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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 09/2011 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 16 de juny de 2011, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig 
(CIU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), 
senyors Salvador Ramon i Paulí (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), 
Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova 
(Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emilio Minguell i Parent (GLL-E), senyora Carmen Bastida i 
Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió 
EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari-Interventor 
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 dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, 
d’acord amb el previst a l’article 38 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. 

 
1. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 

“FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

Atès que l’article 78.1 del ROF. disposa que són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està 
preestablerta i que el Ple de la Corporació ha de fixar l’esmentada periodicitat en sessió extraordinària, que 
haurà de convocar l’Alcalde en el període dels trenta dies següents al dia de la sessió constitutiva de la 
Corporació, sessió que va tenir lloc el proppassat 11 de juny de 2011. 

Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada (1 de 
gener de 2010) és de 10.303 habitants. 

 
Atès que l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa que en els Ajuntaments dels municipis amb 
una població entre 5.001 i 20.000 habitants el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada dos mesos. 
 
Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) disposa que les sessions ordinàries del Ple 
Municipal es celebraran amb la periodicitat que s’aprovi en el Ple extraordinari d’organització o les seves 
modificacions. 
 
Vistos els articles 38, 78 i concordants del ROF; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR el següent règim de sessions: 
 
• El Ple celebrarà sessió ordinària cada dos mesos, els dilluns, a les 21,00 hores. 
• En el supòsit que el dia fixat fos festiu, el Ple es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
• Durant el mes d’agost de cada any no es celebraran sessions ordinàries del Ple. 
• La convocatòria de la sessió del Ple es notificarà als membres de la Corporació sis dies abans de la data 
de celebració de la mateixa o en cas de ser festiu, l’endemà dia hàbil. 
• Es declara que el primer Ple ordinari es celebrarà el dilluns 25 de juliol de 2011, a les 21,00 hores.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que en l’anterior mandat 
primer es va fixar la periodicitat de sis setmanes. Després es va imposar un Ple mensual. Ara que hi ha deu 
Regidors del govern amb dedicació, el Ple es celebrarà amb menys periodicitat, pensa que no és proporcional, 
ja que la veu del poble s’escoltarà amb menys periodicitat. 
 
El senyor Ruiz no hi està d’acord i proposa un Ple mensual. 
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La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que la celebració 
bimensual del Ple suposa menys informació i menys transparència. Es posiciona en contra ja que considera 
que es treu la veu al poble. Demana més participació. 
 
El Regidor senyor Emilio Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que el seu Grup Municipal 
no està d’acord amb la nova freqüència de celebració dels Plens Municipals.  
 
El senyor Minguell pensa que el Ple és l’òrgan sobirà, en el qual el poble hi troba tota la informació de la feina 
feta pels polítics que ell ha escollit democràticament, per tant considera que és una falta de transparència de la 
qual el govern en fa tanta gala. 
 
Opina que es tracta d’un intent de silenciar i escanyar a l’oposició, “ja que veurem reduïda a la meitat la nostra 
possibilitat d’opinar i tractar problemes en els Plens. Fora del Ple ja s’ocuparà l’equip de govern de filtrar tot allò 
que no afavoreixi els seus interessos”. 
 
El senyor Minguell demana, en nom del seu Grup, que es reconsideri la freqüència dels Plens i que es convoqui 
un cop al mes, no només pels nostres votants i els de la resta de l’oposició, sinó fins i tot per els seus, ja que 
tenen el mateix dret a conèixer tot el què passa a l’Ajuntament. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM pensa que els nous regidors de CIU i 
del PP han caigut en el parany del senyor Graupera. La bimensualitat del Ple significa silenciar la veu de 
l’oposició, la qual representa als ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
El senyor Mora llegeix el següent escrit: 
 
“Considero poc coherent la proposta respecte el discurs de diàleg de l’Alcalde del ple de constitució. Penso que 
aquesta periodicitat comporta disminuir d’una manera important la veu de la població”. Aquestes paraules no 
són meves sinó el discurs que va fer el seu cap de llista en l’anterior mandat, el Senyor Víctor Ros, demano 
coherència al grup del Partit Popular i que no caiguin en el parany del Senyor Graupera. 
El nostre vot serà en contra.” 
 
El senyor Alcalde explica que es tracta d’un tema legal, no de transparència. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU i PP) i 7 (set) vots en contra 
(ERC-APM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 
 
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. 

 
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.1 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 (TRLlMC), en tots els municipis de més de cinc 
mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta. 

Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada (1 de gener 
de 2010) és de 10.303 habitants. 

Atès que d’acord amb l’article 60.3 del TRLlMC, correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les 
comissions i que és preceptiu que estiguin integrades per membres de tots els grups polítics integrants de la 
Corporació, si bé es disposa que el nombre de membres pot ser o bé proporcional a la seva representativitat a 
l’Ajuntament i bé igual per a cada grup, aplicant en aquest últim cas el sistema de vot ponderat. 

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics amb les propostes de designació de llurs representants. 

Vistos els articles 58.3, 60 i concordants del TRLlMC; els articles 46 a 53 del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) i els articles 134 a 138 del ROF i disposicions concordants; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Primer.- CREAR una única Comissió Informativa permanent, la denominació, composició i règim de 
sessions de les quals serà la següent: 

1.- COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, la qual informarà de tots els assumptes que hagin de ser 
sotmesos a l’aprovació del Ple. 

Celebrarà sessió ordinària un cop cada dos mesos, els dilluns, a l’hora que determini el seu President, i 
estarà integrada pels Regidors: 

- President: Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, representant del Grup 
Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora i Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal i Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida i Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS. LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz i Royo. 
 

Segon.- Es determina, per tant, que el nombre de membres de cada Comissió Informativa serà d’un per 
a cada Grup Municipal, amb el sistema de vot ponderat. 

La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 7 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: 1 vot. 
 
Tercer.-  Es declara que, atès que el primer Ple ordinari es celebrarà el dilluns 25 de juliol de 2011, la primera 
Comissió Informativa General de caràcter ordinari es celebrarà el dimarts 19 de juliol de 2011 a l’hora que 
determini el seu President.” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que la Comissió 
Informativa General es celebrarà cada dos mesos. Explica que no s’ha creat la Junta de Portaveus amb 
periodicitat mensual. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU i PP),  6 (sis) vots en contra 
(ERC-APM, GLL-E i PSC-PM) i 1 (una) abstenció (SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat 
sense cap esmena. 
 
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

Atès que d’acord amb la normativa vigent l’existència de la Comissió Especial de Comptes és obligatòria a tots 
els municipis, a la qual li corresponen les funcions d’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la 
Corporació. 

Atès que és preceptiu que aquesta Comissió estigui integrada per membres de tots els Grups Polítics 
integrants de la Corporació. 

Atès que l’article 58.3 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 (TRLlMC), disposa que el nombre de membres de la Comissió pot 
ser o bé proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o bé igual per a cada grup, aplicant en aquest 
últim cas el sistema de vot ponderat. 

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics amb les propostes de designació de llurs 
representants en la Comissió Especial de Comptes. 
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Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 58.3 del 
TRLlMC; els articles 54 a 59 del Reglament Orgànic Municipal (ROM); i l’article 127 en relació al 125.c) del 
ROF; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- CONSTITUIR la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

Segon.- DETERMINAR que el nombre de membres de la Comissió serà d’un per a cada Grup Polític, amb el 
sistema de vot ponderat. 

La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 7 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del  PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: 1 vot. 
 

Tercer.- DETERMINAR  la composició de la Comissió Especial de Comptes, amb expressió del Grup Polític a 
què pertany cada membre de la Corporació, la qual estarà  integrada pels Regidors: 

- President: Sr. Carlos Bartomeu Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, representant del Grup Municipal del 
PP. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
 

Quart.- NOTIFICAR el present acord als designats als efectes oportuns.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 

Atès que l’article 38.c) 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 (ROF) disposa que dins dels trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària per resoldre els nomenaments 
de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple. 

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

Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en 
els òrgans corresponents: 

1.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL.- D’acord amb l’article 17 dels seus 
Estatuts, la Junta del Patronat és l’òrgan superior de govern  i estarà composada per: el President, que serà 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en què delegui; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els Vocals, 
que seran un/a Regidor/a de cada Grup Municipal  designats pel Ple de l’Ajuntament. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera  i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Josep Molins i Puig. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP:  Sr. Antonio Costa Matas. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra.  Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Josep Ruiz Royo. 
 

2.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb l’article 
8 dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està 
formada pel President; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un 
representant de cada Grup Municipal.  

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines , Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

3.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts la 
Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada pel President; el 
Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un representant de cada Grup 
Municipal.  

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, Segon Tinent d’Alcalde. 
- Vice-President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Juan Manuel García i Concepción. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

4.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SL” D’acord amb l’article 13  
dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no inferior a 3 
ni superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de cada Grup Municipal a més de 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  

Es determina que el número total de membres serà de 8 (vuit), inclòs el President. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde, del Grup Municipal del PP. 
- Vicepresidenta: Sra. Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Salvador Ramon i Pauli. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

Atès que actualment en els Estatuts de la societat no està previst el càrrec de Vice-President/a i es considera 
adient la seva existència, en el primer Ple que es celebri es procedirà a la modificació dels Estatuts per complir 
aquesta finalitat. 
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L’efectivitat del nomenament de Vice-Presidenta resta condicionada a què resulti definitivament aprovada la 
modificació dels Estatuts. 

5.- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. D’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts el seu President és 
l’Alcalde/essa, el qual pot delegar la presidència. Formen part del mateix sis representants de l’Ajuntament, un per 
cada Grup Municipal, inclòs el President.  

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President Titular: Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament; President Suplent: 
Sr. Lluís Nogueras i Moulines, representants del Grup Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

6.- ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES: JUNTES DE COMPENSACIÓ, JUNTES DE 
CONCERTACIÓ, ASSOCIACIONS ADMINISTRATIVES DE COOPERACIÓ, JUNTES DE CONSERVACIÓ I 
QUALSEVOL ALTRA PREVISTA A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, AIXÍ COM COMUNITATS DE 
PROPIETARIS EN QUÈ L’AJUNTAMENT SIGUI TITULAR D’ALGUN BÉ O DRET.-  

Es nomena la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora-Delegada de l’Àrea d’Urbanisme.  

7.- CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES (LLARS D’INFANTS, COL·LEGIS I INSTITUT).- 

Es nomena representant titular Sr. Lluís Nogueras i Moulines, i representant suplent el Sr. Salvador Ramon i 
Paulí. 

8.- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.- 

Es nomena el senyor Salvador Ramon i Paulí. 

9.- CONSORCI LOCALRET.- 
 
Es nomena el senyor Salvador Ramon i Paulí. 
 
10.- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”.- 
 
Es nomena el senyor Carlos Bartomeu Castro. 
 
11.- CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus Estatuts, el Ple del 
Consorci estarà composat per un representant de ajuntament membre, que ostentarà la condició de càrrec 
electe. 

En conseqüència, es nomena el senyor Salvador Ramon i Paulí. 
 
12.- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME.- D’acord amb l’article 9.1.c) dels 
seus Estatuts, el Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels representants designats per les 
entitats locals. La designació haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe. L’article 9.1.d) dels Estatuts 
disposa que en el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal suplent, el nomenament 
d’aquest també haurà de recaure en un càrrec electe. 
 
En conseqüència, es nomena vocal titular el senyor Antonio Majó Vives, i es nomena vocal suplent el senyor 
Salvador Ramon i Pauli. 

 
13.- AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU).- D’acord amb l’article 7 dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 

En conseqüència, es nomena el senyor Antonio Costa Matas. 

 
14.- AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “SERRALADA DEL MONTALT”.- 
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Es nomena el senyor Juan Manuel García Concepción. 
 
15.- XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 

En conseqüència, es nomena el senyor Juan Manuel García Concepción. 

16.- JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.- D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, la Junta Local de Seguretat és integrada per l’alcalde o alcaldessa, 
que la presideix, amb veu i vot, i són vocals permanents, també amb veu i vot, entre d’altres, el regidor o 
regidora delegat/ada en matèria de seguretat ciutadana. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament,. 
- Vocal: Sr. Juan Manuel García i Concepción. 
 

17.- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.- D’acord amb els seus Estatuts, l’Assemblea 
està formada pels representants dels ens locals associats. 

En conseqüència, es nomena l’Il·lm. senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 

18.- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.- D’acord amb l’article 20.1 dels seus Estatuts, l’Assemblea 
General està formada pels representants del municipis associats. Cada municipi estarà representat pel seu 
Alcalde o Regidor/a en què delegui. 

En conseqüència, es nomena l’Il·lm. senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 

19.- FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.-  
 
Es nomena l’Il.lm. senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 

20.- ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC LITORAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.- D’acord 
amb l’article 16 dels seus Estatuts, les persones jurídiques associades designaran els seus representants 
titulars així com els suplents en el Consell General, òrgan de participació de l’associació integrat per la totalitat 
de les entitats i de les persones associades. 

 
D’acord amb l’article 19 dels seus Estatuts, la Comissió Delegada estarà integrada pel seu President, un 
Vicepresident, i un mínim de 12 membres i un màxim de 30, escollits pel Consell General.  
 
En conseqüència, es nomena l’Il·lm. senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, 
com a representant titular en el Consell General; i la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora-Delegada 
d’Urbanisme, com a representant suplent.” 

 
La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, demana un calendari de les 
reunions dels patronats, que les convocatòries es realitzin segons la Llei i que els documents estiguin a 
disposició dels regidors en termini. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
5. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

Atès que l’article 99.1 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, disposa que la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern 
Local) per exercir les seves competències resolutòries celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat 
determinada pel Ple de la Corporació. 

Atès que la Junta de Govern Local, d’acord amb la normativa vigent, ha de celebrar sessió ordinària cada 
quinze dies com a mínim; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR el següent règim de sessions per a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament: 

- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada setmana, els dilluns, a les 20,00 hores. 
- En el cas de què el dilluns sigui inhàbil, la sessió es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
- Quan la data de celebració de la Junta de Govern Local coincideixi amb la del Ple (que també celebrarà 
les sessions ordinàries els dilluns), aquella setmana no es celebrarà sessió de la Junta de Govern Local.” 
 
El Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, troba coherent que es celebri una reunió 
setmanal del govern, però critica la periodicitat de dos mesos amb la qual es vol celebrar el Ple. Pensa que 
és incoherent. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
6. CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

Atès que l’article 73.3 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, disposa que als efectes de llur actuació 
corporativa, els membres de les Corporacions Locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els 
drets i obligacions que es determinin. 

Vistes les declaracions presentades pels regidors en els quals expressen el grup municipal al qual desitgen 
ésser adscrits i designen portaveus. 

Vistos els articles 60 i 61 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i els articles 23 a 29 del ROF; es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- CREAR I CONSTITUIR sis Grups Municipals a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
ordenats d’acord amb el número de vots obtinguts, amb la composició següent: 

1.- GRUP MUNICIPAL DE C.i.U., integrat pels Regidors (7):  

1.1.  Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
1.2.  Lluís Nogueras i Moulines. 
1.3.  Josep Molins i Puig. 
1.4.  Sandra Carreras i Ruiz. 
1.5.  Marta Alsina i Freginals. 
1.6.  Salvador Ramon i Paulí. 
1.7.  Juan Manuel García Concepción. 
 

2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM, integrat pels Regidors (3):  

2.1. Joan Mora Buch. 

2.2. Albert Sala Martínez. 

2.3. Gemma Martín Villanova. 

 

3.- GRUP MUNICIPAL DEL PP, integrat pels Regidors (3):  

3.1. Carlos Bartomeu Castro. 

3.2. Antonio Costa Matas. 

3.3. Antonio Majó Vives. 

 
4.- GRUP MUNICIPAL DE GLL-E, integrat pels Regidors (2):  

4.1. Joan Rubal Díaz. 

4.2. Emili Minguell Parent. 
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5.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, integrat per la Regidora (1):  

5.1. Carme Bastida Marco. 

 

6.- GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES, integrat pel Regidor (1): 

6.1. Josep Ruiz Royo. 

 

Segon.- PRENDRE RAÓ de la designació dels Portaveus dels Grups Municipals que seran: 

 

1.- GRUP MUNICIPAL de CiU.: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 

2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 

 

3.- GRUP MUNICIPAL del PP: Sr. Carlos  Bartomeu Castro. 

 
4.- GRUP MUNICIPAL de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 

 

5.- GRUP MUNICIPAL del PSC-PM:  Sra. Carme Bastida Marco. 

 

6.- GRUP MUNICIPAL de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo.” 

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

7. DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL); 
l’article 166 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 (TRLlMC); els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), i els 
articles 13 i següents 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 (ROF), disposen que els membres de 
les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions i indemnitzacions amb càrrec a llurs 
pressupostos. 

Atès que d’acord amb la normativa vigent, els membres de les Corporacions Locals percebran retribucions 
per l’exercici de llurs càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, essent que en 
qualsevol cas hauran de ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint les 
Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin. 

Atès que correspon al Ple de la Corporació determinar la relació de càrrecs que tindran dret dedicació 
parcial o exclusiva i, per tant, tenen dret a cobrar retribució, les quals hauran de consignar-se en el 
pressupost municipal juntament amb les indemnitzacions. 

Atès que tots els membres de la Corporació tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses 
ocasionades per l’exercici del càrrec en les quanties que determini el Ple. 

Atès que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva  percebran 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part en la 
quantia que assenyali el Ple. 
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Atès que l’article 73.3 de la LBRL, en la seva nova redacció donada per la Llei  57/2003, de 16 de 
desembre, disposa que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar als 
grups polítics una dotació econòmica que haurà de tenir un component fixa, idèntic per a cada grup, i un 
altre variable, en funció del número de membres  de cada un d’ells; sense que aquestes dotacions puguin 
destinar-se al pagament de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a la 
adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Atès que l’esmentat article 
també disposa que els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació 
econòmica esmentada que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho sol·liciti. 

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

Primer.- DETERMINAR que en l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el càrrec d’Alcalde-President 
de l’Ajuntament serà amb dedicació parcial del 85% i, per tant, percebrà retribucions amb càrrec al 
pressupost municipal d’acord amb les quanties següents: 

- La retribució íntegra serà de 3.874,00 Euros bruts mensuals. 
- L’esmentada retribució es percebrà per 14 (catorze) pagues iguals. 

 

Segon.- DETERMINAR que en l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el càrrec de Regidor/a 
Delegat/ada d’Urbanisme, Obres Públiques, Habitatge i Servei Municipal d’Aigües serà amb dedicació 
parcial del 90% i, per tant, percebrà retribucions amb càrrec al pressupost municipal d’acord amb les 
quanties següents: 

- La retribució íntegra serà de 3.500,00 Euros bruts mensuals. 
- L’esmentada retribució es percebrà per 14 (catorze) pagues iguals. 
 

Tercer.- DETERMINAR que en l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el càrrec de Regidor/a 
Delegat/ada de Recursos Humans, Transports i relacions amb els empresaris i comerciants serà amb 
dedicació parcial del 60% i, per tant, percebrà retribucions amb càrrec al pressupost municipal d’acord 
amb les quanties següents: 

- La retribució íntegra serà de 2000,00 Euros bruts mensuals. 
- L’esmentada retribució es percebrà per 14 (catorze) pagues iguals. 
 

Quart.- ESTABLIR el següent règim d’indemnitzacions i assistències: 

- Els membres de la Corporació sense responsabilitats de gestió percebran la quantitat íntegra de 
1.200,00 Euros anuals (100,00 Euros mensuals) cada un.  
- Els membres de la Corporació amb responsabilitats de gestió percebran la quantitat íntegra de  
12.000,00 Euros anuals (1.000,00 Euros  mensuals), cada un.  

 

Totes les quantitats esmentades s’acreditaran per dotze mensualitats i es practicarà la corresponent 
retenció de l’IRPF. 

Cinquè.- ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals les dotacions econòmiques següents: 

- Una quantitat fixa de 1.200,00 Euros anuals (100,00 Euros mensuals) que serà idèntica per a tots els 
Grups Municipals. 
- Una quantitat variable addicional de 840,00 Euros anuals (70,00 Euros mensuals) per a cada un dels 
membres que integrin cada Grup Municipal. Aquesta quantitat serà acumulativa amb l’anterior.” 

 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica 
breument l’expedient. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 
 
“Estem indignats i la ciutadania també ho estarà quan avui s’aprovin aquestes assignacions. 
Crec que no es mereixem aquests polítics que ens representen governant com governen tal i com està la 
situació financera municipal . 
Ho podria mig entendre en època de bonança, però no enmig de la crisi actual. 
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Abans es pagaven cinc sous a Regidors, ara es pagarà un sou a deu regidors, com si la població hagués 
augmentat el doble o com si s’hagués de redactar un POUM per una població de 20.000 persones. 
 
El senyor Alcalde es fixa una dedicació del 85%, com es pot mesurar si vostè no fitxa com els treballadors? 
Jo no dic que hagi de fitxar, però no ho podem mesurar, m’imagino que és la fórmula que ha trobat per no 
dir que té dedicació exclusiva, i així si vol poder realitzar una altra feina que segurament també li aportarà 
diners. 
 
El seu sou era de 2.976 euros mensuals bruts més la Seguretat Social puja 4.513 euros mensuals bruts. 
Ara es puja el sou un 31%, i passa a 5.229 euros mensuals bruts inclosa la Seguretat Social per catorze 
mensualitats. El cost anual és de 70.000 euros, per tant, amb un 100% de dedicació, el cost mensual seria 
de 6.900 euros. 
 
Pel que fa a la Regidora d’Urbanisme, no tinc res en contra de la seva feina feta fins ara, però deixi’m dir-li 
que el POUM significava una dedicació del 80% o 90% del seu temps durant aquests darrers quatre anys. 
Ara les circumstàncies han canviat per dos motius, en primer lloc perquè el POUM ja s’ha aprovat, i per tant 
tota la feina que comportava ha finalitzat. En segon lloc, la feina del departament, en general, ha baixat a 
causa de la crisi actual. 
 
Per tant, no entenc la necessitat que la seva dedicació sigui del 90%, amb un increment del seu sou del 5% 
i entendria que si es baixa la seva dedicació un 10%, també s’hauria de baixar el seu sou en la mateixa 
proporció, i no incrementar-lo en un 5%. 
 
M’imagino, senyors del PP, que aquest és el peatge que ha de pagar CIU per arribar al pacte.  
 
S’imaginen al senyor Molina cobrant 2.000 euros bruts al mes? 
 
Doncs ara m’ho explicaran i ho explicaran a la ciutadania, tenint en compte els motius exposats: finances 
municipals malmeses etc. 
 
El cost de del seu govern és de 20.976 euros al mes, en un total de 251.976 euros mensuals, per tant, el 
cost durant la legislatura serà d’un milió d’euros, un 10% del pressupost municipal, si senyors, més de 
166.000.000 de les antigues pessetes. Tot això, en un pressupost municipal de tendeix a baixar per la 
baixada dels ingressos.  
 
Això és un escàndol monumental i fora de tota lògica. En el temps que corren preguem austeritat.” 
  
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, opina que avui és un dia trist perquè 
aquest acord comporta que la gent estigui més lluny de la política, a més a més, creu que no s’entén en el 
context actual amb tanta gent que ho està passant malament.  

 
La senyora Bastida explica que l’oposició es dedicarà al 100% per 100 euros, i recorda que la mitja del sou 
de l’Alcalde és de 4.500 euros mensuals, per tant té menys dedicació i més sou. Recorda que el seu Grup 
cobrava 343 euros mensuals i ara cobrarà 100 euros mensuals. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, puntualitza que els grups de l’oposició 
cobraran 100 euros bruts. 
 
El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 
 
“Dissabte passat els deia que tenia fe, però poca. I en menys d’una setmana han confirmat que feia bé de 
no confiar. Perquè avui volen aprovar unes retribucions que fan vergonya i que Llavaneres no es mereix.  
Senyor Bartomeu: va parlar de contenció de la despesa. En el seu discurs parlava d’austeritat, de prioritats i 
de creació de llocs de treball, de consens, d’escoltar i de governar com deia l’alcalde pel bé de Llavaneres. 
Vostè va admetre que els recursos són escassos. Va parlar d’eliminar la crispació PERÒ: 
- No han tingut converses amb ningú per fixar aquestes retribucions: de consens RES 
- No han tingut problemes morals per fixar unes quantitats que l’Ajuntament no pot pagar i que la política 
no pot admetre tal com està l’economia de l’Ajuntament: d’austeritat i contenció, RES; 
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- No tenen problemes morals per fixar-se aquests sous tenint en compte com està la situació econòmica i 
de la gent al carrer, del ciutadà: d’escoltar, RES 

Ara veiem que l’objectiu prioritari que es van fixar de crear llocs de treball ja l’han començat a complir: el 
primer lloc: el del senyor Costa Matas (2.000 euros bruts i 60% de dedicació) i en recursos humans, 
transport i relacions amb comerciants i empresaris...???? S’avorrirà senyor Costa, això SÍ: s’avorrirà però 
serà un avorriment MOLT BEN PAGAT.  
El segon, el de la senyora Carreras, amb el POUM ja acabat. Ja ens explicaran a què dedicarà el temps... 
3.500 euros mensuals i 90% de dedicació, MÉS SOU I MENYS HORES DE FEINA QUE ABANS. 
El tercer, el de l’alcalde, puja el sou més del 40% i baixa la les hores de dedicació en un 20%. Si abans la 
dedicació ja era poca, ara ja serà espectacular.  
Tornant a parlar de canvi d’estil, dimarts van fer un acte de presentació de la nova corporació als 
treballadors, però sense la meitat de la corporació. Perquè els regidors de l’oposició no varem tenir l’honor 
de ser convidats. I com sempre, quan els diuen que s’han equivocat, sempre donen la culpa al treballador, 
que no ens va convocar... 
En aquesta presentació i pica-pica, l’alcalde li deia als treballadors que s’acosten temps difícils. I ells ho 
saben perquè l’any passat, per llei se’ls va baixar el sou un 5%. I nosaltres, la corporació ens ho varem 
baixar un 7%. I és una burla envers els treballadors perquè vostès 3 i els membres del govern ja han 
recuperat novament aquell 7%. Bé, vostè senyor alcalde s’ha passat de la ratlla en la pujada, però els 
treballadors continuen amb la rebaixa. Així que, si us plau, no els parli de temps difícils. 
Respecte a l’oposició: què li puc dir. CIU i PP van parlar de eliminar crispació i el ressentiment. Però, senyor 
alcalde, aquesta proposta és pur ressentiment perquè  deixa als regidors de l’oposició amb 100 euros 
(menys IRPF) deuen ser 85 euros al mes o així... Govern 3.900 euros al mes  i oposició: 100 euros al mes 
bruts, eh!. 
Però continuarem fent la feina. I per 100 euros o per 0 euros, perquè alguns no estem aquí pels diners. 
Vostès, SÍ.  
 Ah, senyor Bartomeu, com que li sembla que 100 euros són suficient per pagar la feina d’oposició, però 
vostè cobrava 360 a l’oposició: estaria bé que tornés a la caixa de l’ajuntament 260 euros per cada mes que 
ha cobrat 360 fent d’oposició, sembla que eren diners de més per pagar la seva feina. 
Alguns ja sabíem que aquest pacte era un servei de col·locació, per arreglar situacions personals a costa 
de les finances municipals. Ara ho pot veure tothom. 
El pitjor és que no sabem on acaba això. Tot just acaba de començar: quan començaran a col·locar càrrecs 
de confiança o regidors com a tècnics, igual que a Urbanisme? Aprimar l’Ajuntament significa, ara ho 
sabem, fer fora tècnics municipals per pagar el sou de regidora. És a dir: reduir serveis per pagar polítics. 
Mala política han començat senyors del PP. Ben poc els ha durat la voluntat del canvi.” 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, llegeix el següent escrit: 
 
“Bona nit a tothom,  
 
Avui és un dia trist per Llavaneres perquè mesures com aquestes ens fan preveure que els propers 4 anys 
no seran iguals que els anteriors, sinó que seran molt pitjors.  
 
La factura d’aquesta Corporació Municipal serà molt alta, la més alta de la història, tot i la crisi econòmica, 
els sous dels regidors del govern seran més elevats que en l’anterior mandat.  
 
La votació d’avui farà saltar pels aires la proposta de disminució de la despesa que els partits polítics van 
pactar en l’anterior mandat.  
 
Tenim uns sous mai vistos, mai Llavaneres havia tingut uns governants amb un sous tan alts. I això passa 
quan el Pressupost municipal pateix una greu situació econòmica degut a la important manca d’ingressos 
que ha provocat la crisi econòmica. 
 
Cal ser seriosos. Sr. Bartomeu vostè serà el responsable de portar les finances i la hisenda d’aquest 
Ajuntament, tingui constància que avui aprovaran una despesa d’un milió d’euros en 4 anys, condicionant el 
futur i la solvència d’aquest consistori. 
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Hi ha industrials i empresaris a Llavaneres que han trigat més del compte en cobrar, hi ha més d’un 50% 
d’atur juvenil, i vostès en comptes de fer politiques per reduir aquest atur juvenil, el que fan és augmentar el 
sou.  
 
Nosaltres no us demanem que ens apugeu els 100 euros que ens han assignat, no estem en política per 
obligació, estem aquí perquè volem, perquè ens fa il·lusió treballar pel poble; però no ens fareu perdre 
aquestes ganes, no ens fareu avorrir la política, per molt que ho intenteu, sempre estarem aquí, treballant 
pera aconseguir un Llavaneres millor. I ho farem sense la necessitat de tenir uns sous com els que vostès 
s’estan fixant. Perquè poc o molt, tenim les nostres feines, i ens agrada no ser ostatges d’una decisió o d’un 
mal alcalde.  
 
Sempre serem lliures perquè sempre tindrem les nostres feines a banda de l’Ajuntament.  
 
També us demanem que sigueu honestos amb la declaració que tots els portaveus van fer el passat 
dissabte. Senyor Bartomeu, vostè va dir: ‘escoltarem a tothom, buscarem el consens amb els partits de 
l’oposició, procurarem incorporar les propostes de l’oposició de les nostres àrees’. Recordarà que quan 
vostè va finalitzar el seu discurs, jo li vaig dir: ‘li agafo la paraula’, avui en tenim l’oportunitat. Demostri’m 
que això serà així. Proposo al Ple de la Corporació un recés de 10 minuts per pactar una nova remuneració 
més adient a la situació econòmica del nostre municipi. Voldria saber si el govern ho accepta.  
 
Acabo senyor Graupera, no sense mostrar el meu disgust i la meva desil·lusió cap a moltes persones que 
han lluitat sempre perquè no passin coses així, i que malgrat això, avui aixecaran la mà per donar suport a 
aquesta mesura.” 
  
El senyor Alcalde no ho accepta. 
 
El senyor Sala expressa el seu disgust per la proposta, creu que és injusta. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU i PP) i  7 (set) vots en 
contra (ERC-APM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap 
esmena. 
 
8. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Vist l’article 22.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en la seva 
nova redacció donada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern 
local i la Llei 8/2007, de 28 de maig de 2007, del sòl, el qual regula les competències que corresponen al Ple 
de la Corporació. 
 
Atès que el mateix article 22.4 de l’esmentat text legal disposa quines competències són delegables en 
l’Alcalde i en la Junta de Govern Local. 
 
En virtut de tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local les competències atribuïdes al Ple en els articles 22.2.j), k), 
m), n), ñ) i o) de la LRBRL (totes les que són delegables) i que són les següents: 
 
j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència 
plenària. 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
m) La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, excepte les de Tresoreria, que li correspondran 
quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior, d’acord amb el previst a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
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n) Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan els seu import superi el 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros , així com els contractes i concessions 
plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import 
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia esmentada. 
ñ)  L’aprovació dels projecte d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació         o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
o) Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en 
tot cas, les permutes de béns immobles. 
 
Pel que fa a les competències previstes en les lletres n) i o) caldrà atenir-se a la redacció donada per la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.” 

 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, reconeix que la proposta és legal, però 
no hi està d’acord perquè l’oposició tindrà menys informació. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU i PP) i  7 (set) vots en 
contra (ERC-APM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap 
esmena. 
 
9. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES A: 
 
a) NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 

 
 Es dóna compte de la següent Resolució  d’Alcaldia: 
 

“NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 354/2011, d’11 de juny, han estat nomenats els Regidors que 
integren la Junta de Govern Local. 

Atès que d’acord amb l’article 55 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 (TRLlMC), correspon a l’Alcalde designar lliurement 
els Tinents d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 

Vistos els article 46 i 47 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 (ROF); fent ús de les atribucions que 
tinc conferides, H E  R E S O L T : 

Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde els Regidors següents que són membres de la Junta de Govern 
Local: 

- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Carlos Bartomeu Castro.  
- Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
- Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Molins i Puig. 
- Cinquè Tinent d’Alcalde: Sra. Sandra Carreras i Ruiz. 
 
Segon.- Als Tinents d’Alcalde els correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la  totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, en el casos i en les circumstàncies que preveu l’article 47 del 
ROF. 

Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. 

Quart.- NOTIFICAR personalment els nomenaments als designats. 

Cinquè.- Els presents nomenaments tindran efectes des de  l’endemà de la data de la present resolució. 

Sisè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la resolució de l’Alcaldia. 
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El Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, es dirigeix al senyor Carlos Bartomeu i li comenta 
que posa en dubte l’oferiment del PP desprès de la votació del punt 7 de l’ordre del dia. 

 
b) NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
c) DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES EN REGIDORS/RES I EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 

 Es dóna compte de la següent Resolució  d’Alcaldia: 
 
“DECRET NÚM. 354/2011 

NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  DELEGACIÓDE COMPETÈNCIES 
EN LA MATEIXA I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE REGIDORS/RES. 
 
La Junta de Govern Local és un òrgan de preceptiva existència en aquest Ajuntament perquè d’acord amb 
l’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ple qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), ha d’existir en els municipis amb una població de dret superior a 
cinc mil habitants. 

Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada és de 
10.303 habitants. 

Atès que l’article 54.1 del TRLlMC disposa que el nombre de regidors que integren la Junta de Govern 
Local no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, que és de disset 
regidors. 

Atès que correspon a l’Alcalde el lliure nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i conferir 
les delegacions a favor de la mateixa. 

Atès que l’article 52.5 del ROF permet que amb una sola resolució de l’alcaldia s’efectuïn els nomenaments 
de membres de la Junta de Govern Local i les delegacions d’atribucions que preveu l’article 43 del ROF. 

Vistos els articles 43 i 52 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 (R.O.F.); fent ús de les atribucions que 
tinc conferides,  

H E      R E S O L T : 

Primer.- NOMENAR membres de la Junta de Govern Local els regidors següents: 

1. Sr. Carlos Bartomeu Castro. 
2. Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
3. Sr. Antonio Costa Matas. 
4. Sr. Josep Molins i Puig. 
5. Sra. Sandra Carreras i Ruiz. 
 

Segon.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, les competències pròpies de 
l’Alcaldia incloses a l’article 21.1.d), f), j), ñ), o), p) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i que són 
les següents: 

d)   Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses 
dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de tresoreria sempre que l’import acumulat de 
les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 
anterior, ordenar pagaments i la rendir comptes, de conformitat amb la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
j) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general no 
expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 
ñ)   Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no 
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superi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia esmentada. 

o) L’aprovació dels projecte d’obres i de serveis quan tingui la competència per a la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el Pressupost. 

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni 
els tres milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni que no superi l’esmentat percentatge ni la 
quantia indicada en els casos següents: 

• L’alienació de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost. 
• L’alienació de béns mobles, excepte dels declarats de valor històric o artístic l’alineació dels quals no 
estigui prevista en el Pressupost. 
q) L’atorgament de tot tipus de llicències, excepte quan una llei sectorial atribueixi el seu atorgament al 
Ple. 
Pel que fa a les competències previstes en les lletres ñ) i p) caldrà atenir-se a la redacció donada per la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic . 
 
Tercer.- ASSUMIR directament l’Àrea de Presidència, Solidaritat i Cooperació. 

Quart.- REALITZAR les delegacions d’atribucions a favor dels Regidors que s’esmenten i d’acord amb les 
condicions següents: 

- Sr. Lluís Nogueras i Moulines (CiU): les Àrees d’Ensenyament, Cultura i Festes. 
 

- Sr. Josep Molins i Puig (CiU): les Àrees d’Esports i Noves Tecnologies. 
 

- Sra. Sandra Carreras i Ruiz (CiU): les Àrees d’Urbanisme, Obres Publiques, Habitatge i Servei 
Municipal d’Aigües. 

 

- Sra. Marta Alsina i Freginals (CiU): les Àrees de Joventut i Participació Ciutadana. 
 

- Sr. Salvador Ramon i Paulí (CiU): les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment. 
 

- Sr. Juan Manuel García Concepción (CiU): les Àrees de Governació, Mobilitat, Via Pública i Medi 
Ambient. 

 

- Sr. Carlos Bartomeu Castro (PP): les Àrees d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 

- Sr. Antonio Costa Matas (PP): les Àrees de Recursos Humans, Transports i Relacions amb els 
empresaris i comerciants. Es deleguen expressament les competències de l’article 21.1.g) i h) de la 
LBRL. 

 

- Sr. Antonio Majó Vives (PP): les Àrees de Benestar Social i Sanitat. 
 

Pel que fa als Regidors-Delegats del Grup Municipal de CiU, les presents delegacions, d’acord amb l’article 
43.3. del ROF inclouen la facultat de dirigir i gestionar en general els serveis corresponents, amb exclusió 
de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

 

Pel que fa als Regidors-Delegats del Grup Municipal del PP, les presents delegacions, d’acord amb l’article 
43.3. del ROF inclouen la facultat de dirigir i gestionar en general els serveis corresponents, amb inclusió de 
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

Cinquè.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. 

Sisè.- NOTIFICAR personalment els nomenaments i les delegacions conferides als designats. 

Setè.- Les delegacions d’atribucions tindran efectes des de l’endemà de la data del present Decret. 
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Vuitè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la resolució de l’Alcaldia. 

10. NOMENAMENT DEL TRESORER DE LA CORPORACIÓ. 
 
“NOMENAMENT DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2007 va nomenar el 
senyor Josep Molina i Marchán com a Tresorer de l’Ajuntament. 

Atès que l’article 2. f), primer paràgraf, del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, disposa:  
 
“En les Corporacions locals amb secretaria de classe primera i en aquelles quina secretaria estigui 
classificada en classe segona que s’haguessin agrupat amb altres als efectes del manteniment en comú del 
lloc únic d’Intervenció, existirà un lloc de treball anomenat tresoreria, reservat a funcionaris que pertanyin a la 
subescala d’Intervenció-Tresoreria. sense perjudici d’allò previst a l’apartat 2, f), de la disposició transitòria 
primera del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.” 
 
Atès que l’article 2. f), segon paràgraf, del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, disposa:  
 
“En les restants Corporacions locals amb secretaria de classe segona serà la relació de llocs de treball la que 
determini si l’esmentat lloc està reservat a habilitat de caràcter estatal o pot ser desenvolupat per un dels 
seus  funcionaris degudament qualificats.” 
 
Atès que per Resolució GAP/292/2008, de 14 de gener, del Director General d’Administració Local, publicada 
al DOGC núm. 5068, de 12 de febrer de 2008, es va reclassificar el lloc de treball de secretaria de classe 
tercera, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, com a secretaria de classe segona, 
categoria d’entrada. 
 
Atès que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament no es fa cap menció al lloc de treball de tresoreria i, 
per tant, no hi cap previsió en el sentit si està reservat a habilitat de caràcter estatal o pot ser desenvolupat 
per un funcionari municipal  degudament qualificat. 
 
En virtut de tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del senyor Josep Molina i Marchán com a Tresorer de 
l’Ajuntament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6 de juliol de 2007.  

 
Segon.-  NOMENAR la senyora Mònica Gutiérrez Ortiz, funcionària de carrera de l’Ajuntament, com a 
Tresorera de la Corporació i, en conseqüència, responsable administratiu de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació, d’acord amb allò que disposa l’article 2. f), del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol. 
 
Tercer.- MANIFESTAR que la persona nomenada com a Tresorer, haurà de signar de forma conjunta amb 
l’Il.lm. Sr. Alcalde-President (ordenador de pagaments) i amb l’Interventor per poder disposar dels fons 
municipals. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU i PP), 4 (quatre) vots en 
contra (GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES) i 3 (tres) abstencions (Esquerra-AM). Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 

 
Essent les 21,51 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 

 


