Ple de la Corporació  
l’adopció del següent acord:  

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 2 (Zones i carrers afectats) i de l’article 
8 (Dies i horaris de funcionament de les zones blaves) de l’Ordenança municipal reguladora  del servei 
públic d’estacionament  de vehicles a motor en zones especials i  determinades de la via pública,  sota 
control horari limitat  “zona blava”.

El text de les esmentades modificacions de l’Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a 
tots els efectes legals.
     
Segon.- SOTMETRE la  modificació  de  l’Ordenança  a informació  pública  i  audiència  als  interessats 
durant un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
en el lloc web municipal, en el BOP, en el DOGC i en un diari de major difusió de la província, perquè es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial  
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés.

Tercer.- PUBLICAR el  text  íntegre  de la  modificació  de l’Ordenança  definitivament  aprovada en  el 
Butlletí Oficial de la Província.”

El Regidor senyor  Víctor Ros i  Casas,  del  Grup Municipal  Mixt,  pregunta si  els veïns  del  municipi  
continuen exempts de pagament.

El senyor Josep Ruiz i Royo,  del Grup Municipal  de SOS Llavaneres,  recorda que es va abstenir en  
l’aprovació de l’ordenança l’any 2009. Considera més adient exercir el control horari que no modificar 
l’ordenança. Anuncia l’abstenció.

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC, recorda la petició que va formular a l’anterior  
Ple de retirar les targetes als veïns i fer complir l’ordenança aprovada en la seva totalitat.

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de  
CiU,  PP,  PSC-PM  i  Mixt,  i  3  (tres)  abstencions  dels  Grups  Municipals  d’ERC,  GLL-EPM i  SOS 
Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena.

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:
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Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde:

2. AUTORITZACIÓ D’ÚS D’UN ESPAI SITUAT A LA PLAÇA DE LA VILA, NÚM. 1, PLANTA 
BAIXA,  A  FAVOR  DE  L’ORGANISME  DE  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA.

El Ple de l’Ajuntament,  en sessió ordinària  celebrada el  dia  28 de novembre de 1994, va acordar  la 
delegació,  en  la  Diputació de Barcelona,  de les  funcions   de gestió  i  recaptació  dels  tributs  i  altres 
ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament.

Per tal de poder executar l’acord esmentat, la Diputació de Barcelona va demanar a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres un espai ubicat en un lloc cèntric de la població, com pot ser l’espai situat a la  
Plaça de la Vila, núm. 1, planta baixa, dins de l’edifici de la casa de la vila.

Vist allò que disposa l’article 108, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,  
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i els articles 53 i següents del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

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

Primer.- AUTORITZAR a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’ús de l’espai  
situat a la Plaça de la Vila, núm. 1, planta baixa, amb una superfície de 16,00 m2, per a la prestació del 
servei de recaptació municipal, d’acord amb la delegació aprovada el dia 28 de novembre de 1994, pel 
termini que duri la vigència del conveni de delegació.

S’adjunta un plànol indicatiu de l’espai municipal objecte de l’autorització d’ús.

Segon.- Les condicions a les quals estarà subjecta la present autorització, s’especificaran en un conveni 
que, una vegada aprovat per ambdues parts, se subscriurà i entrarà en vigor en la data de la seva signatura.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
per a la seva corresponent acceptació.”

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

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.

El Sr. Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que ha votat a favor de la urgència 
per poder conèixer el contingut de la moció, atès que no en sabia res.

Es dóna compte de la següent moció dels Grups Municipals de CiU, ERC, PSC-PM, GLL-EPM i SOS 
Llavaneres:

“3.  MOCIÓ  DE  POSICIONAMENT  DAVANT  LA  SENTÈNCIA  DEL  TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.

En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el Tribunal Constitucional 
va emetre la sentència sobre l’Estatut. D’una banda, suposa una col·lisió amb la legitimitat del poble de  
Catalunya, que ja va expressar a les urnes per referèndum el seu consentiment. D’altra banda, el fet que la  
sentència l’hagi emès 10 magistrats d’un alt tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta 
deslegitimació.

El recurs interposat pel PP i pel Defensor del Poble impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles dels 
text i 9 disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el nostre sistema 
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institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya, basada  
en el pacte i la concòrdia.

El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i negar eficàcia  
jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a “nació”.

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de Catalunya no han  
triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat desplegant aquesta norma durant els quatre 
anys que porta en vigor, i desplegant, per tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les catalanes  
arreu del territori.

A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar recurs, el món local hem reiterat de forma 
continuada  el  nostre  suport  a  l’Estatut,  i  la  nostra  ferma  convicció  que  es  tracta  d’una  norma 
constitucional.

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a institució que som tenim 
el dret d’expressar la nostra indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor que ha  
caracteritzar el nostre poble.

Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament el 18 de juny  
de 2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport.

Per tots aquests motius,  els Grups Municipals  de CiU, ERC, PSC-PM, GLL-EPM i SOS Llavaneres  
proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut de Catalunya.

2. Mostrar  el  suport  de  l’ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  a  les 
resolucions  que  de  manera  majoritària  es  prenguin  al  Parlament  de 
Catalunya en la sessió monogràfica que es celebrarà els propers dies.

3. Manifestar  el  nostre  suport  a  la  convocatòria  de  manifestació  unitària 
convocada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació.  Nosaltres 
decidim” que se celebrarà el proper 10 de juliol a Barcelona i fer una crida a 
la ciutadania a sumar-se a la mobilització.

4. Fer  arribar  aquest  acord  al  president  del  Parlament  de  Catalunya  i  als 
portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.”

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal Mixt, manifesta que ha tingut coneixement de  
la moció una vegada s’ha votat la urgència. Fins llavors no en sabia res. Explica que a l’exposició de 
motius de la moció existeix una crítica constant a un grup polític determinat. Considera que hi ha llibertat  
per  presentar  recurs  d’inconstitucionalitat.  Cal  respectar  les  decisions  del  Tribunal  Constitucional. 
Anuncia el vot en contra.

El  Regidor  senyor  Joan  Rubal  i  Díaz,  del  Grup  Municipal  de  GLL-EPM,  explica  que  ha  tingut 
coneixement de la moció poc abans. Explica que existeix el dret a recórrer al Tribunal Constitucional.  
Explica que es fa una valoració política del tema. Proposa una esmena en el punt 1 de l’acord en el sentit 
de  què  on  diu:  “Mostrar  el  nostre  rebuig  ...”  digui:  “Mostrar  el  nostre  desacord  ...”. Considera 
inacceptable el retard de la sentència del Tribunal Constitucional. Considera que és culpa de totes les  
forces polítiques amb facultat de decisió. Es lamenta que, a vegades, les forces polítiques facin coses que 
s’allunyen de la ciutadania.

La Regidora senyor Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana disculpes per no 
haver lliurat la moció al Grup Municipal del PP abans, però vol fer constar que li ha dit verbalment que  

25



presentaria una moció conjunta. Considera que l’Ajuntament, com a institució, pot opinar. Recorda la 
moció que el seu Grup va presentar fa uns mesos en el Ple, de suport a l’Estatut.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC, valora positivament el consens de la 
moció. Accepta l’esmena però vol fer constar que el Grup Municipal d’ERC expressa el seu rebuig a la  
sentència del Tribunal Constitucional.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, retreu al senyor Mora que no  
hagi buscat el consens. No dubta de la legalitat de la crítica. Considera que la sentència del Tribunal  
Constitucional arriba tard. Manifesta que el seu Grup acata la sentència del Tribunal Constitucional.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  aquest  és  un  tema  de  caràcter  supramunicipal  però  considera  que  cal  
posicionar-se.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC, es congratula que Sant Andreu de  
Llavaneres és el primer poble de Catalunya que aprovarà aquesta moció.

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

“MOCIÓ DE POSICIONAMENT DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el Tribunal Constitucional 
va emetre la sentència sobre l’Estatut. D’una banda, suposa una col·lisió amb la legitimitat del poble de  
Catalunya, que ja va expressar a les urnes per referèndum el seu consentiment. D’altra banda, el fet que la  
sentència l’hagi emès 10 magistrats d’un alt tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta 
deslegitimació.

El recurs interposat pel PP i pel Defensor del Poble impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles dels 
text i 9 disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el nostre sistema 
institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya, basada  
en el pacte i la concòrdia.

El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i negar eficàcia  
jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a “nació”.

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de Catalunya no han  
triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat desplegant aquesta norma durant els quatre 
anys que porta en vigor, i desplegant, per tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les catalanes  
arreu del territori.

A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar recurs, el món local hem reiterat de forma 
continuada  el  nostre  suport  a  l’Estatut,  i  la  nostra  ferma  convicció  que  es  tracta  d’una  norma 
constitucional.

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a institució que som tenim 
el dret d’expressar la nostra indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor que ha  
caracteritzar el nostre poble.

Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament el 18 de juny  
de 2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport.

Per tots aquests motius,  els Grups Municipals  de CiU, ERC, PSC-PM, GLL-EPM i SOS Llavaneres  
proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

1. Mostrar el nostre desacord a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 
Catalunya.
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2. Mostrar el suport de l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a les resolucions que de manera  
majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió monogràfica que es celebrarà els 
propers dies.

3. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de manifestació unitària convocada per Òmnium 
Cultural amb el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el proper 10 de juliol 
a Barcelona i fer una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització.

4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels diferents  
grups amb representació a la cambra.”

Sotmès  a  votació  l’assumpte  s’obté  el  resultat  següent:  8  (vuit)  vots  a  favor  dels  Grups  Municipals 
d’ERC, PSC-PM, GLL-EPM i SOS Llavaneres,  i  dels membres del  Grup Municipal  de CiU  Bernat 
Graupera i Fàbregas, Josep Molina i Marchán, Josep Molins i Puig i  Sandra Carreras i Ruiz;   4 (quatre) 
vots en contra dels Grups Municipals del PP i Mixt, i 1 (una) abstenció del Regidor de CiU senyor  Juan 
Manuel García i Concepción. Per tant, resulta aprovat l’assumpte, amb la inclusió de l’esmena indicada.

14. INFORMES I PRECS.  

El Sr. Alcalde felicita als jugadors del mini bàsquet per l’èxit assolit.

La Regidora senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, informa que les obres del carril bici 
s’executaran a la zona de mar a partir del mes de setembre i es farà una campanya informativa. També 
informa de les obres que es faran al carrer de Sant Pere i a determinats trams del carrer de Munt. Informa 
de les obres d’arranjament del carrer Sant Joan i que s’instal·larà una pilona.

El Regidor senyor Víctor Ros, del Grup Municipal Mixt,  explica que el mal estat en què es troba la riera.  
Explica que hi ha brutícia i, en el cas de què hi hagin pluges importants, adverteix del risc que això pot 
suposar. Demana que s’actuï de manera urgent per condicionar la riera. També demana que es netegin els  
camins forestals i els solars bruts per prevenir el risc d’incendi. Demana un major control en la venda de  
petards i lamenta els danys al mobiliari urbà i a les bústies dels particulars.

El  Regidor  senyor  Joan  Rubal,  del  Grup  Municipal  de  GLL-EPM,  demana  sensibilitat  al  govern 
municipal per tal que actuï amb coherència: davant la reducció dels sous dels treballadors municipals cal 
fer una despesa raonable. Davant una situació dolenta de la neteja viària, de l’existència de rates, etc, ...  
demana al Sr. García, Regidor de Serveis que s’ocupi de la neteja del poble. Expressa la seva queixa a la  
Sra. Carreras, Regidora d’Obres, pel mal estat permanent del carrer de Munt. Demana al Sr. Juan García,  
Regidor de Governació la legalització de totes les càmeres de videovigilància del municipi i li pregunta  
com està la inspecció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. També pregunta per la situació de 
l’expedient obert per l’ACA a l’Ajuntament per retirada de sorra de la riera, que pot acabar en sanció. En 
relació a la taxa per ocupació de via pública s’han produït algunes devolucions per la no prestació del  
servei, demana més control al Sr. Juan García, Regidor de Governació.

La Regidora senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, demana la col·locació de tendalls  
a l’escola bressol Minerva en previsió de la calor.

El  Regidor  senyor  Joan  Mora,  del  Grup Municipal  d’ERC,  felicita  al  govern  pel  parc  de  Verge  de 
Montserrat perquè ha estat una millora per als nens i nenes del nostre poble. Vol expressar que  mantenir  
la festa major amb austeritat i vigilant la despesa no és una feina fàcil. Manifesta que tenim una festa que 
posa Llavaneres a primera pàgina, que és la festa del pèsol, considera que s’ha de mantenir si no es vol  
perdre part de la nostra història. El teixit social de Llavaneres s’ha de mimar, fer un reconeixement a la  
feina que fan és el mínim que podem fer, per això es fa la mostra d’entitats. Diu: El que ens demanen a  
crits des de fa moltes generacions i els que han passat ja no ho podran gaudir és un casal de joves, és un  
deute que tenim, i crec que és una prioritat que està ben encaminada.
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El Sr. Mora formula els precs següents: Sr. Alcalde quan s’ha de ser valent és quan s’han de prendre 
decisions importants o complicades, quan presenta una modificació de crèdit, marcant unes prioritats en 
unes noves inversions i se li tomba, pot culpar a qui li ha tombat de no tenir les mateixes prioritats que  
vostè, quan pacta una modificació de crèdit i s’aprova el que presenta, no pot culpar a ningú de què vostè  
no sigui valent a l’hora de fer una proposta arriscada. Li prego que no em culpi a mi quan parli que no es  
farà la coberta del casal d’avis.

Li  prego  que fins que no tinguem les voreres  dels  sector  de Can Sanç arreglades  es  tregui  la doble 
direcció del carrer que baixa a l’estació ja que és un perill per als vianants, no hi ha passos de vianants, hi 
ha punts que han de baixar de la vorera a la força perquè és impossible passar-hi, etc.

Li prego que es faci el manteniment de neteja de la vorera de davant de les lloses.

Li prego que es recullin els senyals de trànsit, ja que a l’avinguda Verge de Montserrat hem tingut 11 dies 
dues senyals abandonades amb el perill de què les robessin i que algú es fes mal.

Finalment, li sorprèn que l’Alcalde no hagi llegit l’escrit que li ha adreçat CCOO de la mateixa manera  
que sí va llegir sencera la carta que la Policia Local va adreçar al Sr. Mora.

El Regidor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, demana al regidor de Medi Ambient i de Sanitat 
la neteja urgent dels contenidors de residus i manifesta que fan mala olor.

El Sr. Alcalde manifesta que es netejarà la riera amb o sense permís de l’ACA.

Essent les 23,10 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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	“L’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en  data 17 de juny de 2010, va dictar la següent resolució:

