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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 02/2011 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 26 de gener de 2011, sota la 
presidència de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els 
Tinents Alcalde senyors, senyor 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 el 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. 
 
Han excusat la seva assistència el Regidor senyor Víctor Ros i Casas (Regidor no adscrit) 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es declara vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 29 DE 
DESEMBRE DE 2010. 

 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2010 que s’aprova 
per unanimitat, sense cap esmena. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 10 DE 

GENER DE 2011. 
 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de gener de 2011 que s’aprova per 
unanimitat, sense cap esmena. 

 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es ple es dóna per assabentat del Decret 721/2010, de 22 de desembre, al Decret núm. 
025/2011, de 17 de gener. 
 

 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA FIGURA DEL 

“SÍNDIC/A DEL CIUTADÀ/ANA”. 
 

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

“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 5 de març de 2008 va acordar, per unanimitat, la 
creació d’una Comissió Informativa Especial per a la redacció del reglament de funcionament de 
l’esmentada figura. 

Atès que l’esmentada Comissió ha celebrat sessió el 21 de maig de 2008, el 18 de juny de 2008, 
el 8 d’abril de 2009 i l’11 d’octubre de 2010. 

Vist l’esborrany de Reglament del Defensor del Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

Atès que des de l’Alcaldia  es considera adient regular i vetllar pels símbols que són propis 
d’aquest Ajuntament i pels reconeixements dels mèrits que suposen un bé per a la col·lectivitat, 
així com ordenar els seus actes i recollir la seva tradició. 
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Vista la Llei 21/2002 de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, es va preveure expressament la institució del síndic/a municipal de 
greuges i posteriorment s’ha recollit en el 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. 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de gener de 2011. 

Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del Defensor del Ciutadà de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al present acord 
a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un 
període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en 
el B.O.P., en el D.O.G.C., en el diari “El Periodico” i en el web municipal, perquè es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 

 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord 
d’aprovació definitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que 
disposa l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, fa una breu 
explicació  del reglament, i comenta que aquest reglament neix d’una moció del PSC que fou 
aprovada pel Ple celebrat el mes de març de 2008. 

La senyora Bastida agraeix la tasca de tots els Grups, tot i el retard. 

El senyor Alcalde explica que fa temps que el govern ha estat treballant en el tema i que ja 
constava en el seu programa electoral. 

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

5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I 
CEREMONIAL . 

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

“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I 
CERIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de març de 2009 va acordar, per unanimitat, la 
creació d’una Comissió Informativa Especial per a la redacció d’un reglament municipal de 
Protocol, honors, distincions i cerimonial de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

Atès que l’esmentada Comissió ha celebrat sessió el 8 d’abril de 2009, el 7 de maig de 2010 i l’11 
d’octubre de 2010. 

Vist l’esborrany de Reglament de Protocol, honors, distincions i cerimonial de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres. 

Atès que des de l’Alcaldia  es considera adient regular i vetllar pels símbols que són propis 
d’aquest Ajuntament i pels reconeixements dels mèrits que suposen un bé per a la col·lectivitat, 
així com ordenar els seus actes i recollir la seva tradició. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Vist el Decret 189/1981, de 2 de juliol, que estableix les normes de protocol i cerimonial en l’àmbit 
de la Generalitat de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el qual també 
regula el protocol i distincions honorífiques de les Corporacions Locals i la legislació concordant. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de gener de 2011. 

Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el  Reglament de Protocol, honors, distincions i cerimonial de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  
annex al present acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un 
període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en 
el B.O.P., en el D.O.G.C., en el diari “El Periodico” i en el web municipal, perquè es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 

 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord 
d’aprovació definitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que 
disposa l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana que es 
compleixi el Reglament. 

La senyora Bastida comenta que no hi ha la bandera d’Espanya a la Plaça de la Vila. Demana que 
s’instal·li. 

El senyor Alcalde respon que es posarà. 

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

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER A SOL·LICITAR UN INFORME SOBRE LA 
VIABILITAT ECONÒMICA D’ESTABLIR UN ALBERG A LLAVANERES. 

 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, 
presenta al Ple la següent Moció per a sol·licitar un informe sobre la viabilitat econòmica d’establir un 
Alberg a Llavaneres.  

Exposició de motius: 

Sant Andreu de Llavaneres disposa d’un ampli ventall de possibilitats en el camp turístic. El nostre 
municipi és un poble costaner i té en la seva platja i port un important reclam pel desenvolupament 
d’activitats de lleure. La platja, la restauració, i les activitats esportives relacionades amb la nàutica 
fan del nostre poble un dels més privilegiats del maresme en aquest àmbit.  

La natura també és una possibilitat turística a considerar. El visitant de Llavaneres pot gaudir de 
recorreguts de muntanya i també d’un permanent contacte amb un entorn natural privilegiat.  

El passat modernista del municipi atorga al turista un marcat recorregut modernista i d’un important 
patrimoni arquitectònic fruït dels més de mil anys d’història de la nostra població. 

La nostra privilegiada posició geogràfica, a prop de Barcelona (com a referència turística de primer 
ordre mundial) i també de Girona, esdevé una important possibilitat estratègica. 

Finalment, l’oferta gastronòmica de la nostra població esdevé, per si sòl, un reclam turístic de primer 
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odre en l’àmbit de El Maresme. 

Tot i aquest potencial, no existeix a Llavaneres una important activitat hotelera i aquest fet fa que 
perdem les possibilitats econòmiques d’aquesta activitat.  

Atès que l’article 25 de la LRBRL descriu l’àmbit de regulació sectorial sobre el turisme i les 
competències que tot Ajuntament té en aquest àmbit. 

Atès que la nostra població disposa dels importats reclams turístics abans descrits. 

Atès que en el ple municipal del mes d’abril de 2009 el Ple de la Corporació va acceptar la nostra 
petició de demanar la declaració de Llavaneres com a municipi ‘d’interès turístic’. 

El grup municipal d’Esquerra insta al Ple a adoptar els següents ACORDS: 

Primer, sol·licitar al departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, l’elaboració 
d’un estudi Mentor-Territori, per valorar la viabilitat econòmica de la proposta que formulem.   

Segon, cercar el consens necessari entre totes les forces polítiques per trobar el lloc més adequat 
per establir l’esmentat Alberg a Llavaneres. 

A Sant Andreu de Llavaneres, a 22 de desembre de 2010.” 

 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que aquesta 
moció la va presentar per l’anterior Ple i l’Alcalde no la va incloure en l’ordre del dia. 
Seguidament, explica breument el contingut de la moció. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, en primer lloc, 
pensa que s’hauria de decidir quin tipus de turisme es vol abans de portar a terme actuacions 
o demanar els informes, ja que comporta un cost. 
 
I, en segon lloc, es pregunta quins serveis podria oferir aquest alberg i pensa que en la 
situació econòmica actual, no es tracta d’una actuació prioritària. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que aquesta 
moció, el Grup Municipal d’ ERC-AM, ja l’ha presentada diverses vegades i recorda el vot en 
contra del seu Grup en la moció anterior. 
 
El senyor Alcalde també recorda que el Grup Municipal d’ ERC-AM ja havia presentat aquesta 
moció i que l’anterior vegada no es va aprovar. 
 
El senyor Alcalde comenta que ni en el Pla d’Actuació Municipal ni en el seu programa 
electoral es contempla aquest equipament. 
 
El senyor Mora considera que es pot ampliar el tipus de turisme que té el municipi i que es 
poden promocionar els productes locals. 
 
Per últim, el senyor Mora pensa que si no s’aprova aquesta moció, es perdrà una oportunitat. 
 
Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 2 (dos) vots a favor (ERC-AM i GLL-
EPM), 9 (nou) vots en contra (CIU, PP i PSC-PM) i 1 (una) abstenció (SOS LLAVANERES). 
Per tant, la moció resulta rebutjada. 

 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP I DEL REGIDOR NO ADSCRIT PERQUÈ 

L’AJUNTAMENT ASSUMEIXI EL COST DELS ALIMENTS DE 14 FAMÍLIES DEL MUNICIPI. 
 

“Moción conjunta del grupo municipal del PP y del regidor no adscrit perquè l’Ajuntament 
assumeixi el cost dels aliments de 14 famílies del municipi. 
 
Els Regidors Antoni Majo Vives, Carlos Bartomeu Castro i Susana Graciela Clerici del Grup 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Municipal del PP i el Regidor Víctor Ros i Casas del Grupo no adscrito, presentan al Pleno 
Municipal para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
Exposición de motivos: 
 
Es por todos conocida la situación actual de la economía en nuestro país, situación que cada 
vez más está castigando a muchas familias. 
 
También es de todos conocidos que a partir del 1 de Enero de 2011, el actual gobierno socialista 
de la Nación ha suprimido el PRODI (la ayuda de 426 euros mensuales a les familias que hayan 
acabado incluso la prestación por desempleo). 
 
Todos somos conocedores de las dificultades por las que atraviesan algunas familias de nuestra 
población, ya que entre otros acuerdos, se han incrementado las partidas de Servicios Sociales 
y las subvenciones a Cáritas Diocesana. 
 
En la actualitad Cáritas Diocesana está ayudando a cuarenta familias de nuestros vecinos, que 
reciben de forma mensual, un paquete de alimentos de duración estimada por unos 15 días. De 
esas 40 familias, 14 de ellas han dejado de percibir el subsidio PRODI que decíamos antes. 
 
El coste de cada paquete de comida es de 50 euros aproximadamente. 
 
Toda vez que la situación es por todos conocida, los regidores firmantes proponen al Pleno la 
siguiente: 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
1. Que les 14 familias que actualmente se encuentran en la situación expuesta, reciban dos 

paquetes de alimentos de forma mensual para garantizar que esas familias tengan 
asegurado el sustento. 

2. Incrementar la partida ya existente de ayuda a Cáritas Diocesana en 8.400 euros para este 
año 2011, que significa el coste de 50 euros por 12 meses y por 14 familias. 

3. Que, caso de ser aprobada la presente Moción, se ordene  a los servicios de Intervención la 
modificación de crédito necesaria para ello sin más demora.” 

 
La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, explica que membres de 
Càritas s’han adreçat al seu Grup per posar en coneixement aquesta situació. 
 
La senyora Clerici explica que les famílies necessiten treballar, lamentablement ara això no pot 
ser. S’ha reunit amb les tècniques municipals de Promoció Econòmica i de Serveis Socials per 
estudiar el tema. 
 
Per últim, la senyora Clerici, afegeix que aquestes catorze famílies necessiten els aliments i, a 
més a més, aquesta moció recull la petició de Càritas. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana que s’esmeni 
la moció, ja que s’ha aprovat un nou ajut de 350 euros durant sis mesos, a més a més, el seu 
Grup va aconseguir destinar diners municipals, concretament 10.000 euros de l’herència a ajuts 
socials.  
 
El senyor Ruiz proposa que es doni una subvenció directa de 10.000 euros a Càritas i que es 
distribueixi d’acord amb el Departament de Serveis Socials. Demana que s’ampliï el tema. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que la intenció de 
la moció és bona, però està mal plantejada perquè es dirigeix directament a les famílies. Pensa 
que és millor dirigir l’ajut a Càritas i que els Serveis Socials Municipals avaluïn les situacions de 
necessitat de cada família. 
 
El senyor Rubal demana que no es limiti el número de famílies que se’n puguin beneficiar. 
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La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta que li 
sorprèn el to de la moció i l’ús polític que se’n fa. 
 
Pensa que els antecedents haurien de ser reals i que la moció és electoralista. 
 
La senyora Bastida explica que el govern no ha suprimit el PRODI i s’ha aprovat un ajut de 350 
euros, per tant, demana la supressió del següent paràgraf: 
 
“También es de todos conocidos que a partir del 1 de Enero de 2011, el actual gobierno 
socialista de la Nación ha suprimido el PRODI (la ayuda de 426 euros mensuales a les familias 
que hayan acabado incluso la prestación por desempleo).” 
 
Per acabar, la senyora Bastida, pensa que caldria incloure la petició d’un informe dels Serveis 
Socials Municipals. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, proposa la supressió dels 
punts 1 i 2 de la part dispositiva de la moció, i proposa incloure el següent: “Crear un banc 
d’aliments coordinat entre l’Ajuntament, la Unió de Botiguers i Serveis i Càritas per cobrir 
aquestes necessitats. 
 
També comenta que en el projecte de pressupost per l’any 2011 el govern no va preveure cap 
aportació a Càritas. 
 
El senyor Alcalde lamenta que la moció no estigui redactada en català i el to que s’utilitza vers el 
govern de la Nació. A part d’això, però, està d’acord amb el contingut d’aquesta, i recorda que el 
govern municipal ha tirat endavant un pla d’ajut, beques i ajuts per menjador i ha signat un 
conveni amb l’Ajuntament i Càritas per primera vegada. 
 
La senyora Clerici reitera l’esperit de la moció: l’ajut a Càritas i a les famílies, a més a més, 
afegeix que les tècniques de Serveis Socials estan d’acord amb aquesta moció. 
 
El senyor Mora pregunta si el Grup proposant accepta crear el banc d’aliments. 
  
La senyora Clerici hi està d’acord si s’afegeixi com a quart punt de la part dispositiva del text de 
la moció. Finalment, però, el Grup proposant no accepta cap esmena a la moció. 
 
Sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU i PP) i 4 (quatre) 
abstencions (ERC-AM, GLL-EPM, PSC-PM i SOS LLAVANERES). Per tant, la moció resulta 
aprovada sense esmenes. 

 
8. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES.  

 
“D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 26 de gener de 2011 

És sol·licita la següent informació al Regidor d’Hisenda: 

En la passada Junta de Govern del dia 27 de desembre varen aprovar i adjudicar una pòlissa de 
crèdit amb Caixa Laietana per un import de 1milio 400 mil euros,adduint que era per cobrir dèficits 
temporals de liquidesa i per atendre el pagament de diversos subministraments i serveis i contractes 
d’obres. 

Vistes les condicions en que van formalitzar la pòlissa de crèdit i veient que la comissió de saldo no 
disposat del 0,50% pot costar fins a la xifra de 7000 euros cada trimestre si no es disposa i 
d’interessos sobre el que es disposi de més menys el 4,10%: 

1- Em pot dir a dia d’avui quin és l’import ja utilitzat de la pòlissa de crèdit? 

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, explica 
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que l’import utilitzat és zero. 

2- Pensen anar cobrint la pòlissa o pensen disposar de la totalitat com si fos un préstec? 

El senyor Molina respon que s’utilitzarà com una pòlissa. 

3- Quines previsions d’ingressos certs o estimats tenen (de cara a realitzar l’amortització del 
disposat duran l’any 2011) de forma que a venciment la pòlissa estigui coberta i no ens haguem 
d’enfrontar a la renovació forçada d’una posició com ara sembla que ha passat per així no suportar 
despeses financers encara més elevats? 

El senyor Molina respon que la renovació no ha estat forçada. Per llei, s’ha de cobrir la pòlissa el dia 
31 de desembre. 

4- Veient que les sol·licituds només es van enviar a les entitats financeres amb seu a la nostre 
població i sabent la crisis financera que pateixen certes caixes d’estalvi, no varen pensar a negociar 
amb algun banc encara que fos fora de la població per aconseguir millors condicions o com a mínim  
poder negociar el saldo no disposat que hi ha bancs que no l’apliquen quan són institucions? 

El senyor Molina contesta que sempre s’ha treballat amb les entitats del municipi. 

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: 

“AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DE LA SENYORA M. M. I F., 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT. 

La Sra. M.M.F., personal laboral temporal, ha manifestat el seu interès per desenvolupar una segona 
activitat com a mediadora d’una empresa privada, i 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. 
 
La seva jornada és de 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa). 
 
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 (en endavant RPEL), 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. 
 
L’article 343.2 del RPEL disposa que l’autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 
 

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. 

 
Per la seva part, l’article 344 del RPEL disposa que en el àmbit de la entitats locals la competència 
per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 

Per tot això, es proposa: 

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la persona peticionària.  
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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 la interessat, al Departament de Personal, així com als 
representants de personal laboral, als efectes adients.” 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 

 
9. INFORMES I PRECS. 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme 
explica que la setmana vinent finalitzen les obres de la N-II i es podran utilitzar els aparcaments. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, prega a l’Alcalde que expliqui 
si hi ha alguna investigació o denúncia a l’Alcalde. 
 
El senyor Ruiz formula un segon prec al senyor Alcalde, pel que fa a les productores que venen a 
gravar paguen les taxes algunes sí i algunes no, per decisió de l’Alcalde. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula un prec a la senyora 
Sandra Carreras, respecte al carril bici li demana que es revisi el paviment entre el pont de l’autopista i 
el Camí de Can Pi. 
 
També li prega que l’informi sobre l’aprovació del POUM. 
 
El senyor Rubal prega al senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de 
Governació, que adapti el bus al nou horari de Renfe durant el cap de setmana i que dediqui temps a 
l’àrea.  
 
Per últim, demana que el bus s’esperi a l’estació i no a Marinada. 
 
El senyor Rubal es dirigeix al senyor Alcalde, i comenta que ha difós que ell i el seu Grup han 
interposat una denúncia contra l’Alcalde, demana aclariments al respecte i que comenta que avui ha 
anat a declarar un funcionari de l’Ajuntament. 
 
Aclareix també, que quan el seu Grup o ell mateix interposi una denúncia no serà anònima. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, prega, en primer lloc, que es 
repari el marcador del camp de futbol, i, en segon lloc, demana més diàleg amb tothom, ja que s’ha 
canviat de lloc de la pista de half sense parlar ni amb els veïns ni amb els joves. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que fa mesos es va dir 
que es faria un informe sobre la procedència del trasllat de la half del Parc Cardenal Vives a un lloc 
provisional, la zona esportiva, en la situació econòmica actual, pensa que es tracta d’una mesura poc 
adequada, i, per tant, demana que no es traslladi la half. 
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Recorda que en el Ple passat va demanar l’arranjament de llums dels Ametllers i l’Alcalde va dir que 
sí, però encara no funcionen.  
 
El senyor Mora fa referència a la instància de data 7 de desembre de 2010 dels veïns demanant 
l’arranjament d’una canonada al Grup Betlem. El govern no ha respòs, demana que s’actuï. 
 
El senyor Mora, pel que fa a la nova contractació d’Unipost pel servei que fins ara venia 
desenvolupant Correus, explica que ha demanat un informe tècnic que justifiqui el canvi. També 
comenta que no s’ha demanat una oferta a Correus i demana el contracte i l’oferta d’Unipost. 
 
A continuació, el senyor Mora, explica que el divendres la Guàrdia Civil va venir a l’Ajuntament per una 
presumpta irregularitat en unes factures de l’Alcalde, li demana la mateixa transparència i rapidesa 
que en el cas Pretòria i li pregunta a l’Alcalde si ha enviat la documentació que la Guàrdia Civil li ha 
demanat o n’ha enviat més. 
 
Per últim, el senyor Mora, demana al senyor Alcalde que convoqui una roda de premsa per aclarir el 
tema. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, en referència al trasllat de la 
pista de half, recorda que quan el govern tenia majoria, el seu Grup va presentar un moció pel trasllat 
de la pista. Ara es congratula d’aquesta decisió del govern perquè recull l’esperit de la moció. 
 
Essent les 22,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 


