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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 06/2011 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 27 d’abril de 2011, sota la presidència de l’Il.lm.  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors, 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), la 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 EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència el senyor Josep Molina i Marchán (CiU) i el 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 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS 
D’URBANITZACIONS. 

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

“APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS 
D’URBANITZACIONS. 
 
Vist el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, per a l’execució de les franges de protecció contra incendis forestals 
d’urbanitzacions, en aplicació de la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Atès que d’acord amb aquesta Llei es considera necessari que les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana, estableixin mesures de prevenció d’incendis forestals, concretament cal 
que existeixi una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació 
seca i amb la massa arbòria aclarida anomenada “franja de protecció perimetral”, la qual s’ha de 
mantenir neta de vegetació, per la qual cosa cal dur a terme tasques de neteja amb regularitat. 
 
Les esmentades tasques de manteniment s’han de dur a terme per part dels propietaris de les finques de 
les urbanitzacions afectades, i de manera subsidiària per part dels Ajuntaments. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres té urbanitzacions que delimiten amb terrenys de 
titularitat privada que es troben en la franja de protecció del terme municipal de Mataró. 
 
Vist que aquest conveni coincideix amb l’objectiu fonamental que estableix la Generalitat de Catalunya: 
disposar de les dades dels propietaris de finques afectades per les obres de les franges per tal de poder 
contactar amb ells per aconseguir els permisos necessaris per a la realització de les feines. 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal de Medi Ambient, de data 4 d’abril de 2011. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d’abril de 2011. 
 
Vist l’article 66.3 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; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Mataró i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a l’execució de les franges de protecció contra incendis 
forestals d’urbanitzacions. 

El text del conveni s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
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Segon.-  FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Mataró.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana explicacions del per 
què es va celebrar Comissió Informativa ordinària i, en canvi, es convoca Ple extraordinari, per la qual cosa 
no s’aprova l’acta del Ple anterior ni es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia. Això li fa 
pensar que el senyor Alcalde té coses per amagar i demana explicacions al respecte, ho considera una falta 
de respecte als regidors de l’oposició. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-EPM, repeteix els mateixos arguments que ha 
manifestat el senyor Ruiz. Considera que es tracta d’una situació irregular i que el senyor Alcalde no dóna 
explicacions del per què es va celebrar Comissió Informativa ordinària i, en canvi, es convoca Ple 
extraordinari, pensa que el motiu del canvi de Ple ordinari a extraordinari és evitar preguntes i amagar tot el 
que el senyor Alcalde fa a través de decrets. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions al senyor Alcalde i 
als senyors regidors del govern, ja que pensa que es tracta d’una situació tolerada pels membres del govern, 
a més a més s’incompleix el ROM. 

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

2) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA SITUADA AL CARRER DE LA INDÚSTRIA QUE DONARÀ SERVEI 
ALS MUNICIPIS DE CALDES D’ESTRAC, SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT ANDREU DE 
LLAVANERES. 

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

“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
DE LA DEIXALLERIA SITUADA AL CARRER DE LA INDÚSTRIA QUE DONARÀ SERVEI ALS MUNICIPIS 
DE CALDES D’ESTRAC, SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

Vist l’expedient instruït per l’adjudicació mitjançant concessió administrativa, de la gestió de la deixalleria 
municipal que donarà servei a Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, per 
procediment obert, per un import total de 116.173,80 euros anuals, IVA exclòs. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar el 
plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació, mitjançant concessió 
administrativa, de la gestió de la deixalleria municipal que donarà servei a Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de 
Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, per procediment obert. 

Atès que l’esmentada licitació es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5758, de 
18 de novembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de 22 de novembre de 2010, en el Boletín 
Oficial del Estado número 40 de 16 de febrer de 2011 i en el web municipal. 

Atès que en data 21 de març de 2011, es va procedir a l’acta d’obertura del sobre número 1, corresponent a 
la documentació administrativa. 

Atès que en data 23 de març de 2011, es va procedir a l’acta d’obertura del sobre número 3, corresponent a 
la documentació tècnica. 

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de les 3 Viles, de data 5 d’abril de 2011, en el qual es 
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa l’ARCA del Maresme SLL, perquè és el proposant que 
ofereix la proposició més avantatjosa. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Atès que en data 8 d’abril de 2011, es va procedir a l’acta d’obertura del sobre número 2, corresponent a la 
proposició econòmica. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d’abril de 2011. 

Atès que l’empresa l’ARCA del Maresme SLL,ha presentat la documentació prevista a l’article 135.2 de la 
LCSP en la seva nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte,mitjançant concessió administrativa, de la gestió de la deixalleria 
municipal que donarà servei a Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, per 
procediment obert, a l’empresa l’ARCA del Maresme SLL, per un import total 114.627,41 euros anuals, IVA 
exclòs, d’acord amb el plec de clàusules aprovat i les condicions de la proposició presentada. 

La durada inicial del contracte serà de 8 (vuit) anys. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a tots els licitadors, a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i al Departament d’Intervenció, juntament amb còpia de l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals. 

Tercer.- FORMALITZAR el contracte administratiu corresponent en el termini i les condicions que preveu 
l’article 140 de la LCSP.  
 
Quart.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant, en el BOP, en el DOGC i en el 
BOE. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors, a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt i al Departament d’Intervenció, juntament amb còpia de l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals.” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-EPM, demana explicacions per la conversió 
del Ple ordinari a extraordinari. Demana explicacions del canvi al senyor Alcalde. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, reitera la falta de respecte del senyor 
Alcalde i dels regidors del govern respecte als regidors de l’oposició. 

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

 

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,10 hores. En dono fe. 

 


