
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2010

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 26 de maig 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) i senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a  
l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor 
Josep Lluís Valentín i Martínez.

Ha excusat la seva assistència el senyor Víctor Ros i Casas (Grup Mixt).

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

El senyor Alcalde expressa el condol per la mort del senyor David Navas Lara,  que havia treballat a 
l’Ajuntament.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 27   
D’ABRIL DE 2010.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2010, 
sense cap esmena.

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

- Decret núm. 188/2010 al decret núm. 234/2010, de 14 de maig.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta  
quin és el contingut del Decret número 232, ja que no consta a la relació.

També pregunta perquè s’ha anul·lat el Decret número 229/2010 i  demana explicacions respecte 
el Decret 189.

El senyor Alcalde respon que sí que existeix el Decret número 232. Respecte al Decret número 
189, afirma que no s’ha fet el pagament de la factura de Can Mora de Dalt.

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

3. SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A   
MEMBRE DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.

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

“SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A MEMBRE 
DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va aprovar  
inicialment la constitució del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació  
de Mataró (Consorci Digital Mataró-Maresme), així com els seus Estatuts.
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Atès que l’esmentat acord es va elevar automàticament a definitiu en virtut del Decret de l’Alcaldia núm.  
209/2006, de 13 de setembre, en no haver-se produït al·legacions durant el període d’informació pública.

Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és actualment membre de ple dret del Consorci.

Atès que després d’un cert temps de funcionament del Consorci es considera oportú separar-se com a 
membre del mateix.

Vist l’article 15 dels Estatuts vigents del Consorci, el qual regula la separació del Consorci dels seus  
membres.

Atès  que  l’article  323  del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret 
179/1995, de 13 de juny, disposa que qualsevol ens consorciat pot separar-se sempre que es formuli el  
preavís en el termini que assenyalen els estatuts i s’estigui al corrent de les obligacions i compromisos 
anteriors i es garanteixi el compliment dels que hi hagi pendents.

Vist l’informe de Secretaria.
   
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de maig de 2010. 

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

Primer.- APROVAR la separació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  com a membre del 
Consorci Digital Mataró-Maresme.

La data d’efectes de la present separació serà el dia 1 de gener de 2011.

Segon.- ASSUMIR i GARANTIR les obligacions i compromisos que hi hagi pendents.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Digital Mataró-Maresme  i als ens consorciats, als 
efectes oportuns.”

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana la retirada  
d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que pensa que cal donar més temps. Es remet a un escrit tramès pel  
nou gerent del Consorci i pensa que el tema no està prou motivat.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit:

“Senyor Alcalde, jo també m’he plantejat alguna vegada si havíem de continuar, amb esperit crític i amb 
insatisfacció per la nostra presència al dia a dia de la televisió del Maresme.
I és per això que en el primer intent de separació li vam demanar informació. Li vam demanar quines  
accions havia portat  a terme per  millorar  el  resultat  de la nostra participació al  consorci.  En aquella  
ocasió, vostè no es va dignar ni a consultar amb els membres del patronat de radio i televisió fins que no  
el vàrem forçar. I el que vàrem descobrir és que des de l’Ajuntament no s’havia fet res per exigir més  
presència de Llavaneres, res per saber quins mitjans té el Consorci que ens poden ser útils, no havia fet 
res per saber quins projectes tenia el Consorci de cara a noves tecnologies o a l’ampliació de canals, no 
havia fet  res  per  defensar  el  pressupost  elaborat  per  a 2010. És que ni  sabia vostè,  que és  el  nostre  
representant al Consell directiu, no sabia ni que ja s’havia aprovat el pressupost.
Què ha passat en aquests 6 mesos? Doncs res, que vostè ha passat completament de tot i que continuem 
com estàvem, tot i que l’Ajuntament el paga per que vagi també a les reunions del Consell. I si no hi va,  
difícilment podem defensar els nostres interessos. No pot saber que s’ha ampliat l’oferta d’espais amb la 
fusió amb televisió de Mataró, ni que aviat s’obrirà un espai d’informatius de cada municipi, ni que es  
posaran a l’abast eines informàtiques per penjar informació a través de web. Vostè està, això sí, per la 
ràdio (que vol controlar), per la revista (que intenta manipular). Però quan ha de lluitar i negociar, no 
apareix. Això és massa feina. 
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Gent de Llavaneres entén que hem de donar l’oportunitat a que les coses vagin, però cal fer la feina. Cal 
que vagi allà, com alcalde i representant nostre i reclami més presència, que reclami més espai. Cal que 
treballi, que és el que no fa, perquè, com a part d’una estratègia del seu partit, els ajuntaments governats 
per Convergència han anat sortint del Consorci. I nosaltres no som part de l’estratègia del seu partit.  Cal 
que faci la feina, perquè la tele també és nostra . I li torno a repetir, jo tampoc estic satisfet del resultat de 
la gestió quant a la presència de Llavaneres,  però tampoc estem satisfets de la seva dedicació com a  
membre del Consell del Consorci. Faci la feina i, tal com va dir vostè, si hem de sortir, sortirem, però no 
per estratègia de partit.”

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que hi ha dues 
premisses essencials, d’una banda l’aposta per la Televisió de Llavaneres, amb tots els mitjans i amb 
igualtat  d’oportunitat d’accés per tothom, i d’una altra les recomanacions dels voluntaris de Televisió 
Llavaneres que van aconsellar continuar al Consorci.

La  senyora  Bastida  recorda  que sortir  del  Consorci  val  40.000 euros,  i  afegeix  que  cal  disposar  del 
“minutatge” en què surt “Sant Andreu de Llavaneres” a la televisió, abans de prendre la decisió.

Per últim, la senyora Bastida comenta que abandonar el Consorci és perdre oportunitats com a poble 
(formació, tallers...)

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, expressa la seva sorpresa davant 
de les explicacions del govern i demana deixar l’assumpte sobre la taula. Explica que hi haurà un canvi en 
la direcció del Consorci la qual es plantejarà una nova programació i una nova línia d’actuació.

El senyor Mora recorda que el Ple on s’aprova el Pressupost del Consorci està previst per al proper mes 
de novembre, per tant, encara hi ha temps per prendre una decisió.

També comenta que el senyor Alcalde no ha anat a cap reunió  del Consorci .

El senyor Mora afirma que la separació del Consorci és una directriu política de CIU.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que es va assabentar de 
la  voluntat  del  govern  de  separar-se  del  Consorci  quan  va  rebre  la  convocatòria  de  la  Comissió 
Informativa General. 

Considera que el senyor Alcalde va motivar aquesta separació per un tema econòmic, però ara ho dubta,  
ja que sortir del Consorci té un cost de 40.000 euros.

El  senyor  Bartomeu  comenta  que  ara  es  nomenarà  un  nou  Director  del  Consorci  i  que  cal  fer  un 
seguiment continuat.

El senyor Bartomeu es posiciona per continuar al Consorci i demana que es retiri aquest punt de l’ordre 
del dia. En el cas que es voti anuncia el seu vot en contra.

El senyor Alcalde exposa que ell és el màxim interessat en la difusió de la tasca del govern municipal

Recorda que a la sessió del Ple que es va celebrar el mes de setembre de l’any 2009 ja es va plantejar 
aquest tema i que voluntàriament va retirar el punt de l’ordre del dia. Explica que va fer una reunió amb 
l’anterior Director i no s’han complert les promeses.

El senyor Alcalde pensa que el cost econòmic no justifica la poca presència de Sant Andreu de Llavaneres 
en aquest Consorci i que el fet de no pertànyer al Consorci no suposa no sortir a la televisió.

El senyor Alcalde acorda retirar el punt de l’ordre del dia i donar així un vot de confiança a la nova  
direcció del  Consorci  Maresme-Digital,  tot i  que no en descarta  la separació si no es compleixen les  
expectatives.
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D’acord  amb  l’article  92.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  s’acorda per majoria 
dels membres presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia.

4. APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  CARRERER  DE   
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA  ,  TRACTAMENT,  VALORITZACIÓ  I  DEPOSICIÓ  DE  RESIDUS 
MUNICIPALS.

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

“APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  CARRERER  DE  L’ORDENANÇA 
FISCAL  NÚM.  12,  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PELS  SERVEIS  DE  RECOLLIDA, 
TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I DEPOSICIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.

Vista l’Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, tractament, valorització 
i deposició de residus municipals, actualment vigent i aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data  
29 d’octubre de 2009.

Vist el document del carrerer del municipi annex a l’esmentada ordenança fiscal.

Vist l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient.

Vist l’informe d’Intervenció.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de maig de 2010.

Vist l’article 17 i concordants del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós  
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
acord:

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del carrerer annex a l’Ordenança Fiscal núm. 
12,  reguladora  de  la  Taxa  pels  serveis  de  recollida,  tractament,  valorització  i  deposició  de  residus 
municipals, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient.

Segon.-  SOTMETRE  a  informació  pública  el  present  acord  durant  el  termini  de  trenta  dies  hàbils 
mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis municipal, en el lloc web, en el BOP i en un diari  
dels  de  major  difusió  de  la  província,  als  efectes  que  els  interessats  puguin  examinar  l’expedient  i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- En el cas de què no es presentin reclamacions l’acord provisional esdevindrà definitiu de forma 
automàtica i es procedirà a PUBLICAR el text íntegre de la modificació definitivament aprovada en el 
BOP.”

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

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.   
4/2010, PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

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

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2010, PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de la Ajuntament per a 2010 per 
crèdits extraordinaris i  suplements de crèdit,  finançats per romanents de crèdit afectats del Pressupost 
anterior.
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Considerant que, segons l’informe de la Intervenció municipal, l’expedient compleix el disposat a l’article 
177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i articles 35 a 38 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, així com l’establert a les  
Bases d’Execució del vigent Pressupost.

Considerant que els romanents afectats pendents d’incorporar són els següents:

222 62305 SEMÀFOR NACIONAL II 67.247,08
422 62200 REFORMA LLAR D'INFANTS SANT NICOLAU 88.693,24
422 62302 OBRES CEIP ST ANDREU 4.199,18
432 60104 PASSOS VIANANTS ELEVATS 23.371,27
432 60108 NOVA VORERA CR. ST PERE 60.213,00
432 60110 AV. CATALUNYA OBRES DE MILLORA 15.544,00
432 60112 OBRES CR MUNT 4.752,08
432 60121 ARRANJAMENT RIERA ST ANDREU. CAMÍ TERRA 30.000,00
432 60122 PARC LLORITA 5.792,96
432 61101 ACONDICIONAMENT PARC DEL MONUMENT 9.350,34
432 61106 MILLORA FONT DE LA LLORITA 75.018,87
432 62305 ENLLUMENAT Z.E.ST PERE I TRAM PG RIERA 57.530,74
432 62700 PROJECTE CASAL DE JOVENTUT 119.139,74
432 63300 ARRANJAMENT AV. CATALUNYA  ENTRE SEMÀFORS 15.000,00
441 60102 ACONDICIONAMENT RIERES 300.803,62
451 62214 MILLORES CAN CARALT 5.720,81
452 60103 ACCESSOS CAMP DE FUTBOL I INSTAL.LACIONS 3.644,03

886.020,96

Procedeix aprovar l’expedient, incorporant-se els següents romanents als nous crèdits del Pressupost de 
despeses  que es relacionen, així com el canvi de finançament:

SUPLEMENTS 
DE CRÈDIT

132 62501 ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC 43.400,00
324 62303 OBRES REFORMA ESCOLES 1.775,30
151 60109 ZONA VIANANTS ESGLÉSIA ST PERE 21.317,86
151 62211 REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE CA L'ALFARO 14.663,84
151 62212 REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE CA L'ALFARO 7.551,85
150 62703 CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC(PROJECTES) 183.645,12
151 61102 RENOVACIO PARCIAL DE CARRERS 57.087,15
151 61105 LIQUID. OBRES COMPLEMENTARIES  AV. PAU CASALS 80.096,09
151 61112 REPAVIMENTACIÓ CARRERS DIVERSOS 50.000,00
151 60108 NOVA VORERA CARRER ST PERE 40.000,00
132 60122 PILONES 42.000,00
162 62208 PROJECTE CONSTRUCCIÓ NOVA DEIXALLERIA 56.022,44
151 62500 MOBILIARI URBÀ 45.000,00
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TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 642.559,65

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

342 62213
REHABILITACIÓ  PAVELLÓ  POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 14.673,31

231 62216 RENOVACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN 105.000,00
132 62401 ADQUISICIÓ CAMIÓ GRÚA 70.000,00
151 60035 P.P. TURÓ D'EN LLULL 53.788,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 243.461,31

Finançant-se dites incorporacions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (*que es farà constar en el  
concepte 870.02 del Pressupost d’ingressos).

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de maig de 2010.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR  la  modificació  de  pressupost  4/2010,  per  crèdits  extraordinaris  i  suplement  de 
crèdits finançats amb Romanent líquid de tresoreria afectat, i per canvi de finançament, d’acord amb l’art. 
177  del  RDL 2/2004,  l’art  37  del  RD  500/1990  i  l’art.  7  de  les  Bases  d’Execució  del  pressupost  
municipal.

Segon.- APROVAR el nou quadre d’inversions resultant un cop aprovada aquesta modificació.

Tercer.-  PROCEDIR a l’exposició pública de l’acord, tal com estableix l’article 179 del RD Legislatiu  
2/2004.”

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana una suspensió de la sessió 
de cinc minuts per avaluar la proposta que li acaben de lliurar.

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que 
des  del  dilluns  els  Grups  de  l’oposició  saben  les  intencions  respecte  la  modificació  de  l’expedient.  
Recorda que el dimarts va explicar aquesta modificació la qual es destinarà a la inversió de la Prefectura 
de la Policia Local. Explica que amb aquesta modificació no es pot eixugar el dèficit.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES recorda que  va ser  
l’oposició qui va impulsar el tema. Li sorprèn que només s’incloguin tres partides, pensa que era un punt 
de partida.

Recorda que en data 12 d’abril d’enguany la Junta de Govern Local, va aprovar la incorporació de crèdit 
per un import de 1,2 milions d’euros. Ho considera insuficient i anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, recorda els antecedents i demana 
un gest per sanejar el dèficit. Explica que no  hi ha hagut negociació per part del govern.
 
El senyor Rubal llegeix el següent escrit:
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“S’acaben  d’aprovar  pel  govern  espanyol  tot  un  seguit  de  mesures  per  pal·liar  l’efecte  de  la  crisi 
econòmica  que  pateix  el  nostre  país  amb l’objectiu  de  reduir  el  dèficit  de  l’Administració.  Algunes 
d’aquestes mesures són la reducció de sous dels funcionaris i la congelació de les pensions.
La setmana passada ens van presentar vostès una proposta de modificació de crèdits amb la qual pretenien 
continuar gastant com si aquí no passés res. Continuaven de festa permanent tot i el dèficit que arrossega  
l’Ajuntament.  Afortunadament,  davant  la  negativa  de  l’oposició (quin remei)  fan  un gest  i  accepten  
eliminar algunes partides  i  amb part  del  romanent de l’any passat  proposen ara pagar  el  projecte de 
prefectura  de policia,  que anaven a pagar  amb l’herència.  Fins  avui no hem sabut quina és  la nova  
destinació dels més de 100 milions de pessetes de l’herència que els vàrem proposar utilitzar en reduir  
dèficit. 
Això sí, no s’han esforçat gaire: han canviat just aquelles partides que els vam suggerir, sense fer un  
mínim intent d’aportar res. Fan el justet per a què els hi aprovem. Jo els demano un extra: facin un esforç  
i  deixin la seva campanya  electoral  de banda i pensin una mica en les finances municipals. Sobretot 
perquè estan comprometent aquest  govern i els que vinguin al darrere.  Perquè després del decret  del  
govern les possibilitats d’endeutament futur seran nul·les durant 2011 i ja veurem què passa el 2012. No 
tinguin  por a  deixar  alguns  diners  a  la  caixa,  o,  si  més  no,  no tinguin por a  sanejar  l’economia  de 
l’Ajuntament que és el que estan obligats a fer i, de moment, no fan. 
L’alcalde  deia fa  uns dies que això és  un exercici  comptable.  No senyors,  no és només un tema de 
comptabilitat: al final, les coses s’han de pagar. I vostès s’inventen noves inversions per pagar amb diners 
que no tenim, inversions noves, per mostrar tot el que és capaç de fer l’equip de govern: i posaven més  
diners per asfaltar carrers (50.000 euros – 8 M ptes.), per comprar pilones (42.000 euros (7 Mptes), per 
renovar els parcs infantils (50.000 euros més el que ja havien posat en el pressupost – 8 milions més), per  
comprar un camió grua (70.000 euros – gairebé 12 Mptes), per cobrir part del casal de la gent gran 105 
euros-17 Mptes).
I així fins a gairebé 150 milions de pessetes. I això sense comptar que més de 100 milions de pessetes que  
ha rebut l’Ajuntament en herència també s’ho pensen gastar. Mentre, els treballadors es preparen per una 
retallada de sou del 5% de mitjana i mentre l’Ajuntament té deutes amb els bancs de més de 4 milions 
d’euros i un dèficit de gairebé 2 milions d’euros.  Per què no pregunten a l’interventor si és raonable 
gastar-se l’herència en una nova inversió? No s’atreveixen a preguntar perquè saben que la resposta seria  
NO, que cal reduir dèficit. És per això que només pregunten si és legal. 
Pensin cada vegada que gasten un euro. Quan passin les eleccions què haurem de fer? Pujar els impostos? 
Per què no paguen els deutes que tenim? Només ho fan quan els forcem des de l’oposició. Miri, senyor  
Molina,  només amb l’herència  podrien resoldre  un terç  del  dèficit,  però  vostè,  senyor  alcalde,  vostè 
senyor Molina i tots els membres del govern estan en campanya i ja no veuen res més que la campanya  
electoral. I toca gastar. El que passa és que s’està gastant el que no tenim en una campanya d’imatge a  
través  de les obres  de l’Ajuntament.  El  problema és  que gasten  diners  que no són seus,  que són de 
Llavaneres. 
Tot i això, vostè ha fet un gest. Un gest que creiem insuficient, perquè encara és hora que ens expliquin  
què faran amb tots els diners de l’herència i no ens agrada anar a cegues. Ja hem vist que no hi podem  
confiar.
Com vol que hi confiem?
Què se n’ha fet de l’ampliació del recorregut de l’autobús?
Què se n’ha fet de l’ordenació dels carrers de l’Ametllareda?
Que se n’ha fet del tall de la riera els caps de setmana?
Què han fet amb la bossa de diners que vàrem aprovar l’any passat per ajudar a les famílies?
Un vot favorable requereix alguna cosa més que un canvi a la força. Ens ha de demostrar que realment  
l’importa l’Ajuntament i no el seu futur electoral.”

Per últim demana un esforç de contenció de la despesa.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, proposa deixar aquest 
tema sobre la taula. 

La  senyora  Bastida  valora  positivament  el  gest  del  Regidor  de  Recursos  d’Hisenda  i  reitera  el  seu 
desacord amb la política econòmica i de gestió de personal de l’Ajuntament. 
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La senyora  Bastida demana que el  govern  assumeixi el  compromís d’eixugar  el  dèficit  amb accions 
concretes.

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.

El Regidor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, fa constar que es fa la modificació  
número  4/2010  del  pressupost,  el  qual  es  va  aprovar  al  mes  d’abril  d’aquest  any.  Recorda  que  la  
modificació número 3/2010 es va aprovar per Junta de Govern Local, i que al seu Grup li hagués agradat  
debatre la modificació 3/2010.

Demana que s’escolti als Grups de l’oposició en les properes modificacions de crèdit. Li acaben de lliurar  
el document que recull part de les propostes del Grup del PP: la construcció d’una inversió important (la 
Prefectura de la Policia  Local)  i  el  compromís del  senyor Molina de destinar  part  de l’herència,  uns 
225.000 euros a eixugar el dèficit.

El senyor Bartomeu, però, considera precipitada aquesta modificació i demana que es deixi el tema sobre 
la taula.

El senyor Alcalde respon que no es pot deixar el tema sobre la taula, i explica que per llei els romanents  
afectats no es poden destinar a eixugar dèficit.

Finalment, es sotmet a votació el següent dictamen esmenat:

““Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost de la Ajuntament per a 2010 per 
crèdits extraordinaris i  suplements de crèdit,  finançats per romanents de crèdit afectats del Pressupost 
anterior.

Vistes les propostes presentades pels grups de l’oposició municipal i un cop acordades les actuacions  
prioritàries per part del govern municipal.

Considerant que, segons l'informe de la Intervenció municipal, l'expedient compleix el disposat a l'article 
177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i articles 35 a 38 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a les  
Bases d'Execució del vigent Pressupost.

Considerant que els romanents afectats pendents d’incorporar són els següents:

222 62305 SEMÀFOR NACIONAL II 67.247,08
422 62200 REFORMA LLAR D'INFANTS SANT NICOLAU 88.693,24
422 62302 OBRES CEIP ST ANDREU 4.199,18
432 60104 PASSOS VIANANTS ELEVATS 23.371,27
432 60108 NOVA VORERA CR. ST PERE 60.213,00
432 60110 AV. CATALUNYA OBRES DE MILLORA 15.544,00
432 60112 OBRES CR MUNT 4.752,08
432 60121 ARRANJAMENT RIERA ST ANDREU. CAMÍ TERRA 30.000,00
432 60122 PARC LLORITA 5.792,96
432 61101 ACONDICIONAMENT PARC DEL MONUMENT 9.350,34
432 61106 MILLORA FONT DE LA LLORITA 75.018,87
432 62305 ENLLUMENAT Z.E.ST PERE I TRAM PG RIERA 57.530,74
432 62700 PROJECTE CASAL DE JOVENTUT 119.139,74
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432 63300 ARRANJAMENT AV. CATALUNYA  ENTRE SEMÀFORS 15.000,00
441 60102 ACONDICIONAMENT RIERES 300.803,62
451 62214 MILLORES CAN CARALT 5.720,81
452 60103 ACCESSOS CAMP DE FUTBOL I INSTAL.LACIONS 3.644,03

886.020,96

Procedeix aprovar l'expedient, incorporant-se els següents romanents als nous crèdits del Pressupost de 
despeses  que es relacionen, així com el canvi de finançament:

SUPLEMENTS  DE 
CRÈDIT PLE

destí
132 62501 ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC 43.400,00
324 62303 OBRES REFORMA ESCOLES 1.775,30
151 60109 ZONA VIANANTS ESGLÉSIA ST PERE 21.317,86
151 62211 REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE CA L'ALFARO 14.663,84
151 62212 REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE CA L'ALFARO 7.551,85
150 62703 CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC(PROJECTES) 183.645,12
151 61102 RENOVACIO PARCIAL DE CARRERS 57.087,15
151 61105 LIQUID. OBRES COMPLEMENTARIES  AV. PAU CASALS 80.096,09
151 60108 NOVA VORERA CARRER ST PERE 40.000,00
132 60122 PILONES 42.000,00
222 62700 PROJECTE I OBRES PREFECTURA PL 225.000,00
162 62208 PROJECTE CONSTRUCCIÓ NOVA DEIXALLERIA 56.022,44
151 62500 MOBILIARI URBÀ 45.000,00

817.559,65
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

342 62213 REHABILITACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 14.673,31
151 60035 P.P. TURÓ D'EN LLULL 53.788,00

68.461,31

Finançant-se dites incorporacions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria(* que es farà constar en el  
concepte 870.02 del Pressupost d'ingressos).

En aquest sentit, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:

Primer.-  APROVAR la modificació de pressupost 4/2010, per crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdits finançats amb Romanent líquid de tresoreria afectat, i per canvi de finançament, d’acord amb 
l’art. 177 del RDL 2/2004, l’art 37 del RD 500/1990 i l’art. 7 de les Bases d’Execució del pressupost  
municipal.

Segon.- APROVAR el nou quadre d’inversions resultant un cop aprovada aquesta modificació.
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Tercer.- PROCEDIR a l’exposició pública de l’acord, tal com estableix l’article 179 del RD Leg 
2/2004.”

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor (CIU i PSC-PM), 2 (dos) vots  
en  contra  (ERC-APM i  GLL-EPM) i  4  (quatre)  abstencions   (PP  i  SOS LLAVANERES).  Per  tant,  
l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.

6. AUTORITZACIÓ  DE  LA  COMPATIBILITAT  DE  L’ACTIVITAT  PRIVADA  DEL   
SENYOR J. J. S. B., FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT.

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

“AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR JOSEP 
JOAN SANCHO BALLESTER, FUNCIONRI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 230/2008, de 16 de juny, es va procedir a nomenar al senyor Josep 
Joan Sancho i Ballester, funcionari interí, Interventor Accidental de l’Ajuntament, grup A1.

Vist l’interès del senyor Sancho per desenvolupar una segona activitat privada, el qual ha sol·licitat de la  
Corporació que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la compatibilitat amb l’activitat 
desenvolupada en el sector públic.

Vist que l'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al  
servei  de  les  entitats  locals,  estableix  la  possibilitat  de  reconèixer  la  compatibilitat  per  a  l’exercici 
d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat  
privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi  
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

Atès que la jornada del senyor Josep Joan Sancho i Ballester, funcionari interí, Interventor Accidental de 
l’Ajuntament, grup A1, és de 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa).

Atès que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la 
competència per a l’autorització d’activitats privades.

Vist l’informe de Secretaria.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de maig de 2010.

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

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest  
Ajuntament: 

Nom i cognoms: Josep Joan Sancho i Ballester,
Funcionari interí:  Interventor Accidental de l’Ajuntament, grup A1.
Activitat privada: exercici professional en l’àmbit de comptable.
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Segon.- FER CONSTAR que el  reconeixement  per  part  de l’Ajuntament  d’aquesta  compatibilitat  no 
implicarà en cap cas:

a) Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el  cas  de que l’ Ajuntament modifiqui  
l’horari de prestació de serveis.

b) Impediment  per  desenvolupar  les  seves tasques  fora  de l’  horari  habitual  de  treball  quan el 
funcionament del servei ho requereixi.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva 
imparcialitat o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al Departament d’Intervenció i als representants de 
personal funcionari, als efectes adients.”

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

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI   
DE LA MASIA CAN LLOREDA.

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

“APROVACIÓ  PROVISIONAL  DEL  PLA  ESPECIAL  D’ORDENACIÓ  DE  PROTECCIÓ  DE 
PATRIMONI DE LA FINCA SITUADA AL CAMÍ DE CAN CABOT D’AMUNT NÚMERO 19, “CAN 
LLOREDA

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 11 de gener de  
2010 va aprovar inicialment, del Pla Especial de protecció de patrimoni de la finca situada al Camí de 
Can Cabot d’Amunt número 19, coneguda com a Can Lloreda promogut pel senyor Azat Talgatovich  
Kurmanaev  i redactat per l’arquitecte Josep Juanpere i Miret.

 Atès  que  l’esmentat  document  va  ésser  sotmès  a  informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes 
mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el Butlletí Oficial de la 
província núm. 18 de 21 de gener de 2010  i  en el periòdic “El Periódico” de 18 de gener de 2010, i al  
web municipal en data 1 de febrer de 2010.

Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Especial.

Vist que no s’han presentat al·legacions.

Vist l’informe favorable sotmès a prescripcions del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya, rebut en data 25 de març de 2010

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de maig de 2010.

Vist el document presentat  en data 13 de maig de 2010 el qual recull les prescripcions del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic, d’acord amb el que determina l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de 
maig de 2010.
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Vistos els articles 52.2.c) i 114.3.k) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei  
municipal i de règim local de Catalunya; els articles 67, 83 i concordants del DL 1/2005 de 26 de juliol  
pel qual s’aprova el Text Refós d’Urbanisme; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord:

Primer.-   APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial de protecció de patrimoni la finca situada al 
Camí  de  Can Cabot  d’Amunt  número  19,  coneguda  com a  Can Lloreda  promogut  pel  senyor  Azat  
Talgatovich Kurmanaev  i redactat per l’arquitecte Josep Juanpere i Miret, d’acord amb la documentació 
que consta a l’expedient i que s’incorpora a la present resolució a tots els efectes legals.

Segon.- TRAMETRE  l’expedient  complet  a  la  Direcció  General  d’Urbanisme  perquè  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.”

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

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 217/2010, DE 5 DE MAIG, DE   
FORMULACIÓ D’AL.LEGACIONS AL PUOSC, ANY 2011.

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

“RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  217/2010,  DE  5  DE  MAIG,  DE 
FORMULACIÓ D’AL.LEGACIONS AL PUOSC, ANY 2011.

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 5 de maig 
de 2010, va dictar la següent resolució:

DECRET NÚM. 217/2010

AL.LEGACIONS  A LA FORMULACIÓ DEL PUOSC, ANY 2011.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de desembre de 2007 va aprovar  
les sol·licituds al Pla Únic d’Obres i Serveis, 2008-2012.

Vist l’edicte de 31 de març de 2010, d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i serveis  
de Catalunya, any 2011, i de la planificació de l’anualitat 2012 (publicat en el DOGC Núm. 5602, de 
07/04/2010).

Atès que el termini per presentar les al·legacions i consideracions finalitza el proper dia 7 de maig de 
2010.

Atès que en l’atribució inicial de l’anualitat 2011 del PUOSC, la Comissió de Cooperació Local ha inclòs 
l’actuació  “Centre  de  dia  per  a  la  gent  gran”,  amb  un  pressupost  de  682.500,86  euros,  i  amb  una 
subvenció de 109.870,45 euros del programa PG, i una altra subvenció de 100.000,00 euros del programa 
ET.

Atès que, per una qüestió de prioritats, es considera més adient sol·licitar la inclusió d’una nova actuació 
dins l’anualitat 2011 anomenada “Construcció del centre logístic”, amb un pressupost de 1.712.139,15 
euros.

En virtut de tot això,  H E R E S O L T :

Primer.- FORMULAR  al·legacions  al  Pla  Únic  d’Obres  i  Serveis  (PUOSC),  any  2011  en  el  sentit 
següent:
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- SOL.LICITAR  una  nova inclusió  en  el  PUOSC-2011 de  l’actuació  “Construcció  del  centre 
logístic”, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.172.139,15 euros, i SOL.LICITAR 
l’aplicació de la subvenció de 109.870,45 euros del programa PG, i l’aplicació de la subvenció 
de 100.000,00 euros del programa ET, a l’esmentada actuació.

Segon.-  DONAR  COMPTE  de  la  present  resolució  al  Ple  de  la  Corporació  als  efectes  de  la  seva 
ratificació.”

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

Primer-  RATIFICAR  el  Decret  de  l’Alcaldia  número  217/2010,  de  5  de  maig,  de  formulació 
d’al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), any 2011.”

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que a l’inici del 
mandat es va fer una reunió de tots els Grups Municipals per definir un llistat d’inversions i amb un ordre  
de prioritats.  Ara aquest  llistat  ha canviat  i  s’ha fet  sense consens.  La  senyora Bastida afirma que li 
agradaria que el senyor Alcalde seguís amb el mateix tarannà del consens i que no aprovés els canvis per  
Decret d’Alcaldia.

La senyora Bastida anuncia que no hi donarà suport.

El Regidor senyor  Joan Mora i  Buch,  del  Grup Municipal  d’ERC-APM, recorda  que quan estava al  
govern es van pactar uns projectes i que calia complir-los, en canvi el senyor Alcalde, no sap que és  
complir els compromisos. Anuncia el seu vot en contra.

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, recorda 
els  antecedents.  Les  necessitats  canvien amb el  temps per  això es  canvien  les  inversions.  Explica la 
justificació del per què no es fa el Centre de Dia.

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU i PP), 3 (tres) vots en  
contra  (ERC-APM,  GLL-EPM  i  PSC-PM)  i  1  (una)  abstenció  (SOS  LLAVANERES).  Per  tant, 
l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER FACILITAR LA TRAMITACIÓ DE   
LA REPATRIACIÓ.

Es dóna compte de la següent moció:

“MOCIÓ PER FACILITAR LA TRAMITACIÓ DE LA REPATRIACIÓ 

Carme  Bastida  Marco  amb  DNI  38844895  B  com  a  portaveu  i  regidora  del  grup  PSC-PM  de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al ple del 26 de Maig de 2010:

Sensibilitzats per la recent mort d’un ciutadà de Sant Andreu de Llavaneres, fill i germà de ciutadans de 
Llavaneres, i havent succeït la tràgica mort a l’estranger amb la complicació burocràtica pertinent per la 
família.

Entenent que la solidaritat hauria de ser un valor universal, sol·licitem a aquest Ple l’aprovació d’aquesta 
moció demostrativa que quan es fa política del poble i pel poble tots  hem d’estar d’acord més enllà de les 
diferències ideològiques.

Per tant,

SOL·LICITEM:
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Primer.- Habilitar els serveis oportuns per gestionar els tràmits necessaris per la repatriació de la persona  
morta o greument accidentada a l’estranger.

Segon.-  Proporcionar  als  familiars  la  mediació  amb els  organismes  pertinents  per  portar  a  terme les 
gestions burocràtiques pertinents.

Tercer.- Publicar l’aprovació d’aquesta moció per coneixement de la ciutadania.

A Sant Andreu de Llavaneres, 17 de Maig de 2010”

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que la família del  
jove de Sant Andreu de Llavaneres que va morir a l’Índia ha topat amb molts problemes burocràtics per  
poder repatriar el cos. La senyora Bastida pensa que la política ha de servir per ajudar a les persones i als  
ciutadans.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu suport  
a aquesta moció pel seu contingut humanitari i espera que amb aquesta aportació no torni a succeir una  
situació com aquesta.

La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, entén la situació i anuncia el seu suport a 
la moció.

El senyor Alcalde també anuncia el seu suport a aquesta moció.

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

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PEL COMPLIMENT DE LES MOCIONS   
APROVADES PER PLE.

Es dóna compte de la següent moció:

“MOCIÓ PEL COMPLIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PER PLE

Carme  Bastida  Marco  amb  DNI  38844895  B  com  a  portaveu  i  regidora  del  grup  PSC-PM  de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 26 de maig de 2010:

Donat que hem sol·licitat en nombroses ocasions el llistat de mocions aprovades per Ple i el seu estat de 
compliment.

Donat que és impossible que els grups de la oposició sapiguem l’estat d’execució de les mateixes, ja que 
compet al Govern.

Donat que no tenim informació al respecte i hem pogut detectar que tot i ser aprovades hi ha mocions que 
no s’estan donant compliment

SOL·LICITEM

Primer.- Compliment de tots aquells acords aprovats al Ple Municipal en un termini màxim de 3 mesos  
per tot allò que no tingui afectació pressupostària.

Segon.- Compliment de tots aquells aprovats al Ple Municipal en un termini màxim de 6 mesos  per 
aquells acords amb afectació pressupostària.

Tercer.- Publicitat de tots els acords aprovats i que no es compleixen.

A Sant Andreu de Llavaneres, a 17 de Maig de 2010”
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La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que ha demanat 
insistentment un llistat de l’estat d’execució de les mocions aprovades.

La  senyora  Bastida  ha  demanat  vista  dels  expedients  de  les  mocions  aprovades.  Explica  que  és  la 
desesperació la que provoca la moció i li preocupa la situació. Està cansada de què s’aprovin temes en el 

Ple i que no es compleixin, com per exemple el cas de la figura del Síndic del Ciutadà, l’adhesió al  
programa “Minuts Menuts” promogut per la Generalitat de Catalunya etc...

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, explica que es troba 
en la mateixa situació, i pregunta si la senyora Bastida es refereix a les mocions aprovades amb caràcter  
retroactiu o no.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit:

“Senyor alcalde, ja que no li fa vergonya com a polític, li hauria de fer vergonya com a advocat la manca 
de respecte per la llei. Li dic perquè vostè no compleix ni allò que aprova. L’últim episodi és la moció  
sobre la immigració, en què primer dispara i després pregunta. Primer aprova la moció i després pregunta 
si és legal. És a l’inrevés que ho hauria de fer, i així no ens avergonyiria com a poble i no faria el ridícul  
com a alcalde.
Gent de Llavaneres donarà suport a aquesta moció, tot i que estem convençuts que vostè s’ho tornarà a  
saltar quan li convingui al seu partit polític o a la seva carrera personal igual que ho ha fet fins ara.”

El senyor Rubal retreu a l’Alcalde la seva falta de respecte pel Ple. Afirma que el senyor Alcalde no  
compleix ni el que ell mateix aprova. Anuncia el seu suport a la moció.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana a l’Alcalde que compleixi  
les mocions aprovades pel Ple. Pensa que és un tema greu i demana que es faci extensiu el llistat de l’estat  
d’execució de les mocions a tots els Grups.

Demana al senyor Alcalde que es comprometi a complir la seva paraula.

El Regidor senyor Antoni Majó i Vivés, del Grup Municipal del PP, recorda la moció que va presentar el  
PP al Ple anterior  per a la col·laboració i coordinació amb l’administració general de l’estat en l’àmbit de 
la immigració, i exigeix al senyor Alcalde que compleixi les mocions aprovades pel Ple.

L’Alcalde explica que la Llei  Reguladora de Bases  del Règim Local  recull  les competències  del  Ple 
directament executives i afirma que es compleixen íntegrament, i s’han de separar les competències que 
té atribuïdes el govern de les que té atribuïdes el Ple.

El senyor Alcalde demana informació al Secretari Municipal respecte al règim competencial del Ple i de 
l’Alcaldia.

Sotmesa a votació la moció obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor (PP, ERC-APM, GLL-EPM, 
PSC-PM i SOS LLAVANERES) i 5 (cinc) abstencions (CIU). Per tant, la moció resulta aprovada sense 
cap esmena.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PEL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ DE LA   
POBLACIÓ NOUVINGUDA.

Es dóna compte de la següent moció:

“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  PEL FOMENT  DE  LA 

INTEGRACIÓ DE LA POBLACIÓ NOUVINGUDA
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 Atès que el Pacte Nacional per a la Immigració estableix que la inscripció padronal esdevé una de les  

vies principals per ajudar a la integració a la societat catalana facilitant l’exercici regular a determinats 

drets socials i finalment a la regularitat mitjançant l’acreditació d’arrelament social. 

 Atès que recentment el Ple del Parlament de Catalunya ha desplegat el Pacte per a la Immigració tot  

aprovant la Llei d’Acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, creant així un servei 

universal de primera acollida arreu del territori que desenvolupa les noves competències de la Generalitat 

en l’àmbit de la integració i les migracions.

 Atès que la Llei d’Acollida esdevé la primera actuació legislativa en el seu àmbit al sud d’Europa, i que 

té com a principals objectius facilitar la integració social de les persones immigrades, estendre un servei 

de primera acollida homogeni al conjunt de Catalunya, i fer del català la llengua comuna d’acollida arreu 

del territori.

 Atès que el Ple Municipal del passat 27 d’abril mitjançant els vots els Grups Municipals del PP i de CIU, 

el  plenari  va aprovar la ‘Moció per a  la col·laboració  i coordinació amb l’Administració General  de 

l’Estat  en  l’àmbit  de  la  immigració’  aprovant  que  ‘l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres 

comuniqués a la Direcció General de la Policia la situació d’estança i/o residència il·legal en el nostre  

municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró 

d’habitants  o,  en el  seu cas,  reclamar al  Govern de l’Estat  que procedeixi  a  la sol·licitud permanent  

d’aquestes dades’. 

 Atès que contràriament al que exposa la citada moció, el Padró no s’ha d’entendre com una eina de la 

política d'estrangeria sinó com una simple radiografia de la realitat social, que serveix alhora per preveure 

els serveis necessaris per atendre la població amb suficiència.

 Entenent  que  cal  augmentar  la  dotació  de  recursos  dels  serveis  públics  per  impulsar  una  política 

d’acollida de la immigració que exigeixi deures per atorgar drets i millorar així l’atenció i evitar que 

aquestes quedin al marge del teixit social de la població. 

 Atès que el Govern espanyol ha decidit retallar en un 65% el  Fons Estatal d’Acollida i Integració, i que  

aquest fet farà que molts Ajuntaments no puguin aplicar polítiques d’atenció i integració als immigrants i 

nouvinguts. 

 

És per això que el nostre grup municipal demana que mitjançant votació nominal (com recull l’article 

102.2 del Reglament d’Organització i Funcionament) l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres adopti 

de següents ACORDS:

Primer,  revocar  i,  així  deixar  sense  efecte  la  ‘Moció  per  a  la  col·laboració  i  coordinació  amb 

l’Administració General  de l’Estat en l’àmbit de la immigració’,  aprovada en el passat plenari  de 27 

d’abril de 2010. 
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Segon, difusió a la revista municipal dels cursos de català per a immigrants i nouvinguts que la Regidoria 

de Serveis Socials realitza a la Biblioteca Municipal.

 

Tercer, lliurar als nouvinguts i als immigrants empadronats al municipi, un full explicatiu de les mesures 

d’integració que ofereix el nostre Ajuntament.

 

Quart, sol·licitar al Ministeri de Treball i Immigració del Govern de l’Estat que no redueixi en un 65% el  

Fons Estatal d’Acollida i Integració. 

Cinquè, manifestar l’adhesió del Consistori al Pacte Nacional per a la Immigració, i a la Llei d’Acollida 

aprovades pel Parlament de Catalunya. 

 Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya”

 

El senyor Mora proposa que s’esmeni  la moció en el sentit d’eliminar el “65%”.  

El senyor Mora també expressa la seva sorpresa davant l’aprovació, el Ple anterior, de la moció del Grup 

Municipal del PP, per a la col·laboració i coordinació amb l’administració general de l’estat en l’àmbit de  

la immigració, considera que es tracta d’una moció “policial”. Al respecte, manifesta la seva sorpresa  

davant el fet que l’Alcalde va dir que no s’aplicaria aquesta moció.

El senyor Mora demana que s’informi a la revista municipal dels cursos que es realitzen al municipi i  

també demana que es lliuri als nouvinguts i als immigrants empadronats al municipi, un full explicatiu de 

les mesures d’integració que ofereix el nostre Ajuntament.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu suport  

a la moció.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit:

“Mirin, senyors de Convergència, entenc que es troben en una contradicció: si donen suport a aquesta 
moció van contra el que van aprovar el ple passat i van contra l’acord amb els senyors del Partit Popular. I 
si no donen suport a la moció, estaran fent el contrari del que ha dit l’alcalde des de l’endemà d’aprovar-
la: que és que no l’aplicaria. L’última opció és abstenir-se, però si ho fan, ho fan amb plena consciència  
que derrotaran als companys del PP que van proposar la moció anterior.
Així, apel·lo a la seva consciència i a la seva intel·ligència per a que votin a favor i rectifiquin per un cop,  
encara  que  votar  a  favor  signifiqui  reconèixer  que  ho  van  fer  malament.  Votin  a  favor  perquè  els 
immigrants, els estrangers que viuen a Llavaneres, els legals i els il·legals no mereixen una altra bufetada  
com la del mes passat i Llavaneres no mereix sortir novament als mitjans com un cau del racisme o la 
xenofòbia.
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Al final, senyors del govern, senyors de Convergència, no tornem a casa amb els companys polítics, sinó 
amb la nostra consciència. Si donen suport a aquesta moció, la seva coherència política potser es veurà  
afectada, però les seves consciències, pels que en tinguin, sortiran guanyant.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que el senyor 
Alcalde va afirmar, a l’endemà del Ple anterior que no aplicaria la moció aprovada, es tracta d’un clar  
exemple de no compliment de les mocions.

La senyora Bastida apunta que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, ha estat el primer municipi 
de Catalunya en aprovar aquesta moció.

La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, comenta que al punt primer de la moció, 
es demana que es deixi  sense efecte la ‘Moció per a la col·laboració i coordinació amb l’Administració 
General de l’Estat en l’àmbit de la immigració’, aprovada en el passat plenari de 27 d’abril de 2010 i, en 
canvi, en el punt deu de l’ordre del dia es demana el compliment de les mocions aprovades, pensa que és 
incoherent.

La senyora Clerici recorda que el Grup Municipal del PP i ella mateixa van instaurar els cursos de català  
per a immigrants i programes de nou vinguts,  i per això ha rebut atacs personals.

Considera,  per tant,  que els punts 2  i  3 de la moció, en els quals es demana la difusió a la revista  
municipal dels cursos de català per a immigrants i nouvinguts que la Regidoria de Serveis Socials realitza 
a la Biblioteca Municipal i el lliurament als nouvinguts i als immigrants empadronats al municipi, d’un 
full explicatiu de les mesures d’integració que ofereix el nostre Ajuntament, respectivament, ja es feia 
abans.
La senyora Clerici recorda que el Pacte Nacional per la Immigració (PNI) es va aprovar al Parlament de 
Catalunya fa dos anys. També recorda que fa dos mesos s’ha aprovat la Llei d’Acollida. Considera que si  
el senyor Mora volia desenvolupar el PNI, ho podia haver fet quan era Regidor de Benestar Social.

Finalment, la senyora Clerici, demana la votació separada de la moció, en cas contrari anuncia el seu vot 
en contra.

El  senyor  Alcalde li  sorprèn  el  punt  quart  de la moció en el  què sol·licita  al  Ministeri  de Treball  i  

Immigració del Govern de l’Estat que no redueixi en un 65% el Fons Estatal d’Acollida i Integració, ja 

que en la moció presentada per CIU al Ple del mes anterior també es demanava, i el Grup Municipal 

d’ERC-AM va votar en contra, li sorprèn per incoherent.

El senyor Alcalde puntualitza que els cursos de català  ja s’estan fent i que les persones no són il·legals,  

són irregulars. 

Per últim, el senyor Alcalde demana la votació separada.

Finalment, el text esmenat 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  PEL FOMENT  DE  LA 

INTEGRACIÓ DE LA POBLACIÓ NOUVINGUDA

 Atès que el Pacte Nacional per a la Immigració estableix que la inscripció padronal esdevé una de les  

vies principals per ajudar a la integració a la societat catalana facilitant l’exercici regular a determinats 

drets socials i finalment a la regularitat mitjançant l’acreditació d’arrelament social. 

 Atès que recentment el Ple del Parlament de Catalunya ha desplegat el Pacte per a la Immigració tot  

aprovant la Llei d’Acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, creant així un servei 
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universal de primera acollida arreu del territori que desenvolupa les noves competències de la Generalitat 

en l’àmbit de la integració i les migracions.

 Atès que la Llei d’Acollida esdevé la primera actuació legislativa en el seu àmbit al sud d’Europa, i que 

té com a principals objectius facilitar la integració social de les persones immigrades, estendre un servei 

de primera acollida homogeni al conjunt de Catalunya, i fer del català la llengua comuna d’acollida arreu 

del territori.

 Atès que el Ple Municipal del passat 27 d’abril mitjançant els vots els Grups Municipals del PP i de CIU, 

el  plenari  va aprovar la ‘Moció per a  la col·laboració  i coordinació amb l’Administració General  de 

l’Estat  en  l’àmbit  de  la  immigració’  aprovant  que  ‘l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres 

comuniqués a la Direcció General de la Policia la situació d’estança i/o residència il·legal en el nostre  

municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró 

d’habitants  o,  en el  seu cas,  reclamar al  Govern de l’Estat  que procedeixi  a  la sol·licitud permanent  

d’aquestes dades’. 

 Atès que contràriament al que exposa la citada moció, el Padró no s’ha d’entendre com una eina de la 

política d'estrangeria sinó com una simple radiografia de la realitat social, que serveix alhora per preveure 

els serveis necessaris per atendre la població amb suficiència.

 Entenent  que  cal  augmentar  la  dotació  de  recursos  dels  serveis  públics  per  impulsar  una  política 

d’acollida de la immigració que exigeixi deures per atorgar drets i millorar així l’atenció i evitar que 

aquestes quedin al marge del teixit social de la població. 

 Atès que el Govern espanyol ha decidit retallar el  Fons Estatal d’Acollida i Integració, i que aquest fet  

farà  que  molts  Ajuntaments  no  puguin  aplicar  polítiques  d’atenció  i  integració  als  immigrants  i 

nouvinguts. 

 

És per això que el nostre grup municipal demana que mitjançant votació nominal (com recull l’article 

102.2 del Reglament d’Organització i Funcionament) l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres adopti 

de següents ACORDS:

Primer,  revocar  i,  així  deixar  sense  efecte  la  ‘Moció  per  a  la  col·laboració  i  coordinació  amb 

l’Administració General  de l’Estat en l’àmbit de la immigració’,  aprovada en el passat plenari  de 27 

d’abril de 2010. 

Segon, difusió a la revista municipal dels cursos de català per a immigrants i nouvinguts que la Regidoria 

de Serveis Socials realitza a la Biblioteca Municipal.

 

Tercer, lliurar als nouvinguts i als immigrants empadronats al municipi, un full explicatiu de les mesures 

d’integració que ofereix el nostre Ajuntament.
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Quart,  sol·licitar al  Ministeri  de Treball  i  Immigració del  Govern de l’Estat  que no redueixi  el Fons 

Estatal d’Acollida i Integració. 

Cinquè, manifestar l’adhesió del Consistori al Pacte Nacional per a la Immigració, i a la Llei d’Acollida 

aprovades pel Parlament de Catalunya. 

 Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya”

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que la votació es faci pel  

sistema de votació nominal.

D’acord  amb l’article 102.2 del ROF, que preveu que l’ús de la votació nominal requerirà la sol·licitud 

d’un grup municipal aprovada pel Ple per majoria simple en votació ordinària, es procedeix a la votació, 

el resultat de la qual és el següent:  4 (quatre) vots a favor (ERC-AM, SOS LLAVANERES, GLL-EPM i 

PSC-PM) i 8 (vuit) vots en contra  (CIU i PP). Per tant no s’aprova l’ús de la votació nominal.

Sotmesa  a  votació  la  moció  obté  el  resultat  següent:  4  (quatre)  vots  a  favor  (ERC-AM,  SOS 
LLAVANERES, GLL-EPM i PSC-PM) i 8 (vuit) vots en contra  (CIU i PP). Per tant, la moció resulta  
rebutjada.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU CONTRA L’ABÚS QUE L’SGAE FA DELS   
DRETS D’AUTOR.

Es dóna compte de la següent moció:

“Moció contra l’abús que l’SGAE fa dels drets d’autor 

Il·lm. Sr. Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

MOCIÓ

Que presenta el Grup de CiU al Ple d’aquesta Corporació.

Aquest Ajuntament està compromès amb la creació i la difusió de la cultura i el respecte a la propietat  
intel·lectual. Però amb la mateixa rotunditat vol expressar també la seva preocupació per l’abús en la 
gestió que la SGAE fa dels drets d’autor així com per les taxes derivades d’aquesta gestió.

Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 un conveni amb l’SGAE 
per  obtenir  bonificacions  en  les  tarifes  aplicables  a  les  festes  i  activitats  culturals  locals,  aquest  
ajuntament  considera  que  aquestes  continuen  sent  desproporcionades  i  indiscriminades.  De  fet  la 
Federació Catalana de Municipis ha aprovat recentment una proposta de resolució en la que qualifica de  
desproporcionades  les  taxes  que  cobra  l’SGAE  per  l’organització  d’espectacles  lúdic-festius  als 
municipis.

Atès que la comissió nacional de la competència també s’acaba de qüestionar el paper de l’SGAE, en un  
informe recent, on denuncia la falta de transparència sobre els repertoris que aquesta societat gestiona i  
que les tarifes són injustes, discriminatòries i perjudicials pels usuaris.

Atès  que  s’ha  demostrat  que  darrerament  l’SGAE  està  inspeccionant  centres  de  la  tercera  edat, 
associacions culturals, escoles, centres esportius i molt especialment establiments comercials.
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Atès que el cobrament  d’aquest cànon per escoltar música en aquests tipus de centres representa un abús  
ja que les emissores de ràdio ja paguen un cànon a l’SGAE per la música que emeten de la mateixa 
manera que quan es compra un CD, un DVD, o qualsevol dispositiu reproductor també es paga el cànon 
digital.

Atès  que  aquests  centres  no es  lucren  ni  comercialitzen la  música  que  escolten  i  que la  finalitat  és  
simplement la d’acompanyar o ambientar el local.

Atesa la indefensió que provoca aquesta situació  ja que la majoria es veuen obligats i resignats a pagar el 
cànon per no haver de fer front a la denúncia i posterior sanció.

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

1r- REBUTJAR els abusos que exerceix l’SGAE sobre els comerços i les entitats de la nostra vila.

2n. – DEMANAR a l’SGAE una relació detallada de la factura i els conceptes gravats per aquest impost a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, així com, el total recaptat anualment a la nostra vila i el 
retorn que es fa als artistes locals que suposadament s’han de beneficiar d’aquest impost.

3r- PUBLICAR un cop l’any aquestes dades a la revista municipal i als mitjans de comunicació locals.

4t- INSTAR al govern Català i al govern Espanyol de la necessitat d’establir un nou marc de relació amb  
la SGAE, més just i sense abusos, que, concilií els drets de la propietat intel·lectual sens perjudici per les 
persones i entitats que no es lucren amb aquesta activitat.

5è-  TRASLLADAR  aquesta  moció  a  la  subcomissió  parlamentària  del  Congrés  dels  Diputats  que 
actualment està debatent la reforma de la Llei del Propietat Intel·lectual.”

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit:

“Senyor Molina, compartim amb vostè el sentiment que la gestió que es fa actualment per l’SGAE és del 
tot abusiva, que suposa un excés i unes càrregues injustes sobre els comerciants i sobre el ciutadà en 
general  que paguem canons per la compra de material d’enregistrament i reproducció , com els DVD, 
que poden ser utilitzats per a moltes altres coses, a més, de la còpia il·legal de material protegit.
Entenem que cal que els productors, a més de protegir els seus drets, s’adaptin a la nova realitat que les  
tecnologies noves posen a l’abast de tothom i que no és admissible la intromissió que fa l’SGAE en tots  
els àmbits de l’esfera pública i privada amb l’excusa de la defensa dels drets d’autor. 
Estem d’acord a demanar al govern que és entre altres qui ha afavorit aquest marc de funcionament un 
nou escenari i regles per gestionar els drets d’autor i és per això que donarem suport a la moció que 
presenten avui.” 

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

13. 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 26 de maig 2010

En relació amb les obres del PAM Rocaferrera, el Ple del passat 30 de desembre de 2009, en que es 
va informar de: 

− que quedaven repassos pendents de fer (recollits a l’informe tècnic de data 4 de juny de 2009), 
− que el contractista COPCISA no estava d’acord amb alguns dels punts indicats en l’informe, 
− que el  4  de  juny del  2009 l’Ajuntament  va  signar  l’acta  de  recepció  condicionada  als  repassos 
indicats en aquell informe.
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Es sol·licita la següent informació actualitzada a la regidora d’urbanisme.

1. Dels repassos pendents a l’informe tècnic de data 4 de juny de 2009: 

a) Quins repassos s’han fet i quins continuen pendents?, 

b) Dels repassos pendents: quins estan acceptats pel contractista Copcisa, i quins no?

c) Quant esta previst finalitzar els repassos pendents acceptats per Copcisa?

d) Com i quant esta previst resoldre els repassos no acceptats per Copcisa?

2. En relació amb l’asfalt: els veïns van demanar “cates” de per validar la qualitat: 

a) Quantes cates s’han fet?

b) Quin  ha estat el resultat?

3. En relació amb el clavegueram de Passeig dels Garrofers:

a) S’han fet les obres de reparació del clavegueram?, 
b) Copcisa ha fet el punt 2 de l’informe?, 

c) La Comissió de seguiment ja ha autoritzat la substitució de la canonada d’aigües pluvials per 
l’interior de la propietat de Doctor Castro SL?
d) Si el clavegueram d’aquest carrer no esta finalitzat: es pot cobrar la taxa de clavegueram als veïns?

4. A la zona enjardinada de l’entrada principal: 

S’ha reparat la bomba de reg, i posat reg automàtic als dos til·lers tal com es va dir?

5. En relació amb la recepció definitiva de l’obra:

a) Quina és la data límit  i  la data prevista  per eliminar les condicions que consten a l’acta de 
recepció del signada per l’Ajuntament el 4 de juny del 2009?,

b)  Quin es el procés per a la recepció definitiva de l’obra?, S’ha de signar una nova acta definitiva 
o un acta d’eliminació de les condicions?

c) La recepció definitiva de l’obra per part de l’Ajuntament i/o la eliminació de les condicions: es  
equivalent a la recepció definitiva de d’urbanització Rocaferrera?

6. Les obres contractades amb Copcisa han sofert diverses modificacions: 

a) El conjunt de les modificacions és superior al 20%?, 

b) Qui  ha  aprovat  aquestes  modificacions?  Les  modificacions  superiors  al  20%  han  de  ser 
aprovades pel plenari?

7. En relació  a  la  comunicació  i  notificacions  escrites  als  veïns  de  d’urbanització  i  a  la  Comissió 
d’Obres: 

a) S’ha notificat per escrit que l’Ajuntament ha fet la recepció provisional?

b) S’ha notificat per escrit com i quan està previst fer la recepció definitiva?

c) S’ha notificat per escrit quan està previst fer la liquidació final de la urbanització i  passar al  
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cobrament l’última quota de liquidació, i  així alliberar les càrregues urbanístiques?

c) Pot  dir-me  quin  serà  l’import  estimat  de  l’última  quota  aproximadament  per  una  parcel·la 
estàndard de 2.000 m2.

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, 
pel  que  fa  a  les  preguntes  del  número  1  a  la  7,  respon  que  els  Serveis  Tècnics  Municipals  li 
contestaran totes les qüestions.

8. En la proposta de modificació de crèdit 4/2010 hi ha una partida que es diu contractes de caràcter  
tècnic (projectes) amb la següent disponibilitat:

Pressupost vigent actual 15.494,62 euros
Incorporació nova amb la modificació de 183.645 euros
Total  igual a 199.139 euros.
Sabent que l’estat d’execució d’aquesta partida ja hi ha per incorporar 87.151 euros que corresponen  
a set projectes.

Pot dir-me quina és la relació de projectes que falten  per incorporar i el seu preu fins arribar als 
199.139 euros? 

La senyora Carreras respon que els Serveis Tècnics Municipals no han tingut temps de recopilar la  
informació necessària per respondre a aquesta pregunta.

9. Em pot dir quin és l’import total que es pensen gastar en temps de crisi com l’actual en renovar i 
adequar els jocs infantils de diferents parcs municipals?

La senyora Carreras respon que desconeix l’import final, es tancarà el cost quan finalitzin els treballs.

Preguntes a la Regidoria de Governació:

Vist que en el registre d’entrada amb núm. 2010/1843 hi ha una reclamació del deute pendent amb el 
departament d’interior de 7.883, 46 euros d’un conveni signat el 2004 per a les connexions al sistema 
d’informació policial.

1- Hem pot dir qui o quines persones  van  signar aquest conveni?

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació,  
respon que el van signar el senyor Jordi Samsó i el senyor Víctor Ros i Casas, que en aquell moment era  
l’Alcalde.

2- El cap de la policia era sabedor del citat conveni? Si la resposta és afirmativa perquè no es va fer  
efectiu el pagament quan tocava  des de l’any 2006 fins a l’actualitat?

El  senyor  García  respon que el  Cap de la  Policia  Local  coneixia l’existència  de l’esmentat  conveni. 
Llegeix el pacte sisè del conveni: 

“6. CONDICIONS ECONÒMIQUES

Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari  i  del sistema operatiu mínim de l’equipament  
informàtic són a càrrec de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Les despeses de connexió a satisfer per l’Ajuntament es divideixen en una quota d’alta de connexió i en  
quotes mensuals, segons les quantitats que s’estableixen en l’annex 1.
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Per atendre les despeses de connexió  derivades de la contractació del canal de comunicació previst en la 
clàusula  4,  l’Ajuntament  ingressarà  en  el  “Compte  Restringit  d’Ingressos.  Departament  d’Interior”,  
número 2100/0900/90/0211023462 els imports següents:

Les despeses mensuals es calcularan a partir del primer dia del mes posterior a la signatura d’aquest 
conveni.

En el termini d’un mes a partir de la data de signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament pagarà la quantitat 
de 517,57 euros en concepte de quota d’alta i despeses mensuals que es generin fins a la primera de les 
dates dels pagaments semestrals.

L’Ajuntament realitzarà dos pagaments semestrals per import de 875,94 euros abans de l’1 de gener i 1 de 
juliol de cada any.

Les quotes d’alta i mensuals són revisades si varien les condicions econòmiques de contractació del canal  
de  comunicació  efectuada  per  la  Direcció  General  de Seguretat  Ciutadana o si  canvia  el  nombre de 
connexions de cossos de Policia Local.

El  programari  dels  aplicatius  que  es  cedeixen  en  virtut  d’aquest  conveni,  el  seu  manteniment  i  les  
actualitzacions necessàries són a càrrec de la Direcció General de Seguretat Ciutadana”.

Vist que en junta de govern van adjudicar el contracte menor de serveis de gestió de la grua municipal.

1- Quin és l’horari en què prestarà el servei el mínim de 4 hores adjudicat en el conveni?

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació,  
respon que l’horari serà variable.

2- Anirà acompanyat per un policia local la grua?

El senyor García respon que sí.

3- Degut  a la mobilitat dels caps de setmana i festius,  no hagués estat preferible adjudicar  
algunes hores en aquest dies?

El senyor García respon que possiblement.

Preguntes a la Regidoria d’Hisenda

1-Pot dir-me l’import aproximat o el total si ja el sap dels ingressos de la festa del pèsol?

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, respon que 
3.261,87 euros.

2-  Pot dir-me l’ import  aproximat o el total si ja el sap dels despeses de la festa del pèsol?

El senyor Molina respon que 22.119,84 euros.

3- Aquest any alguns  participants, patrocinadors, etc a la festa del pèsol han fet aportacions de diners, 
hem pot dir l´import total  i la relació dels que han aportat diners i la seva quantitat.

El senyor Molina respon que encara no té la totalitat.

4- Fa pocs dies es va instal·lar el Circ Raluy al antic camp de futbol, hem pot donar l’import de diners que 
això va suposar per les nostres arques municipals i  sota quin concepte de taxa es va liquidar el citat  
import?
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El senyor Molina respon que van pagar en concepte de taxa d’ocupació de la via pública 1.300 euros.

5- Vist que en junta de govern s’autoritza al pagament dels treballs d’instal·lació de 3 aparells de fitxar  a 
l’antic escorxador, a Can Caralt, i a la biblioteca per un import de 4891,77 euros cadascun.

a- Després de gastar-se més de 14 mil euros en la instal·lació, quin és el cost dels aparells?
Respon que cada aparell ha costat 4.891,77 euros.
b- Quantes dependències municipals hi hauran en total en  que es pugui fitxar?
Respon que sis.
c- Em pot dir el número de persones que fitxaran en cada instal·lació?

Cadascú a la seu on treballa.
d- Ha valorat  també la  possibilitat  de  que  també fitxin l’alcalde  i  tots  els  regidors  municipals  

encara que la informació només serveixi  a efectes estadístics?
 

El senyor Molina respon que no.

6. Vist que l’ICAEN ha concedit 3 subvencions de 3.500 euros cadascuna per fer auditories energètiques 
d’edificis, em pot dir quins seran els edificis municipals en  que pensen fer l’actuació i quan es duran a 
terme?

El senyor Molina respon que l’Ajuntament i els dos CEIPS.

14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES.  

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES a l’alcalde Bernat Graupera i  
Fàbregas.
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent:
“Després de l’aprovació per denunciar els immigrants il·legals que van aprovar amb el Partit Popular el  
mes passat, hem pogut llegir en premsa, en molts mitjans, que no té intenció d’aplicar la mesura, que se la 
vol estudiar molt bé abans d’aplicar-la, i altres incongruències per l’estil (incongruències que si ens ho 
confirma, aplaudiríem tot i l’espectacle que ha donat, senyor alcalde).
I  és que les coses  s’han d’estudiar  abans d’aprovar-les.  Si  cal  s’estudien també després,  però com a 
mínim, ha de pensar les coses abans de votar-les. Sobretot si afecten tant directament a la vida de les  
persones.
Així, per sortir de dubtes i per a què ens ho digui en aquest ple, que és on toca dir les coses, li fem aquesta 
pregunta”

1. Té intenció de posar en pràctica les actuacions previstes en la moció per delatar immigrants 
il·legals a la DG de la Policia tal com van aprovar en el ple anterior els grups de CIU i PP?

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal per primera vegada i li demana que s’ajusti al tema.

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal per segona vegada, li demana que s’ajusti al tema, i li  
adverteix de les conseqüències de la tercera crida a l’ordre (expulsió de la sala).

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 1, en el sentit que de moment no.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent:

“Com que la moció, a dia d’avui no s’ha revocat oficialment, ens interessaria saber si s’han valorat les 
possibles conseqüències que la seva aplicació pot tenir sobre els funcionaris. Fins i tot legals. Per què, per 
determinar si un immigrant es troba residint de manera legal o il·legal, entenem que qualsevol no està 
facultat ni legalment habilitat. Això apart de la legalitat de la pròpia mesura.”
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2. Si  la  resposta  és  afirmativa,  quina  formació  o  instruccions  s’han  donat  al/s  funcionaris 
responsable/s del padró o altres involucrats en aquesta actuació?

El senyor Alcalde afirma que ha donat les instruccions necessàries.

3. Ha advertit  als  funcionaris  involucrats  amb el  que  disposa  la  moció  per  delatar  immigrants 
il·legals que podrien incórrer en una il·legalitat si executen el que disposa la moció esmentada 
que van aprovar el mes d’abril Convergència i Unió i el Partit Popular?

El senyor Alcalde respon que no és cap il·legalitat.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent:

“Al  registre  hem  pogut  llegir  una  resposta  de  la  Delegació  del  govern  on  li  deixen  clar  que 
l’assessorament  legal  correspon  als  serveis  jurídics  de  l’Ajuntament,  als  que  vostè  no  va  demanar 
dictamen. Fins i tot li diuen, si em permet, amb una certa retranca, que “suposen” que ja s’ha fet aquesta 
consulta i que l’informe deu estar incorporat  a l’expedient. Tots sabem que no és així, perquè no era 
preceptiu i vostè no es deixa aconsellar. Només per tal que quedi constància.”

4. Ha demanat un dictamen sobre la legalitat de l’esmentada moció després d’haver-la aprovat?

El senyor Alcalde respon que s’ha demanat un informe a l’Advocacia de l’Estat.

5. Ha atès l’alcalde a persones immigrades en relació al que disposa la moció aprovada per delatar 
a la Direcció General de la Policia els immigrants il·legals?

El senyor Alcalde respon que amb qui té o no reunions es tracta d’un tema privat.

6. Si la resposta és afirmativa, a quantes persones ha atès i quin missatge se’ls ha traslladat en  
relació a aquesta mesura?

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

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent:
“I ja, per acabar.  Han passat 5 mesos i continuo sense tenir notícies del seu advocat i  de la querella 
criminal que va anunciar contra aquest regidor.”  

7. Després d’haver tancat l’expedient contra aquest regidor arxivant i sense sancionar, ens pot dir 
en quin punt es troba la querella criminal que va decretar que s’interposés contra aquest mateix 
regidor el passat desembre?

El senyor Alcalde demana al senyor Rubal que faci un reflexió sobre el seu comportament personal en el 
Ple i fora del Ple. Explica que ha arxivat l’expedient voluntàriament i totes les accions, tal i com se li va  
informar.
El senyor Rubal es dirigeix al senyor Alcalde i li diu: “Ets un pocavergonya”.

El senyor Alcalde dóna un tercer avís al senyor Rubal i l’expulsa de la sessió plenària a les 22,55 hores, 
fent ús de l’atribució que li confereix l’article 95.2 del ROF, i li anuncia que serà sancionat.

Per tant la resta de preguntes presentades pel Grup Municipal de GLL-EPM, no s’arriben a formular.
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15. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.  

“Carme  Bastida  Marco  amb  DNI  38844895  B  com  a  portaveu  i  regidora  del  grup  PSC-PM  de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta les següents preguntes al Ple de 26 de maig de 2010:

1. Quin servei fa la grua municipal?

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

2. Quants serveis de retirades de vehicles s’han portat a terme?

El senyor García respon que cap amb la grua municipal.

3. Quines actuacions s’han portat a terme i quina previsió hi ha per resoldre el problema de les rates 
davant els pisos de Tordera?

El senyor García contesta que s’ha fet diferents actuacions.

4. Quin serà el criteri per adjudicar la utilització del pavelló a les diferents entitats interessades en 
el seu ús?”

El Regidor senyor Josep Molins i Puig (CiU), Regidor-Delegat d’Esports, explica que els criteris seran els  
mateixos que fins ara. Fa una breu explicació de l’assumpte.

16. 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 
següents preguntes, i demana que respongui el senyor Alcalde:

“1.  Segons  la  revista  municipal  núm.  23  s’explica  en  un  dels  seus  articles  que  la  nova  ordenança 
municipal que regula les zones blaves, en la novetat dels distintius per els veïns del centre del poble, 
s’aplicarà a partir del mes de maig.
 
Em pot dir, perquè no s’aplica la nova ordenança?
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació,  
respon que l’ordenança s’està aplicant i recorda al senyor Mora que hi va votar a favor.

2. Em pot dir, perquè torna a incomplir una proposta aprovada per el seu govern?

El senyor García respon que no s’està incomplint.
 
3. Em pot dir per què quan els vàrem dir que aquesta ordenança portaria dificultats d’aplicació no ens 
varen fer cas? 

El senyor García torna a recorda al senyor Mora que hi va votar a favor.

4. Em pot dir si en el proper ple portarà la modificació de l’ordenança per poder complir el que aplica?

El senyor García respon que no.
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5. Em pot dir per què perden el temps aprovant mocions, ordenances, pressupostos si després no pensen 
complir el que vostès aproven?  
 
El senyor Alcalde respon que s’està aplicant i complint.
 
6. En l’acte oficial d’inauguració d’un espai de servei públic i compartit amb els ajuntaments de Les 3  
Viles, la nova deixalleria, em pot dir per què no es va convidar als regidors de l’Ajuntament?

El senyor Alcalde explica que es va convidar tothom.
 
7. En l’acte d’inauguració de la seu de la Penya Perica, per què no va fer extensiva la invitació a tots els 
regidors de l’Ajuntament i sí que hi va anar vostè i el regidor d’Esports?

El  senyor  Alcalde  explica  que  la  Penya  només  va  demanar  la  presència  de  l’Alcalde  i  el  Regidor  
d’Esports.
 
 8. Passats uns mesos dels moviments de terra que es varen fer en la nova zona esportiva, ens varen dir 
que l’empresa iniciaria una pista poliesportiva exterior i la piscina descoberta. Em poden dir com estan les 
negociacions amb Proinosa?
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que s’està negociant i prenent mesures.

9. Per quan està previst l’inici de les obres de les zones abans esmentades? 

La senyora Carreras respon que no ho sap.   
 
10. En el ple del mes d’octubre es va aprovar que l’Ajuntament es presentaria com a acusació particular 
en el cas Pretòria. Em pot dir si l’Audiència Nacional s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per 
requerir-li més documentació?

El senyor Alcalde respon que no.
 
11. Em pot dir quins passos ha fet l’Ajuntament per complir la moció aprovada en el ple d’Octubre per 
poder presentar-se com a acusació particular?
 
 El senyor Alcalde respon que s’ha personat en forma i s’ha demanat còpia de l’expedient.

12. En la junta de govern del dia 19 d’abril de 2010 es va adjudicar el contracte menor de serveis de la 
gestió de la grua municipal. Em pot concretar l’horari que farà l’adjudicatari?
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació,  
respon que serà variable.

13. Si el contracte entra en vigor el dia 1 de maig de 2010, em pot dir si la grua està ja en condicions per  
poder prestar el servei?

El senyor García respon que sí.
 
14. Si és així, com és que l’adjudicatari  porta la grua de la seva empresa quan fa el servei a Llavaneres? 

El senyor García respon que ja ho ha explicat.
 

15. Per què es va comprar una grua per retirar vehicles si al final el que s’ha fet és cedir-la a una empresa 
i aquesta no la fa servir?
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El senyor García respon que ja ho ha explicat.
 

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:

“APROVACIÓ  DE  LA  PROPOSTA  REALITZADA  PER  LA  DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA 
D’ADJUDICACIÓ DELS  CONTRACTES D’ALIENACIÓ DEL SOL MUNICIPAL A LES FINQUES 
DE CAN RIVIERE I AL CARRER SANT ANTONI 2-4  PER A LA PROMOCIO D’HPO.

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, va aprovar el Conveni  
marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’Urbanisme, Habitatge i Activitats  
Productives, el qual es va signar amb data 10 de desembre de 2007.

Vista  la  proposta realitzada  per  la  Diputació  de  Barcelona,  notificada  en data  20 de maig de  2010,  
d’adjudicació dels contractes d’alienació del sòl municipal ubicat a la finca de Can Rivière i al carrer Sant 
Antoni 2-4-6, per a la promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda, a l’empresa “GRUP 
QUALITAT, SCCL”, per un import de 650.602,11 euros, (sis cents cinquanta mil sis-cents dos euros amb 
onze cèntims ) IVA inclòs.

Vist que en dates 9 i 10 de juliol de 2009, per part de la Direcció General d’Administració Local s’emeten  
els  informes favorables a l’alienació de les dues finques per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres  a  favor  de  l’adjudicatari  que  resulti  seleccionat  entre  les  empreses  inscrites  al  Registre 
d’entitats promotores de l’habitatge protegit, de la Diputació de Barcelona.

Vist  que d’acord  amb el  que  determina l’article  41.1 del  Decret  336/1988 de 17 d’octubre  pel  qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals ( RPC), l’alienació de béns ha de ser acordada pel  
Ple de la Corporació.  Atès que la quantitat de la venda no excedeix del 10% dels recursos ordinaris, 
l’acord pot ser adoptat per majoria simple.

Vist que el present acord dóna compliment al que determina l’article 156.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol  
pel qual s’aprova el text Refós de la llei d’Urbanisme.

Vistos els articles 85 i següents  del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord:

PRIMER.-  APROVAR la  proposta  d’adjudicació  presentada  per  la  Gerència  de  Serveis  d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitat de la Diputació de Barcelona.

SEGON.- ADJUDICAR el dels contractes d’alienació del sòl municipal ubicat a la finca de Can Riviere i 
al carrer Sant Antoni 2-4-6, per a la promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda, a  
l’empresa “GRUP QUALITAT, SCCL”, per un import de 650.602,11 euros, (sis cents cinquanta mil sis-
cents  dos  euros  amb  onze  cèntims  )  IVA  inclòs,  i  sota  les  condicions  que  estableixen  el  plec  de 
prescripcions  tècniques,  el  quadre  de  característiques  i  el  plec  de  condicions  administratives  que  el 
complementa, i d’altres normatives que li siguin d’aplicació.

TERCER.- Notificar la present resolució als interessats en l’expedient.”

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

17. INFORMES I PRECS.  
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El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica que 
el govern està preparant un pla de mesures complementàries per disminuir el dèficit a partir de juny.

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que s’ha contractat amb una nova empresa per tal de poder acabar les obres de la rotonda de l’N-II.

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de l’Àrea de Governació,  
dóna  les  gràcies  a  totes  les  persones  que  han  col·laborat  en  la  inauguració  del  parc  de  la  Llorita, 
especialment al tècnic municipal de Medi Ambient i a l’anterior regidor de Medi Ambient.

El senyor García també comenta que el Dia de la Biodiversitat, celebrat el dia 22 de maig de 2010,  va ser  
un èxit.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
escrit:

“Vistes les manifestacions fetes en premsa local sobre el tema de las retallades en el decret anti -crisi  
sobre l’endeutament dels Ajuntaments  en la que vostè deia  i cito textualment:

Als Ajuntaments que sí que han fet els deures i tenen un nivell d’endeutament per sota dels límits se’ls 
hauria de donar certa autonomia per aplicar les polítiques d’estalvi que creguin oportunes.”  

Li prego Sr. alcalde que em digui si això que proclama és l’exemple de Llavaneres o no que ja fa anys  
que arrossega un certificat  d’estalvi net negatiu i un romanent de tresoreria negatiu i que això per si  
mateix ja no ens deixa endeutar- nos més per sort, no perquè ho digui el decret del Sr. Zapatero sinó 
perquè ens ho imposa la pròpia llei d’hisendes locals.

Ha  vist  vostè  també  avui  a  la  premsa  Sr.  Alcalde  la  taula  d’endeutament  dels  Ajuntaments  de  les 
comarques barcelonines?
Li prego que se la miri, reflexioni que ja devem 425 euros/habitant.
Li prego també Sr. Alcalde que el seu govern o vostè mateix proposin mesures o mocions com han fet  
pobles veïns per establir mesures d’estalvi d’acord amb les proposades per l’Estat.
O d’altres que ja han aplicat rebaixa de sous d’un 10% de regidors per exemple. Li prego ens digui si el 
seu govern està disposat a fer-ho o no i si és que no poder-ho presentar des de l’oposició com una moció  
per al pròxim ple dels mes de juny.

I per últim Sr. Alcalde, li prego i li demano que lideri un projecte d’adequació de la situació financera 
adaptant-la a la realitat dels nostres dies i aquí li puc prometre que el grup municipal al qual represento 
ens hi trobarà per ajudar i tirar endavant amb el que calgui.”

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana treballar conjuntament i 
amb consens per poder aprovar un pla de mesures complementàries per disminuir el dèficit.

També  demana  que  es  faci  un  seguiment  del  Pla  d’Actuació  Municipal  (PAM),  perquè  la  situació  
econòmica ha canviat, cal definir les prioritats, que es farà i que no.

La senyora Bastida es dirigeix al senyor Molina, com a Regidor de Recursos Humans, i li demana que 
informi sobre les converses que ha mantingut amb els representants del personal sobre la valoració dels 
llocs de treball.

Seguidament,  la  senyora  Bastida  prega  a  l’Alcalde  que  parli  amb  tots  els  Regidors  i  que  s’evitin 
espectacles com el d’avui. També li demana que prengui consciència que les actuacions que realitza les fa 
com a Alcalde, no com a privat.

El  Regidor  senyor  Joan  Mora  i  Buch,  del  Grup  Municipal  d’ERC-APM,  demana  a  l’Alcalde  el 
reconeixement de la feina del senyor Joan Rubal a la inauguració de la deixalleria.
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També prega que s’actuï per prevenir el mosquit tigre, sobretot en el sector  El Balís i que es procedeixi a  
fer neteja dels solars i de les basses d’aigua a l’edifici Els Metges. En la mateixa línia demana que s’actuï  
coordinadament amb Sant Vicenç de Montalt per netejar la Riera El Balís i tenir-ne cura del manteniment.

El senyor Mora prega que s’augmenti la presència policial i també la seva freqüència en el sector El Balís  
i sectors perifèrics.

El senyor Mora també considera que hi hauria d’haver més control pel que fa als excrements dels gossos,  
comenta que la Policia Local no sanciona, demana que s’ha d’actuar i col·locar papereres al sector El 
Balís.

Per últim, el senyor Mora prega que es procedeixi a recollir els residus dels contenidors de Les Palmeres.

Apunta que el dia 24 de maig de 2010, el mòdul de Sant Pere estava tancat, demana previsió.

La Regidora senyora Susana Cleriri,  del Grup Municipal del PP, demana al  senyor Molina reprendre 
converses sobre la valoració de llocs de treball. Recorda que hi ha una sentència estimant la reclamació 
d’una treballadora.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, felicita al senyor Molina per les  
mesures destinades a disminuir el dèficit.

Essent les 23,30 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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