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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2011 
 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les tretze hores del dia 28 de juliol de 2011, sota la presidència del Primer 
Tinent d’Alcalde senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antonio Costa i Matas (PP) i els Regidors 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) i 
Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT (continuació de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2011), assistits pel 
Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència, el senyor Bernat Graupera i Fàbregas (CIU), la senyora Sandra Carreras i 
Ruiz (CIU), el senyor Lluís Nogueras i Moulines (CiU), el senyor Josep Molins i Puig (CIU), la senyora Marta 
Alsina i Freginals (CIU), el senyor Emili Minguell i Parent (GLL-E), el senyor Joan Rubal i Díaz (GLL-E) i la 
senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM).  
 
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. 

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

Es dóna compte de la següent moció presentada pel Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal 
d’Esquerra-AM: 

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, vol expressar la seva consternació per l’execrable 
massacre que va patir el poble noruec el passat 22 de juliol, i que a dia d’avui ja ha causat 76 víctimes, la 
majoria joves. Aquest acte sanguinari i repulsiu al cor de la capital , Oslo, representa un atemptat intolerable als 
profunds principis democràtics i de tolerància, que durant segles han representat el poble noruec. 

Volem fer nostres les paraules del primer ministre Stoltenberg, segons el qual “el mal pot matar a una persona, 
però mai es podrà apoderar de tot un poble”. 

Es per això que tot l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres pren els següents acords: 

Primer.- Expressem la nostra més enèrgica condemna pels atemptats terroristes perpetrats a Noruega i 
mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar el nostre 
íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega. 

Segon.- Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la violència. 

Tercer.- Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social europeu.” 

 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que el govern, en el Ple del 
dia 25 de juliol de 2011, ja tenia intenció de fer referència a aquest tema. Expressa el seu rebuig a aquests fets. 

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

 

1. INFORMES I PRECS 

 

El senyor Antoni Majó i Vives (PP), Regidor-Delegat de Sanitat i Benestar Social, informa que l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha advertit a l’Ajuntament d’una concentració d’algues davant del Pins Mar. Explica que 
s’ha posat en coneixement dels veïns i que s’ha coordinat amb el CAP. 

 

El senyor Majó també informa que el Servei de Benestar Social Municipal dóna suport a les colònies d’estiu 
per a nens discapacitats, l’Ajuntament ha aportat 2.000 euros i una empresa  3.000. 

Per últim, informa que el dia 10 de juliol es va celebrar el MULLA’T i que es van recaptar 700 euros. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas (PP), Regidor-Delegat de Promoció Econòmica i Relacions amb els 
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empresaris i comerciants, comenta que s’ha enviat una carta a tots els empresaris per oferir, per part de 
l’Ajuntament, la col·laboració que necessitin. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, es dirigeix al senyor Salvador 
Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, per comentar-li que encara no 
s’ha fet neteja del magatzem de Ca l’Alfaro, i demana que es faci. 

El senyor Ruiz també vol deixar constància que el senyor Alcalde no li deixa fer fotocòpies del registre i que 
es tracta d’una mesura definitiva. Demana al govern que se li permeti veure els registres. 

Seguidament, el senyor Ruiz, comenta que a la foto de les plaques solars de la revista municipal estan al 
terra. Demana que l’Ajuntament doni exemple. Recorda que les plaques van a càrrec de l’Ajuntament i que es 
va cobrar de l’assegurança, tot i que els diners cobrats no es van destinar a les plaques. Demana que 
s’arrangi el tema. 

El senyor Ruiz es dirigeix al senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, 
per preguntar-li si s’ha iniciat una campanya de legalització de guals o bé es que la carta només se li ha 
enviat a la seva família i a ell.   

El senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, explica que efectivament 
s’ha iniciat una campanya general de regularització dels guals. Si el ciutadà no respon se li envien vàries 
cartes. 

El senyor Ruiz comenta que una ciutadana ha entrat una carta en la qual demana un canvi d’usos urbanístics 
i considera que amb la nova activitat es crearan llocs de treball, es posiciona a favor i prega que es treballi 
aquest tema d’una manera conjunta.   

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, afirma que és conscient del 
tema i que s’hi està treballant. 

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), es dirigeix al senyor Salvador Ramon, 
Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, per comentar-li que els veïns del carrer 
Clòsens i del Casal s’han queixat de la brutícia que hi ha als contenidors. Demana que s’actuï. 

El senyor Ramon contesta que ja s’ha posat a treballar en el tema i que s’ha reforçat el servei. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), es dirigeix al senyor Juan Manuel García i 
Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, i li recorda la moció que va presentar el seu Grup i la 
petició dels veïns de l’Ametllareda pel que fa al canvi de sentit de circulació i demana que s’actuï. 

Pel que fa a la Carretera de Mata comenta que es van pintar les línies, però demana que el tram de Sant 
Andreu de Llavaneres es netegi la sorra que es diposita després de les pluges per evitar perills. 

El senyor Sala es dirigeix al senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat de Cultura i Festes, per 
demanar-li que tingui en compte la sol·licitud de la Casa de Andalucía per la qual se li demana una cita, prega 
que es faci la reunió. 

Per últim, demana es dirigeix al senyor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals 
i Manteniment, per comentar-li el tema dels descomptes per ús de la deixalleria. Li recorda que hi ha 
instàncies de queixes perquè no s’han aplicat aquests descomptes. Demana que si hi ha errors es 
corregeixin. 

El senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de Governació, explica, pel que fa als 
descomptes per ús de la deixalleria, que s’apliquen d’acord amb l’informe tècnic i d’acord amb la normativa. 

El senyor Sala comenta que com les sessions plenàries seran bimensuals, el seu Grup farà extensius els 
precs abans de la sessió als regidors afectats, per millorar el ritme de treball. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, recorda que la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra pel que fa a l’Ametllareda va 
resultar rebutjada en el Ple. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), manifesta que li sorprèn l’absència del senyor Alcalde, ja 
que quan faltava un minut per l’hora d’inici d’aquesta sessió estava a l’Ajuntament. Rebutja les formes de 
l’Alcalde i prega que es millorin les formes de dirigir el Ple, a més a més, afegeix que el seu Grup s’ha mostrat 
molt dialogant. 

El senyor Mora destaca que en el diari Avui+El Punt, el Departament de Governació crida l’atenció als 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

quaranta Ajuntaments més endeutats de Catalunya, entre ells Sant Andreu de Llavaneres. Demana 
explicacions. 

El senyor Mora manifesta el seu agraïment a la tècnica municipal de Sanitat per la tasca duta a terme, de 
manera voluntària i fora de la seva jornada laboral, el dia del “Mulla’’t” i demana que se li faci arribar. 

Es fa un minut de silenci en record de les víctimes de Noruega. 

 
Finalment, el Primer Tinent d’Alcalde aixeca la sessió a les 13,31 de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


