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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 05/2012 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint hores del dia 30 d’abril de 2012, 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 Pauli (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), Emili Minguell i Parent (GLL-E) i 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 la Regidora senyora Carmen 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. 
 

1. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES D’EXPLOTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL 
SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL MINERVA I APROVACIÓ DEL CONVOCATÒRIA 
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 

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

 
“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES D’EXPLOTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL MINERVA I APROVACIÓ DEL CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 

Vist el plec de clàusules d’explotació per a la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió 
administrativa de la gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants municipal Minerva i serveis 
complementaris. 

Vist  l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe d’Intervenció. 

Vistos els articles 5.1, 8, 19.1.a), 277, a) i concordants del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació. 

Segon.- CONVOCAR la licitació per procediment obert amb varis criteris, per a l’adjudicació del contracte. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules d’explotació per a la contractació, mitjançant procediment obert, de la 
concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants municipal Minerva i serveis 
complementaris. 

L’ esmentat Plec s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 

Quart.- EXPOSAR al públic el Plec d’explotació esmentat a l’apartat anterior durant el termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la 
província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè puguin presentar-se reclamacions. 
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Cinquè.- ANUNCIAR la licitació per un termini de vint dies naturals, de forma simultània a l’exposició al públic 
dels Plecs, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de què es formulin reclamacions contra els Plecs de 
clàusules.” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que a la Comissió 
Informativa General ja va dir que les plaques solars havien de formar part de l’inventari, creu que és 
important. Recorda que en el pressupost per a l’any 2012 hi ha una partida amb 16.000 euros destinada a la 
reparació d’aquestes plaques, els quals ja han estat cobrats de la companyia asseguradora. 

El senyor Ruiz anuncia la seva abstenció. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, retreu les presses, la manca de temps i 
d’informació. També retreu que es faci un Ple extraordinari per un tema que ja es sabia que havia de passar 
pel Ple. 

Pensa que tot i les dedicacions dels Regidors, no treballen prou per les responsabilitats que tenen. 

El senyor Rubal demana al Govern treball, compromís i respecte als Grups de l’oposició. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que a la Comissió Informativa 
General ja va dir que el govern havia de dialogar i informar a l’oposició. Recorda que va demanar que la 
presència d’un membre de l’oposició a la mesa de contractació i que es valorés la part educativa més que no 
pas la part econòmica. 

Anuncia la seva abstenció però ofereix el seu suport si s’introdueix la presència d’un membre de l’oposició a 
la mesa de contractació. 

La clàusula 37.2 quedaria redactada de la següent manera:  

“37. 2. Mesa de contractació i obertura dels sobres  

 
La Mesa de contractació estarà formada per:  
 
- President: L’alcalde o regidor en qui delegui  
- Vocals: El secretari general de l’Ajuntament  
- L’ interventor de fons municipal  
 
- El tècnic de la regidoria d’Ensenyament 
- El regidor d’Ensenyament  
 
Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.  
 
Assistirà a les sessions de la Mesa de contractació un/a regidor/a dels Grups Municipals de l’oposició, amb 
veu i sense vot. 
 
(...)” 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, 
d’ERC-AM i GLL-E i  1 (una) abstenció del Grup Municipal SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte amb l’esmena proposada. 

 
2. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2012. 

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

 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2012. 
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Vist l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2012 de crèdits extraordinaris per baixes d’altres partides. 
 
Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient redactada en compliment de l’article 
37.2 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vistos els articles 168, 169, 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 35, 36, 37, 38 i concordants del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 
2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
PPrriimmeerr..--  AAPPRROOVVAARR  IINNIICCIIAALLMMEENNTT  l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2012 de crèdits extraordinaris 
per baixes d’altres partides,,  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  ddeettaallll  qquuee  ss’’iinnddiiccaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó::  

  
 

BAIXES     

     

920 48950 Subvencions a entitats 120.000,00 

     

  TOTAL BAIXES 120.000,00 

     

ALTES    

  CULTURA   

331 48920 Coral Sant Andreu 1.200,00 

331 48921 Casa Andalucía Extremadura 1.400,00 

331 48922 Conveni Xarxa Infantil 4.000,00 

331 48923 Associació Dona per la Dona 3.200,00 

331 48924 Casal de Llavaneres 15.500,00 

331 48925 Subvencions Cultura 2.400,00 

 ENSENYAMENT  

322 48926 AMPA escola Serena Vall 1.500,00 

322 48927 AMPA escola Sant Andreu 1.500,00 

322 48928 AMPA IES 1.500,00 

322 48929 Institut – Setmana cultural 1.500,00 

322 48930 AMPA escola Labandària 1.500,00 

 ESPORTS  
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342 48931 Club Esportiu 5.200,00 

342 48932 Club Bàsquet 11.000,00 

342 48933 Club Futbol Escola 11.000,00 

342 48934 AMPA escola Serena Vall - Secció Esportiva Escolar 600,00 

342 48935 Patinatge 1.500,00 

342 48936 Club d’Escacs 500,00 

342 48937 Subvencions esports 2.300,00 

 SANITAT  

313 48938 Creu Roja Mataró 18.000,00 

313 48939 Creu Roja 6.000,00 

313 48940 Associació Defensa Animals 2.000,00 

 SERVEIS SOCIALS   

231 48941 Patronat de la Vellesa 5.000,00 

231 48942 Assoc. Catalana Síndrome Fatiga Crònica 500,00 

231 48943 Casal de la Gent Gran 4.500,00 

231 48944 Fundació Maresme 4.800,00 

231 48945 Associació Pro-Càncer 1.400,00 

231 48947 Associació Familiars Malalts Mentals 500,00 

231 48948 Germans Franciscans 1.500,00 

231 48949 CARITAS 4.400,00 

 COOPERACIÓ  

231 48950 Associació Misión y Desarrollo para Goundi    500,00 

331 48951 Associació la Bressola 400,00 

231 48952 Missions Paraguai 2.500,00 

231 48953 Associació La Medusa Solidària 200,00 

231 48954 ROPKA 500,00 

    

  TOTAL ALTES 120.000,00 

 
 

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies ll''eexxppeeddiieenntt  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  
ccrrèèddiittss  nnúúmm..  11//22001122  , mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les reclamacions que 
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estimin oportunes davant el Ple de la Corporació. 

Tercer.- L’eexxppeeddiieenntt  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  ccrrèèddiittss  nnúúmm..  11//22001122  es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no es presenten reclamacions.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument l’assumpte. 

El senyor Bartomeu no li admet al senyor Rubal que digui que el govern no treballa. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, retreu al senyor Nogueras el 
retard en la tramesa de la documentació. 

Recorda que en l’aprovació del pressupost per l’any 2012, el Regidor d’Hisenda va justificar el nou sistema, 
consistent en l’aprovació d’unes bases per l’atorgament de les subvencions a les entitats municipals i que va 
comentar que s’incomplia l’article 22.2 de la Llei General de Subvencions. 

El senyor Ruiz demana explicacions del per què la Creu Roja rep una subvenció tan important quan no és una 
entitat del municipi. No està d’acord amb pagar els 6.000 euros pendents de l’any 2011, es podrien destinar a 
Càritas. 

Per últim, es dirigeix al Regidor d’Esports per preguntar-li sobre l’aplicació “subvenció esports”. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que no comparteix la manera 
de funcionar del govern i demana que es compleixin els compromisos assumits pel govern en la Comissió 
Informativa General de facilitar la informació amb antelació. Afegeix que aquesta tarda ha rebut la informació. 

El senyor Rubal comenta que no comparteix el repartiment que s’ha fet de les subvencions entre les entitats, 
especialment pel fet que la que s’atorga a Càritas disminueix. Pensa que no hi ha criteri i demana 
explicacions. Anuncia la seva abstenció. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el govern hauria d’explicar 
perquè algunes entitats deixaran de rebre subvencions o es reduiran. 

A més a més, el senyor Mora fa constar que les entitats de caire social són les que tenen més reducció. 
Demana explicacions sobretot pel que fa a les reduccions en Serveis Socials. Pensa que el govern no treballa 
prou. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, es dirigeix al senyor Ruiz i 
demana aclariments al Secretari de l’Ajuntament, el qual explica el marc legal de la concessió de 
subvencions. 

El senyor Bartomeu explica que la Creu Roja és una entitat que presta serveis i afirma que l’any vinent anirà 
al Capítol II. 

Pel que fa al Club Esportiu Serenamar explica que no existeix com a entitat. 

Per últim, el senyor Bartomeu explica hi ha hagut un treball de quatre Regidors amb un criteri determinat. 

El senyor Antoni Majó i Vives (PP), Regidor-Delegat de Sanitat i Serveis Socials, explica que els tallers de la 
Gent Gran es paguen pel Capítol II, i el seu cost és de 15.000,00 euros. També explica que les entitats 
prèviament a rebre les subvencions han de justificar la rebuda a l’any anterior. N’hi ha algunes que no ho han 
justificat la subvenció rebuda l’any 2010 i l’any 2011. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, recorda que el govern no va voler explicar 
al Ple del pressupost 2012 el repartiment de les subvencions, quan de fet la Llei ho permetia. 

El senyor Rubal pensa que l’acord de quatre Regidors no és un criteri, és una mecànica i que al senyor Majó 
només li preocupa l’eliminació de subvencions per manca de justificació. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, no comparteix els criteris del govern pel 
repartiment de les subvencions. Li preocupa la manca de sensibilitat del Regidor de Serveis Socials envers 
l’entitat CEE Les Aigües, ja que en dotze anys mai no se li ha deixat de donar subvenció, com tampoc no se li 
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ha deixat mai de donar mai a la Fundació Marpi. 

El senyor Alcalde assumeix el compromís d’augmentar la dotació econòmica de Càritas quan sigui possible. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al senyor Mora. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i  6 (sis) 
vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l’assumpte 
sense cap esmena. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20,45 hores. En dono fe. 

 

 

 


