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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2012 
 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 28 de maig de 2012, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents d’Alcalde senyors 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), Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM), 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 els senyors Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Lluís Nogueras i Moulines 
(CiU). 
 
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. 
 
El senyor Alcalde expressa el condol de la Corporació Local per la defunció del senyor Xavier Vergès i 
Milena, antic treballador de l’Ajuntament. 
 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE 

MARÇ DE 2012. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que a la pàgina 18 d’aquesta 
acta on consta: “(...) A les 20,50 hores s’absenten de la sessió els Regidors senyors Joan Mora i Buch, 
Albert Sala i Martínez i la senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, els senyors 
Joan Mora i Buch i Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E i el senyor Josep Ruiz i Royo, del 
Grup Municipal de SOS LLAVANERES. 

(...) 
 
A les 20,52 hores es reincorporen a la sessió els Regidors senyors Joan Mora i Buch, Albert Sala i Martínez 
i la senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, els senyors Joan Mora i Buch i Emili 
Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E i el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES i s’absenta el Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP.” 

Ha de dir: 

“(...) A les 20,50 hores s’absenten de la sessió els Regidors senyors Joan Mora i Buch, Albert Sala i 
Martínez i la senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, els senyors Joan Rubal i 
Díaz i Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E i el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup 
Municipal de SOS LLAVANERES. 

(...) 
 
A les 20,52 hores es reincorporen a la sessió els Regidors senyors Joan Mora i Buch, Albert Sala i Martínez 
i la senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, els senyors Joan Rubal i Díaz i Emili 
Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E i el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES i s’absenta el Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP.” 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de març 2012 que s’aprova per unanimitat, amb 
l’esmena proposada. 
 

2.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA 
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012. 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de març 2012 que s’aprova per unanimitat, sense 
cap esmena. 
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 
D’ABRIL DE 2012. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, proposa la següent esmena:  a la 
pàgina 6, en la intervenció del senyor Alcalde, on diu “El senyor Alcalde assumeix el compromís d’augmentar 
la dotació econòmica de Càritas quan sigui possible”, ha de dir, perquè és el que realment va manifestar el 
senyor Alcalde: “El senyor Alcalde assumeix el compromís d’augmentar la dotació econòmica de Càritas 
quan sigui possible, aquests sí que treballen pel poble.” 

El senyor Alcalde manifesta que tots són del poble i que tothom treballa. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals Grups Municipals de 
CiU, PP i PSC-PM, 5 (cinc) vots en contra d’ERC-AM i GLL-E i 1 (una) abstenció de SOS LLAVANERES. Per 
tant, resulta aprovada amb l’esmena. 
 

4.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA 
EL DIA 14 DE MAIG DE 2012. 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 14 de maig 2012 que s’aprova per unanimitat, sense 
cap esmena. 
 

5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 

- Decret núm. 193/2012, de 16 de març, al decret núm. 331/2012, de 18 de maig. 
 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 

“Com pot ser sr alcalde que vostè que té la competència per incoar i resoldre expedients sancionadors  
apliqui, per resoldre aquests decrets, el que determina l’article 197 del DL 1/2010 pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’Urbanisme. I a la vegada  estimi unes al·legacions fent servir l’article 56 de l’ordenança de 
civisme  i convivència ciutadana  on  estableix que els propietaris dels edificis, les finques, els habitatges i 
establiments estan obligats a mantenir netes i en perfecte estat de conservació les façanes. I sota aquesta 
premissa estima les al·legacions d’acord aquest mateix article 56 de l’ordenança (en el decret 311/2012). 
Això no és una incongruència sr alcalde? 
Que farà amb els altres decrets? Actuarà igual a partir d’ara, necessito que ens ho expliqui per saber com 
governa i de quina manera amb segons qui... 
També li haig de dir:  
Sap que diu l’apartat 3 de l’article 56, i li llegeixo textualment: 
“El procediment per a exigir el deure de conservació de les façanes exteriors i cobertes es pot iniciar d’ofici o 
a instància de qualsevol persona que tingui coneixement del seu incompliment” 
Li dic això perquè en l’anterior ple quan vostè va començar amb tot aquest tema (se suposa que forma part 
del seu lema de POBLE NET) amb  la neteja de las façanes per grafits en què instava als propietaris a 
netejar-ho o l’incoació d’un expedient sancionador, deixi’m que li digui que el 23 de març li  vaig enviar jo com 
a regidor un e-tram 140/2012 documentat amb una  fotografia inclosa perquè ho veies més clar, perquè   
obris expedient o ho netegés,  i miri quina casualitat  repasant  els 139 decrets d’alcaldia no veig per enlloc 
l’incoació de cap expedient, això sí només hi ha un sol expedient  DECRET Nº 233 i quan li dic un és un de 
sol obert per la llicència de gual, i com que no pot anar cap a la meva persona, ataca a la meva  família (això 
sé que són les seves maneres de fer complir la llei amb segons qui, propis de vostè sr. Alcalde com un 
autèntic cacic  que ni en els millors temps de la dictadura del regim franquista).” 

 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana explicacions respecte 
al Decret número 331, pel qual es rectifica una errada material en el Plec de clàusules d’explotació de la 
concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants municipal Minerva. 
 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, comenta que als Decrets números 267, 268 i 
269 es fa servir la mateixa argumentació per requerir que es netegin els grafits d’unes finques, en canvi, 
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només en el Decret número 311 s’estimen les al·legacions presentades per l’interessat i s’arxiva l’expedient. 
Pensa que el senyor Alcalde tracta de manera diferent i discriminatòria als ciutadans. 

El senyor Rubal, pel que fa al Decret número 307, per mitjà del qual, s’imposa una sanció per ocupació de 
places reservades a persones amb discapacitat, comenta al Regidor-Delegat de Governació, senyor Juan 
García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, que augmenti la vigilància perquè al centre urbà succeeix el 
mateix. 

El senyor Alcalde explica breument el contingut dels Decrets números 267, 268 i 269, i comenta que es tracta 
d’una potestat discrecional de l’Alcalde. També explica les raons per les quals s’han estimat les al·legacions 
en el Decret número 311. 

El senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Governació, en relació 
al Decret 233/12, explica que des de fa anys s’han enviat centenars de requeriments als ciutadans, per 
regularitzar els guals. 

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

El Secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Lluís Valentín i Martínez, aclareix el contingut tècnic del Decret 
número 331.  

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

6. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 
SECTOR PP-12 “LE MONNIER”. 

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

 
“APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 
SECTOR PP-12 “ LE MONNIER “ 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010 va 
acordar la suspensió de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic PP-12 Le 
Monnier i supeditar-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a l’aportació d’un text refós aprovat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional (el Ple de l’Ajuntament) amb la incorporació d’un conjunt de 
prescripcions que s’indiquen en el propi acord i en l’informe tècnic de 14 de maig de 2012, annex a l’esmentat 
acord. 

Vist el document del text refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic PP-12 Le Monnier, 
promogut per la mercantil “ ELMAPEMETI S.L.”. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de maig de 2012. 

Vist l’article 22.2.c) 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, de mesures per a la modernització del govern local; 
i l’article 91.5 de la llei 3/2012 de 22 de febrer que modifica el TR de la llei d’urbanisme 1/2010 de 3 d’agost; 
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR  el  text refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic PP-12 Le Monnier, 
promogut per la mercantil “ ELMAPEMETI S.L.”,  amb la incorporació de les prescripcions contingudes a 
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 22 de juliol de 2010. 

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

Segon.- TRAMETRE el document complet per triplicat exemplar i degudament diligenciat  a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè, si s’escau, doni la conformitat i acordi la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat.” 

La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
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7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR. 

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

 
“APROVACIÓ  INICIAL DE L’ORDENANÇA   MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIRI AUXILIAR 
 
Vist el text de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta Ordenança es concreta en la regulació de les autoritzacions i el procediment per 
l’atorgament de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar en l’àmbit territorial de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Atès que aquesta Ordenança regula les autoritzacions i el procediment per l’atorgament de terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar en el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, establint les condicions 
d’ubicació, les superfícies a ocupar, les característiques tècniques i estètiques dels diferents elements i els 
horaris d’obertura i tancament. També es preveu un règim disciplinari i sancionador. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de maig de 2012. 
 
Vistos els articles 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, de mesures per a la 
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord:   
      
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb 
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar. 
 
El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes legals. 
      
Segon.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta 
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOP, en el DOGC, en el 
diari “El Periódico” i al 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 de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 

El Regidor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, es posiciona a favor de regular l’ús de la via 
pública, però no hi donarà suport perquè considera que la tipificació de les faltes greus és difícil de valorar i 
perquè el govern aplica amb discrecionalitat l’ordenança de civisme, i fins i tot amb arbitrarietat. Proposa que 
a l’article 18, a l’apartat on es regulen les faltes greus, apartat b), es substitueixi “tolerar” per “promoure”. 
 
També proposa que a l’article 20, que regula la graduació de la sanció, es substitueixi el tercer criteri “la 
intencionalitat”, per “la participació activa”. 
 
El senyor Alcalde fa uns aclariments i accepta les esmenes proposades. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb les dues esmenes proposades. 
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8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MAIG DE 2012, DE 
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
XARXA DE BANDA AMPLA BASADA EN LA FIBRA ÒPTICA A EXECUTAR PEL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I ATORGAMENT DE BONIFICACIÓ FISCAL. 

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

 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE MAIG DE 2012, DE 
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
XARXA DE BANDA AMPLA BASADA EN LA FIBRA ÒPTICA A EXECUTAR PEL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ATORGAMENT DE BONIFICACIÓ FISCAL. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 7 de maig de 2012 va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 
 
“CONSELL COMARCAL DEL MARESME. EXP. 035/2012. 
 
Atès que el dia 16 d’abril de 2012 el senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme, va sol·licitar una llicència d’obres per a la realització dels treballs per desenvolupar 
el “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I”, projecte que contempla la 
construcció de banda ampla basada en la fibra òptica, així com l’estesa de la fibra òptica a partir del pont de 
l’autopista C-32 fins l’edifici de l’Ajuntament.   
 
Atès que es necessari obrir una rasa de 40 cm d’amplada i 80 cm de fondària amb un recorregut total de 
1.500 metres aproximadament.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme sol·licita la declaració d’utilitat pública de les esmentades obres 
als efectes d’obtenir les corresponents bonificacions fiscals. 
 
Vist l’article núm. 6 de l’Ordenança Fiscal número 3, referent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, en el qual consta que “1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal, per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment 
de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació del 90% en la quota de l’impost en els 
termes que a continuació s’indiquen: 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable del la majoria simple dels seus membres. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no son acumulables. Quan les construccions , instal·lacions o 
obres fossin susceptibles de ser incloses  en mes d’un supòsit i d’interessat no hagués manifestat cap opció 
per un o altre , s’aplicarà a aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2. Les sol·licituds pel reconeixement del beneficis fiscals regulades a l’apartat anteriors s’han de presentar 
juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost  parcial desglossat  de les 
construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la 
sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud a d’entendres desestimada.” 
 
Vist l’article núm. 7.1.a) de l’Ordenança Fiscal número 7, referent a la taxa per llicències urbanístiques, en el 
qual consta que “1. No es concedirà cap exempció o bonificació fora de les recollides a continuació : a) Es 
concedirà una bonificació del 90% a favor d’aquelles construccions, instal·lacions i obres que es declarin 
d’especial interès o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de 
foment del treball que justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
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mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal, de data 7 de maig de 2012. 
 
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’informe tècnic, acorda per unanimitat: 
 
Primer.- ATORGAR la llicència d’obres per obrir una rasa per instal·lació d’una xarxa de banda ampla basada 
en la fibra òptica, amb un recorregut total aproximat de 1.500 metres en el Passeig de la Riera i el Passeig 
Mare de Déu de Montserrat, des del pont de l’autopista C-32 fins a l’edifici de l’Ajuntament. 
 
Segon.- DECLARAR d’especial interès municipal les obres per obrir una rasa per instal·lació d’una xarxa de 
banda ampla basada en la fibra òptica, amb un recorregut total aproximat de 1.500 metres en el Passeig de 
la Riera i el Passeig Mare de Déu de Montserrat, des del pont de l’autopista C-32 fins a l’edifici de 
l’Ajuntament, per concorre-hi circumstàncies d’interès social. 
 
Tercer.- ATORGAR la bonificació del 90% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Quart.- ATORGAR la bonificació del 90% de la quota de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE dels apartats segon, tercer i quart del present acord al Ple de l’Ajuntament als 
efectes de la seva ratificació. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària, als efectes oportuns.” 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 21 de maig de 2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:   
 
Primer.-  RATIFICAR els apartats segon, tercer i quart de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de 
maig de 2012, que consten a la part expositiva. 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord als interessats i l’Organisme de Gestió Tributària als efectes oportuns.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ALIENACIÓ DE SÒL MUNICIPAL UBICAT A LA FINCA DE CAN 
RIVIÈRE I AL CARRER SANT ANTONI 2-4-6, PER A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE 
PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA, ADJUDICAT MITJANÇANT ACORD PLENARI DE 26 DE MAIG DE 
2010. 

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

 
“RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ALIENACIÓ DE SÒL MUNICIPAL UBICAT A LA FINCA DE CAN 
RIVIÈRE I AL CARRER SANT ANTONI 2-4-6, PER A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE 
PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA, ADJUDICAT MITJANÇANT ACORD PLENARI DE 26 DE MAIG DE 
2010. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de maig de 2010 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 
 
“PRIMER.- APROVAR la proposta d’adjudicació presentada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitat de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- ADJUDICAR els contractes d’alienació del sòl municipal ubicat a la finca de Can Rivière i al carrer 
Sant Antoni 2-4-6, per a la promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda, a l’empresa “GRUP 
QUALITAT, SCCL”, per un import de 650.602,11 Euros, (sis cents cinquanta mil sis-cents dos Euros amb 
onze cèntims ) IVA Inclòs, i sota les condicions que estableixen el plec de prescripcions tècniques, el quadre 
de característiques i el plec de condicions administratives que el complementa , i d’altres normatives que li 
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siguin d’aplicació. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats en l’expedient.” 
 
Vist l’escrit de data 7 de maig de 2012, presentat en data 18 de maig de 2012, amb Registre d’entrada núm. 
2173/2012, de 18/05/2012, per l’apoderat de la societat GRUP QUALITAT S.C.C.L., en virtut de qual formula 
la renúncia a l’esmentat contracte; formula també la renúncia a les llicències d’obres sol·licitades; sol·licita la 
no aplicació de la penalització del 10% del preu d’adjudicació prevista a la clàusula 1p4 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars; i finalment, sol·licita la devolució de la garantia definitiva dipositada el 23 de juny 
de 2010 per un import de 22.434,56 Euros. 
 
Vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció de Fons Accidental. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de maig de 2012. 
 
Vistos els articles 109, 111.c), 112, 113 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; els articles 109 i 
concordants del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia formulada per l’apoderat de la societat GRUP QUALITAT S.C.C.L., als 
contractes d’alienació del sòl municipal ubicat a la finca de Can Riviere i al carrer Sant Antoni 2-4-6, per a la 
promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda, adjudicat per acord plenari de 26 de maig de 
2010 i, en conseqüència,  APROVAR la resolució del contracte sol·licitada pel contractista. 

 
Segon.- APROVAR la devolució de l’aval bancari emès per l’entitat Caixa Tarragona (avui Catalunya Caixa) 
de data 22 de juny de 2010, inscrit al registre d’avals amb núm. 25.232, per import de 22.434,56 Euros, 
corresponent a la garantia definitiva del contracte dipositada en aquest Ajuntament en data 23 de juny de 
2010. 
 
Tercer.- ACCEPTAR la renúncia a la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de vint-i-
cinc habitatges de protecció oficial i una planta soterrani d’aparcament al carrer Sant Antoni 2-4-6 (Expedient 
d’obres núm. 129/2010), atorgada per acord de la Junta de Govern Local en data 16 de maig de 2011 i 
PROCEDIR a liquidar la corresponent taxa per expedició de llicències urbanístiques per un import de 
2.566,29 Euros, corresponent al cent per cent de la mateixa. 
 
Quart.- ACCEPTAR la renúncia a la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar d’onze 
habitatges de protecció oficial i un aparcament a Can Rivière (Expedient d’obres núm. 130/2010), no 
atorgada i PROCEDIR a liquidar la corresponent taxa per expedició de llicències urbanístiques per un import 
de 196,65 Euros, perquè a l’empara de l’article 6.2. de l’Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la taxa 
per expedició de llicències urbanístiques, correspon liquidar el vint per cent en cas que el sol·licitant hagi 
formulat la renúncia abans de la concessió de la llicència sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament. 
 
Cinquè.- NO APLICAR la penalització del 10% del preu d’adjudicació prevista a la clàusula 1p4 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars perquè es considera que el contractista no ha pogut donar compliment 
a l’objecte del contracte per causes no imputables al mateix sinó a la singular conjuntura econòmica i 
financera. 
 
Sisè.- Als imports de les taxes esmentats en els apartats tercer i quart del present acord s’afegiran els 
interessos de demora que siguin procedents en el moment de fer efectiu el pagament. 
 
Es procedirà al pagament de les taxes previstes als apartats tercer i quart del present acord per part de 
l’interessat i, simultàniament, l’ajuntament procedirà a la devolució de l’aval esmentat a l’apartat segon del 
present acord. 
 
Setè.- DONAR COMPTE dels apartats tercer i quart del present acord a la Junta de Govern Local, com a 
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òrgan competent per resoldre les qüestions relatives a l’atorgament de les llicències urbanístiques. 
 
Vuitè.-  NOTIFICAR el present acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, als efectes oportuns.” 

 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, retira el prec que havia 
presentat a la Regidora d’Urbanisme, respecte a aquest tema. Pregunta com es gestionarà en un futur el 
tema de l’habitatge de protecció oficial al municipi. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana a l’Alcalde que enviï 
una carta a totes les persones que han participat en el procediment. Considera que l’Ajuntament ha donat 
una mala imatge als joves i no ha estat a l’alçada. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, a firma que Gent de Llavaneres va 
sostenir, des del principi que les coses s’haurien d’haver fet bé, i no com es van fer. Aquest procediment va 
arrencar amb un concurs i unes adjudicacions a corre-cuita per motius electorals i des d’aleshores res no ha 
anat bé.  

Sabem que s’ha treballat amb esforç, però el resultat és el que és i que esperem és que hi hagi l’oportunitat 
en el futur per fer habitatge assequible. 

Reconeix que la Regidora d’Urbanisme ha treballat molt en el tema i li agraeix l’esforç, tot i que lamenta la 
situació. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que aquest tema és una 
vergonya i que cal evitar que es repeteixin aquestes situacions. Comenta que el govern ha estat cinc anys 
intentant tirant endavant el tema i ha fracassat. 

El senyor Sala, demana que es recuperi el Pla d’Habitatge aprovat amb anterioritat.  

Per últim, el senyor Sala, considera que també es fracassarà en el POUM, perquè es tracta d’una situació 
molt similar. 

La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica que ha 
estudiat la possibilitat de fer la promoció en lloguer però no hi ha empreses interessades. 

Afirma que l’Ajuntament no disposa del Pla Local d’Habitatge. 

La senyora Carreras informa breument en relació al POUM. 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte i comenta que en el futur les vivendes de protecció oficial 
hauran de ser de lloguer i que es complirà el que diu la llei de reservar un mínim del 3% a persones amb 
discapacitat. Lamenta la situació. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, es dirigeix al senyor Alcalde, i afirma 
que en tot aquest temps, els únics que han denunciat que les promocions a Llavaneres no tenien el 
percentatge corresponen per a persones amb discapacitat, ha estat Gent de Llavaneres, des del primer a 
l’últim dia. Manté que l’Alcalde i el seu grup ho van passar per sobre i van voler fer-ho sense corregir aquest 
defecte, i, al final han fracassat. I ara, ens afirma que si que es preocuparan d’aquestes coses, quan no ho 
han fet fins ara que tenien l’oportunitat. 

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

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL 
LLOGUER SOCIAL. 
 
“MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN 
PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL      
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El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la 
inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el 
sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants 
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies 
catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per 
causa del sobre endeutament. 

 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una 
intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i 
cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobre endeutament, limitant els 
efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per llei 
de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, 
també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual 
a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als 
deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre. 
 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives pertinents i 
del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a  garantir 
la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i 
famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les 
administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
 Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut que l’únic 
camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de 
grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci 
efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i acordem:    
           
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de 
llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència habitual. 
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de 
famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les 
comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els 
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat 
en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.  
 4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma urgent 
un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació 
de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com 
de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre 
el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que 
pateixen aquesta situació (OFIDEUTE). 
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals 
que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de 
famílies a les nostres ciutats. 
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos de 
l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i 
que es troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  per un 
període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites 
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc.”   
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El senyor Alcalde demana concreció i agilitat a tots els Grups Municipals en les seves intervencions perquè hi 
ha moltes mocions a l’ordre del dia. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que li sobta que a 
l’Alcalde li sorprengui que l’oposició treballi i presenti mocions. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que el seu Grup va 
proposar una moció similar al Ple de febrer de 2011 i el PP va votar en contra, adduint electoralisme i CIU es 
va abstenir. 

El senyor Ruiz llegeix el següent escrit: 

“El més important d’aquesta moció és que espero que per fi avui s’aprovi per unanimitat, i més veient la 
situació en què ens trobem en el dia a dia, que el govern ara sí és capaç de rescatar bancs amb fallida  i es 
fa el sord i el mut  amb els desnonaments i el drama a las famílies que això comporta. 

I li dic això perquè espero que avui s’aprovi, perquè el nostre grup municipal ja va portar o si més no una 
moció  molt similar el passat any per ser més exactes el ple de febrer de 2011. 

Que sàpiga que el resultat, no sé si era perquè la portàvem nosaltres o no, va ser que el grup del PP que era 
a l’oposició i avui li toca defensar els interessos del govern municipal, (ens la va votar en contra adduint que 
era electoralista ja que el ser al febrer i al mes de maig que van haver-hi eleccions municipals ....... i ja s’ha 
vist com els hi va anar..... ). Però menció especial era també el sentit de vot de CIU que es va abstenir, com 
si amb ells no anés la cosa. 

Espero que la situació cada cop més dramàtica els faci veure la llum i siguin capaços de tenir una mica més  
de consciència i solidaritat amb el més febles i l’ acabin votant a favor. 

Deixi’m dir-li i donar-li les gràcies Sra. Bastida per haver acceptat incloure a la moció  com a punt núm. 8 una 
disposició que ja demanàvem en la nostra proposta de l’any passat i que diu el següent: 

“Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per 
paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en què participin representants del 
ple municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la 
problemàtica. L’objectiu principal d’aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els desnonaments  
per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne de les famílies 
afectades.“ 

El senyor Ruiz proposa una esmena en el sentit de que el text anterior s’incorpori com a punt número 7 , i, 
per tant, el que consta com a número 7 en la redacció inicial de la moció passi a ser el número 8. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que cal mostrar sensibilitat, 
humanitat i solidaritat amb les persones afectades. Pensa que cal establir un sistema de protecció que 
preservi les condicions mínimes i la dignitat de les persones quan ho han perdut tot o estan a punt de perdre-
ho tot. 

Afegeix que cal salvar a les persones a més a més dels accionistes de les entitats bancàries.  

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que fa uns mesos el seu 
Grup va presentar una proposta per crear una comissió per tractar aquests temes i estudiar la crisi 
econòmica. El Govern, però ho va refusar. Demana que el govern doni suport a la moció. 

El senyor Alcalde afirma que dóna suport a la moció i a l’esmena, recorda però, que es tracta de normativa 
estatal i que durant molts anys el PSOE ha governat l’Estat i el PSC la Generalitat de Catalunya. 

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, agraeix el suport dels Grups i es mostra 
d’acord amb l’esmena proposada pel senyor Ruiz. 

La senyora Bastida lamenta la lectura que en fa CIU i els retrets del senyor Alcalde, ja que impedeix que la 
política avanci. 
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El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de la moció. 

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN 
PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL      
 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la 
inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el 
sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants 
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies 
catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per 
causa del sobre endeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una 
intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i 
cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobre endeutament, limitant els 
efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per llei 
de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, 
també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual 
a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als 
deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre. 
 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives pertinents i 
del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a  garantir 
la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i 
famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les 
administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
 Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut que l’únic 
camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de 
grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci 
efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i acordem:    

           
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de 
llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència habitual. 
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre endeutament de 
famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les 
comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els 
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat 
en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.  
 4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma urgent 
un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació 
de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com 
de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre 
el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que 
pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals 
que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de 
famílies a les nostres ciutats. 
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos de 
l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i 
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que es troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  per un 
període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites 
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
7. Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per 
paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta en què participin representants del 
ple municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la 
problemàtica. L’objectiu principal d’aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els desnonaments  
per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne de les famílies 
afectades.  
8.Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc.”   

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l’esmena proposada. 
 
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS 
I DEL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL. 

 
Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles 
bressol.  

 
El Grup Municipal Socialista EXPOSA: 
 
Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments del finançament de 
les escoles bressol i de les escoles de música, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres reclama al Govern 
Autonòmic, en primer lloc la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el suport 
irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació 
de Catalunya. 
 
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol amb què compta el país, té el seu 
origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per 
tant, el compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu 
que respon a necessitats fonamentals educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país. 
 
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, per avançar en la consecució 
d’una societat molt més formada i cohesiona. Per aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i 
de col·laboració entre administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport del 
90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per garantir d’una manera immediata 
el finançament de les escoles bressol i de les escoles de música municipals. 
 
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model propi de sistema 
educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en 
sintonia amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a les edats 
primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat.  
 
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop de 70.000 alumnes, 
garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris 
resultats dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho 
recullen els informes dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les 
mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país.   
 
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o socials d’alguns infants i per 
a la cohesió social de diversos col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una 
important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides, aportant un important valor a les 
mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o 
culturals.  
 
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el  finançament i el retard o la incertesa  en la convocatòria de 
les beques per a les escoles bressol per aquest curs, portaran en un breu espai de temps  a la inviabilitat de 
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sosteniment d’aquest servei públic.  
 
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat del servei, i a mig i llarg 
termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del 
país, més ben preparat i més competitiu. 
 
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les polítiques de conciliació i 
per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés 
als aprenentatges compensadors. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  ACORDA:  
 

1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat municipal. 
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que prové de l’any 2010.  
3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les administracions públiques 

i les famílies 
4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’equitat en  l’accés al servei. 
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que garanteix la 

conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu important en el desenvolupament de l‘infant i 
en la contribució a la igualtat d’oportunitats. 

6. Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, econòmicament més sostenible. 
7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres de qualitat 

econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la coresponsabilització entre administracions 
públiques. 

No obstant això, el Ple resoldrà.” 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pensa que ara tenen l’oportunitat de 
rectificar allò que van espatllar amb l’aprovació de les taxes  municipals. Recorda als Regidors del govern, dels 
Grups de CIU i del Partit Popular, que les úniques taxes que van apujar per a l’any 2012 són precisament les 
dues que tenen a veure amb aquesta moció: la taxa de l’escola de música i les taxes de les escoles bressol, 
les úniques que van pujar en contra de l’opinió de tots els grups i no poc, precisament. Considera que ara 
tenen l’oportunitat, no ja de rectificar directament, que fins l’any que ve no poden, però si de demanar a la 
Generalitat que es comprometi al sosteniment i en condicions de la xarxa cultural i d’ensenyament.  
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat sense cap esmena. 

 
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I 

UNIVERSAL. 

 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE LLAVANERES-EPM DE L’AJUNTAMENT DE_SANT ANDREU DE 
LLAVANERES EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSAL 
 
Atès que el passat dia 24 d’abril, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el 
Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, “de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”. 
 
Atès que aquest Decret-llei contempla una reducció de drets sense precedents en matèria de salut pública pel 
conjunt de la ciutadania, significant entre d’altres la introducció del copagament farmacèutic a l’Estat espanyol 
fent que els pensionistes hagin de pagar part dels costos dels medicaments. 
 
Atès que aquest Decret-llei, contempla que tots els pacients hagin d’assumir la despesa de les pròtesis que els 
implantin, el transport no urgent i 
determinats tractaments, com els de dieta terapèutica. 
 
Atès que aquesta reforma té especial gravetat ja que obligarà a partir dels 26 anys, a totes les persones que no 
tinguin alta pròpia en la Seguretat Social, a acreditar que no superen un límit d’ingressos per no perdre la 
cobertura sanitària, així com l’exclusió dels immigrants irregulars de la targeta sanitària, excepte urgències, la 
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qual cosa posa perill el Principi d'Universalitat del Sistema Sanitari sustentat sobre un dret bàsic. 
 
Atès que la salut és un eix i un dret fonamental i diferencial del nostre estat del benestar, i que l’article 23 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya expressa que totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat i gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.  
 
Atès que els grups parlamentaris d’ICV-EUiA, PSC i ERC han entrat en el registre del Parlament la petició de 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per valorar la vulneració competencial del Reial Decret-Llei 
16/2012, de 20 d’abril. 
 
Atès el context social actual i en un moment de forta crisi econòmica, les continues retallades en la prestació de 
serveis de salut són un atac directe als drets fonamentals de les persones.  

Per tot això, el Grup Municipal de GENT DE LLAVANERES-EPM proposa: 

 

ACORDS 

 

Primer.-   Instar al Govern espanyol a retirar el Reial Decret-Llei 16/2012 “de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”.  

 

Segon.- Traslladar al Govern Espanyol, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, al Departament de 

Salut del Govern de la Generalitat, al conjunt de grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament 

de Catalunya , l’acord pres per aquest Ple.” 

 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, es posiciona a favor de la moció. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, lamenta la situació del sistema sanitari i 
dóna suport a la moció. 

 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat sense cap esmena. 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER INTRODUIR UNA NOVA 

MODALITAT DE PAGAMENT A LES ZONES BLAVES DE LA PLATJA. 
 

 “MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE LLAVANERES-EPM DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 

LLAVANERES PER  INTRODUIR UNA NOVA MODALITAT DE PAGAMENT A LES ZONES BLAVES DE LA 

PLATJA. 

Vist que a la temporada d’estiu la zona de la platja de Llavaneres s’omple de visitants que vénen a gaudir del 

dia i que fan ús de les instal·lacions tant comercials (restaurants, bars , etc ) com de les instal·lacions municipals 

(dutxes i zones d’aparcament) i que aquestes instal·lacions tenen un cost de manteniment. 

Vist que a la zona abans esmentada en el període que va de l’1 de juny fins al 30 de setembre hi ha una gran 

quantitat de aparcaments sota la normativa de zona blava amb parquímetre. 

Vist  que els llavanerencs que paguen l’impost de circulació a l’administració local, tenen un distintiu que els 

eximeix de pagament. 

Vist que al nostre entendre el control del pagament en aquesta zona és molt baix, per no dir a vegades, 

inexistent i  que una bona política de control permetria a la  nostra administració una font d’ingressos i al mateix 

temps generar  llocs de treball. 

El grup municipal Gent de Llavaneres-EPM proposa al Ple Municipal que s’aprovin els següents punts: 



     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37 
www.santandreudellavaneres.cat 

15 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

1. La possibilitat, per aquells que no disposin del distintiu que eximeix del pagament, d’optar a un tiquet 

d’aparcament que serveixi per tot el dia i amb un preu a determinar per els serveis tècnics de 

l’Ajuntament. 

2. Un replanteig del sistema de control i vigilància de les zones blaves, ja que els darrers anys, al nostre 

entendre, era insuficient o quasi bé inexistent. 

3. Destinar els ingressos a la millora d’aquesta zona.” 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, explica breument l’assumpte. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pensa que cal controlar més 
la zona blava per generar més ingressos municipals i que cal arribar a un acord amb altres Ajuntaments per 
unificar tarifes. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda la moció que el seu Grup va 
presentar per ampliar la zona blava i que es va aprovar en l’anterior mandat, amb la voluntat per part de 
l’Ajuntament de facilitar aparcament pels residents al municipi. 
 
El senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Governació, manifesta 
que li sobta que, en el paràgraf quart de la moció, s’afirmi que el control del pagament en la zona blava és molt 
baix. Nega que hi hagi manca de control i afirma que a l’any 2011 l’Ajuntament va tenir un superàvit de més de 
30.000,00 euros. 
 
El senyor García explica que des l’any 2009 existeix el tiquet per aparcar tot el dia. 
 
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, retreu al senyor García que en més 
d’una ocasió li ha demanat informació i no se li ha facilitat. Pensa que amb més control hi hauria més 
ingressos. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, 
PSC-PM i SOS LLAVANERES i  8 (vuit) vots en contra dels Grups Municipals de CiU i PP. Per tant, resulta 
rebutjada. 

  
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT DEL MOVIMENT #NOVULLPAGAR I PER LA 
GRATUÏTAT DE L’AUTOPISTA DEL MARESME PELS SEUS RESIDENTS. 

 
El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 
següent Moció en suport al moviment #NOVULLPAGAR i per a la gratuïtat de l’autopista del Maresme pels seus 
residents. 

“MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR I PER A LA GRATUÏTAT DE L’AUTOPISTA DEL 
MARESME PELS SEUS RESIDENTS  

Exposició de motius: 

Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que constitueix un greuge històric 
respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a 
la resta de l’Estat la proporció és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de 
Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres 
d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes. 

El juliol de 1969, va entrar em funcionament la primera autopista de peatge de l’Estat espanyol, entre Barcelona 
i Mataró, A-19, en règim de concessió a l’empresa ACESA per a un període de 35 anys que finalitzava l’any 
2004. Aquesta concessió s’ha allargat fins l’any 2021, malgrat diferents estudis, a partir de les estimacions de 
les mateixes concessionàries, posen en evidència que aquesta autopista en el seu tram Montgat-Mataró està 
més que amortitzada. Aquesta situació es repeteix en altres trams de diferents autopistes de peatge del nostre 
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país. Un exemple paradigmàtic posa de manifest el volum de negoci de les autopistes de peatge catalanes 
envers altres països del voltant: Les autopistes franceses de peatge guanyen amb 7.000 km els mateixos diners 
que les autopistes catalanes. 

A la comarca del maresme l’alternativa a la utilització de l’autopista C-32 per part dels residents és l’antiga N-II, 
una infraestructura totalment obsoleta i insuficient. La darrera proposta de construcció dels vials laterals de 
l’autopista proposava una alternativa a la N-II per pel baix maresme, solució que es pensava tirar endavant 
sense trobar suficient consens, i obrint la porta a perpetuar els peatges més enllà de l’any 2021 amb la 
justificació que aquests esdevinguessin instruments reguladors i de gestió de la mobilitat, especialment en les 
àrees de congestió. 

A la pràctica s’ha demostrat que el peatges esdevenen un model del tot ineficient per finançar les autopistes. 
L’aplicació indiscriminada de peatges al maresme només ajuda a incrementar el compte de resultats de 
l’empresa explotadora de la concessió en detriment de la qualitat de la mobilitat dels maresmencs. Gràcies als 
peatges, a la nostra comarca es congestiona la única via lliure alternativa, la N-II, i continuem pagant trams de 
mobilitat obligada a preus que no justifiquen el cost de la seva explotació. Tenim l’exemple del tram comprés 
entre Arenys de Munt i Sant Vicenç de Montalt que cal pagar 1,25 euros per 700 metres de trajecte. 

Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres infraestructures, neix de 
manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut de manera exponencial les darreres setmanes 
canalitzant el malestar i ganes d’actuar de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós 
d’uns peatges del tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci emès pel 
Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 euros contra els conductors que segueixin la 
campanya. 

En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

Primer. Manifestar la solidaritat de l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres amb aquells ciutadans que s’han 
adherit a la campanya #novullpagar com a forma de protesta vers l'espoli fiscal i d’inversió en infraestructures 
que patim al nostre país. 

Segon. Manifestar que el que esperem del Govern de Catalunya és estar al costat de la gent del país, 
defensant l’interès general i no pas dedicar recursos públics realitzant la tasca que li pertoca a una empresa 
privada, com és el cas de les empreses concessionàries d’autopistes en la reclamació de la prestació d’uns 
serveis no pagats pels seus clients. 

Tercer. Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut que preveu que 
l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia alternatius. 

Quart. Instar a l’Estat que no s’ampliï el termini de les concessions de les autopistes catalanes vinculat a la 
necessitat de rescatar les deficitàries autopistes de Madrid. 

Cinquè. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que insti a Abertis a plantejar l’aplicació d’un règim de 
bonificacions del 100% per a la mobilitat obligada per als residents de la comarca del Maresme. 

Sisè. Demanar al Govern de la Generalitat que encomani al grup de Treball de peatges la tasca de revisar les 
concessions d’autopistes que depenen de la Generalitat per renegociar a la baixa els terminis de les 
concessions -atès que aquestes en bona part ja han estat amortitzades- i negociar amb les empreses 
concessionàries les rebaixes parcials i progressives dels peatges. 

Setè. Comunicar aquesta moció al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 
ajuntaments del maresme, al consell comarcal del Maresme,  a la coordinadora de plataformes No NII del 
Maresme, als impulsors del moviment #novullpagar i a tots els grups del Parlament de Catalunya.” 
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda al senyor Alcalde que va dir a la 
Comissió Informativa General que aquesta moció no afectava als ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres. El 
senyor Mora considera que sí els afecta. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, es posiciona a favor de la moció, 
ja que el tram Mataró-Llavaneres és el més car. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que no votarà a favor 
perquè pensa que cal complir la legalitat. Explica que la majoria d’autopistes de Catalunya són de titularitat 
autonòmica i que en data 1 de gener de 2012 els peatges van augmentar un 6%. 

La senyora Bastida comenta que el PSC va presentar esmenes al Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per l’exercici 2012, però que van ser rebutjades. 

Per últim, la senyora Bastida es posiciona a favor de regular de manera més justa els peatges. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que comparteix l’opinió que no es pot 
continuar pagant indefinidament per uns costos ja amortitzats i que està d’acord en el fons, però que creu que 
les peticions i les accions no han d’anar adreçades contra l’empresa concessionària, sinó contra els gestors 
públics, que són els que han decidit el mode d’explotació i gestió d’aquesta infraestructura. Reitera que la 
protesta no pot anar contra l’empresa que gestiona legítimament, sinó contra la decisió política de la Generalitat 
que és qui renova la concessió i determina que el ciutadà hagi de continuar pagant sembla que indefinidament. 
Anuncia la seva abstenció. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, anuncia que no donarà suport a la moció 
perquè cal respectar la legalitat vigent, tot i que està d’acord amb el fons de l’assumpte. 

El senyor Alcalde, en relació al punt cinquè de la moció, explica que a l’any 2009 ell va anar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, governat en aquell moment pel PSC,  a demanar la 
gratuïtat dels peatges pels veïns del municipi, però no va obtenir resposta. 

El senyor Alcalde recorda que ERC va tenir responsabilitats de govern en dos mandats a la Generalitat de 
Catalunya i no va suprimir cap peatge i els va apujar tots. 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM i 
SOS LLAVANERES, 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipals del PP i PSC-PM i 2 (dues) abstencions del 
Grup Municipal de GLL-E. Per tant, resulta aprovada sense cap esmena. 

 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT AL MOVIMENT ‘AIXÒ SÍ QUE NO’ A FAVOR DE LA 
INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB ESPECIAL DIFICULTAT. 
 
 
El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 
la següent Moció en suport al moviment en favor de la inserció laboral de les persones amb especial dificultat 
‘Això si que no’. 
Exposició de motius: 
La crisi econòmica ha obligat als governs de les diferents administracions de l’estat a reduir partides 
pressupostàries de tot tipus a fi de poder limitar el dèficit d’ingressos en que es troben. Aquest és el cas de 
l’Ajuntament de Llavaneres, que ha reduït la majoria de partides del seu pressupost, així com les subvencions a 
entitats diferents entitats que presten serveis essencials a molts llavanerencs. 
En aquesta mateixa línia, el govern espanyol ha reduït en un 56% el pressupost destinat a la inserció laboral de 
persones discapacitades. Aquesta decisió aboca a molts Centres Especials de Treball, com els que la Fundació 
Trueta té a Vic i Berga, a una situació insostenible que afectarà irremediablement a la inserció laboral de moltes 
persones amb especial dificultat.  
Per  rebutjar aquesta retallada pressupostaria del Govern Espanyol, el passat 20 de maig es van manifestar a 
l’Arc de Triomf de Barcelona diferents entitats que treballen amb persones discapacitades acompanyades per 
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una multitud sota el lema ‘Això sí que no’.  Personalitats com Montse Guallar, Sandro Rossell o Mònica Terribas 
s’han sumat a la iniciativa.  
Atès que aquesta retallada implica que no hi hagi prou diners per pagar el 50% del sou mínim dels treballadors 
de Centres Especials de Treball (CET) que estableix la normativa. 
Atès que la partida pressupostària per a inserció laboral prevista no garanteix el manteniment dels programes 
de Treball amb Suport, necessaris per afavorir la inserció de les persones amb especials dificultats a l’empresa 
ordinària. 
Atès que és funció de tot govern vetllar per la justícia social i la igualtat d’oportunitats, i que la inserció laboral de 
persones amb especial dificultat és essencial per aquest col·lectiu. 
En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

1. Demanar al Govern espanyol, mitjançant la Llei de Pressupostos, que es debat per a l’exercici 
de 2012, que restableixi el pressupost destinat a la inserció laboral de persones amb especial dificultat, i 
que en cap cas redueixi en un 56% el pressupost destinat a la inserció laboral de persones 
discapacitades. 
2. En previsió de l’impacte que aquestes retallades suposaran a moltes entitats que treballen amb 
persones amb discapacitat, instar a l’Ajuntament de Llavaneres a restablir les subvencions a les entitats 
que treballen per aquest col·lectiu.  
3. Comunicar l’acord de la present moció a la Fundació Trueta, a Dincat Federació, a Ammfeina, 
Cocarmi, a l’Associació Catalana de Treball amb Suport, a la Fundació Maresme, a la CEE Les Aigües, 
a la Fundació Marpi, i als Germans Franciscans.”  
 

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pensa que les retallades pel que fa a la 

inserció de les persones amb discapacitat són un atac a l’Estat social.  

Pensa que no es pot abandonar a aquelles persones que per causa d’una discapacitat necessiten d’una major 
ajuda a la integració i que no es poden abandonar i renunciar als progressos assolits en els darrers 30 anys per 
fer una societat on  tothom tingui una major igualtat d’oportunitats en el seu desenvolupament laboral i personal.  

Fa una al·lusió a als conceptes més bàsics de la doctrina social cristiana, a l’humanisme, a la caritat i a la 
consciència de “cadascun” dels membres del govern per tal que en moments de dificultats com els actuals, les 
mesures d’un estalvi malentès no deixin encara en una situació més precària a aquelles persones més 
desprotegides i amb menys recursos per tirar endavant en el món laboral. 

El senyor Rubal demana sensibilitat i humanitat a l’equip de govern pel que fa a aquest tema i es posiciona a 
favor de la moció. 
 
El senyor Alcalde es posiciona a favor del punt 1 i en contra del punt 2 i 3. Demana la votació separada. 

Sotmesa a votació separada de la moció, s’obté el resultat següent: el punt 1 s’aprova per unanimitat. Sotmesos 
a votació els punts 2 i 3 s’obté el següent resultat: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, 
PSC-PM i SOS LLAVANERES i 8 (vuit) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP, per tant els punts 2 i 3 
de la moció resulten rebutjats. 

 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER DEMANAR QUE LES ENTITATS RELIGIOSES PAGUIN 
L’IBI DELS SEUS EDIFICIS. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 
següent Moció per demanar que les entitats religioses paguin l’IBI dels seus edificis. 

MOCIÓ PER DEMANAR QUE LES ENTITATS RELIGIOSES PAGUIN L’IBI DELS SEUS EDIFICIS.   

Exposició de motius: 

Després de més de 30 anys de Constitució espanyola no està garantida l’aconfessionalitat de l’Estat; és més, ni 
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tan sols la recent modificació de l’any 2010 de la Llei de llibertat religiosa establerta al 1980 ha donat el mínim 
que es podia esperar: la garantia d’obrir el debat per tal de derogar el Concordat de 1953 i els Acords amb la 
Santa Seu de 1979, la font de tots els privilegis de l’Església catòlica, per cert, flagrant contradicció amb el 
principi de no confessionalitat consagrat en l’actual marc constitucional espanyol. 

Aquesta situació a què ens han abocat fins a l’actualitat tots els governs espanyols, tant d’un signe polític com 
d’altre, ha ensorrat la possibilitat de plantejar el perquè dels privilegis simbòlics, en matèria d’ensenyament, en 
aspectes econòmics i especialment en els tributaris de què gaudeix l’Església catòlica a l’Estat espanyol. 

I és en aquesta situació de privilegi que acabem d’explicar quan apareix el RDL 20 de 30-XII-2011 de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, mitjançant el qual 
s’insta a les Corporacions Locals a una pujada de l’IBI d’entre el 4% i el 10%. Aquesta irregular situació, 
s’agreuja amb les exempcions fiscals de què gaudeixen diverses entitats i confessions religioses, en especial 
l’Església catòlica com a gran posseïdora de béns immobles. 

Finalment, considerem aquest privilegi perjudicial per a les arques municipals i, per tant, denunciem aquesta 
exempció d’impostos de l’IBI tot instant al Ple de l’Ajuntament perquè adopti els acords següents 

En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 

1. Demanar al Govern espanyol, mitjançant la Llei de Pressupostos, que es debat per a l’exercici de 
2012, que suprimeixi de la Llei d’Hisendes locals l’exempció de l’IBI a totes les confessions 
religioses que puguin gaudir-ne així com a les seves organitzacions i centres d’ensenyament. 

2. Fer un cens a Llavaneres dels béns immobles rústics i urbans que estiguin censats i registrats a 
nom de confessions religioses, així com de les seves entitats i associacions afins.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument l’assumpte. Considera que és 
un tema de justícia social i econòmica. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 
 
“Sr. Sala, el nostre grup municipal està d’acord amb aquesta moció i la votarem a favor però deixi’m dir-li a on 
som: 
  
El privilegi procedeix del concordat amb la Santa Seu, subscrit el any 1979, i en rigor només s’hauria d’aplicar 
en els llocs de culte, però com sempre una interpretació de la norma fa extensible aquesta prerrogativa a tots 
els immobles eclesiàstics, tinguin la finalitat que tinguin. 
  
Per això el nostre grup SOS Llavaneres, defensa que es mantingui l’exempció aquí a la nostre població només 
als edificis dedicats al culte com son, l’església parroquial, església de sant Pere, capella de sant Sebastià, 
cementiri,i l’edifici  que es fa servir per l’ajuda a las persones necessitades o com a servei social. Però la resta 
d’edificis en desús, les finques rustiques, els centres d’ús particular, o habitatges utilitzats com a domicilis o 
despatxos, places de pàrking etc es a dir tot el que no tingui una funció religiosa determinada hauria de pagar 
IBI (o altres taxes que tampoc paguen).” 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana valentia al govern municipal i 
anuncia que votarà a favor de la moció per un tema de justícia social. 
 
El senyor Alcalde explica que totes les confessions religioses tenen edificis destinats a activitats econòmiques i 
de negoci. Recorda que els sindicats i els partits polítics tampoc paguen IBI, estan exempts. Proposa que 
s’inclogui una esmena a la moció que estableixi que les entitats religioses paguin l’IBI dels edificis de la seva 
propietat destinats a activitats econòmiques i de negoci. 
 
La proposta d’esmena és acceptada. 
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El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, considera que l’Ajuntament no ha de fer un 
cens de les propietats de l’Església Catòlica, això correspon al Registre de la Propietat i proposa que així consti 
a la moció. A, més a més, pensa que cal diferenciar els centres de culte de la resta de locals. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que cal diferenciar entre els 
edificis dedicats al culte i els que no ho estan. Es posiciona a favor de la moció però creu que cal introduir una 
esmena, en el sentit de què només es consideri fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles els edificis 
destinats a activitats econòmiques i de negoci, en cap cas els centres destinats a culte . 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 

següent Moció per demanar que les entitats religioses paguin l’IBI dels seus edificis. 

MOCIÓ PER DEMANAR QUE LES ENTITATS RELIGIOSES PAGUIN L’IBI DELS SEUS EDIFICIS. 
   
Exposició de motius: 
Després de més de 30 anys de Constitució espanyola no està garantida l’aconfessionalitat de l’Estat; és més, ni 
tan sols la recent modificació de l’any 2010 de la Llei de llibertat religiosa establerta al 1980 ha donat el mínim 
que es podia esperar: la garantia d’obrir el debat per tal de derogar el Concordat de 1953 i els Acords amb la 
Santa Seu de 1979, la font de tots els privilegis de l’Església catòlica, per cert, flagrant contradicció amb el 
principi de no confessionalitat consagrat en l’actual marc constitucional espanyol. 
Aquesta situació a què ens han abocat fins a l’actualitat tots els governs espanyols, tant d’un signe polític com 
d’altre, ha ensorrat la possibilitat de plantejar el perquè dels privilegis simbòlics, en matèria d’ensenyament, en 
aspectes econòmics i especialment en els tributaris de què gaudeix l’Església catòlica a l’Estat espanyol. 
I és en aquesta situació de privilegi que acabem d’explicar quan apareix el RDL 20 de 30-XII-2011 de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, mitjançant el qual 
s’insta a les Corporacions Locals a una pujada de l’IBI d’entre el 4% i el 10%. Aquesta irregular situació, 
s’agreuja amb les exempcions fiscals de què gaudeixen diverses entitats i confessions religioses, en especial 
l’Església catòlica com a gran posseïdora de béns immobles. 
Finalment, considerem aquest privilegi perjudicial per a les arques municipals i, per tant, denunciem aquesta 
exempció d’impostos de l’IBI tot instant al Ple de l’Ajuntament perquè adopti els acords següents 
En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 
 

1. Demanar al Govern espanyol, mitjançant la Llei de Pressupostos, que es debat per a l’exercici 
de 2012, que suprimeixi de la Llei d’Hisendes locals l’exempció de l’IBI a totes les confessions 
religioses pel que fa als seus edificis destinats a activitats econòmiques i de negoci. 

2. Sol·licitar al Registre de la Propietat el cens dels béns immobles rústics i urbans que estiguin 
censats i registrats a nom de confessions religioses, així com de les seves entitats i 
associacions afins.” 

 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les dues esmenes proposades. 
 

17. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, GENT DE LLAVANERES, PSC I SOS 
LLAVANERES PER DECLARAR COM A INGRÉS INDEGUT LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
GENERATS EN LOCALS TANCATS. 
 
“Els Grups Municipals de ERC, G.LL, PSC i SOS Llavaneres, presenten al Ple de la Corporació per al seu debat 
i aprovació la  següent MOCIÓ:   

MOCIÓ  PER DECLARAR COM A PAGAMENT INDEGUT  LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
GENERATS EN LOCALS TANCATS. 

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, per la qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del regim local, l’article i 178 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, pel qual 
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s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, l’Ajuntament en sessió plenària 
celebrada el dia 22 de desembre de 2011 va aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per 
l’exercici 2012.  

Vist que ERC  i SOS  Llavaneres varen presentar   al·legacions que van ser desestimades. 

Vist que l’article 2 de l’ordenança fiscal núm. 12 en que fa referència al fet imposable diu: 

“Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans d’habitatges,locals o solars sense edificar, la prestació dels serveis 
següents:       

a) Recollida domiciliaria d’escombraries i residus urbans generats en habitatges particulars. 

b) Recollida de residus municipals generats en locals tancats. 

c) Tractament  de les restes vegetals generades en els locals sense edificar. 

d)Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats en els apartats anteriors. 

Atès que a la vista del que el propi Ajuntament defineix com a fet imposable, cosa que no es dona en les places 
de garatge, doncs : 

- ni concorre en una plaça de garatge la circumstància de ser una vivenda o edificació l’ús cadastral del 
qual sigui predominantment residencial, com queda clar en la pròpia informació facilitada per 
l’Ajuntament al definir l’ús cadastral de l’immoble de referència com “activitats  de garatge i aparcament 
per cada  local”; 

- ni -al ser el seu ús cadastral no residencial sinó d’estacionament particular-  no es tracta tampoc d’un 
allotjament, edifici, local, establiment o instal·lació, en la  que si faci  activitat alguna, ja sigui aquesta 
comercial, industrial, professional, artístiques, administrativa, de serveis o sanitària, pública o privada. 
Es  tracta simplement d’una plaça de garatge, l’ús del qual  és el d’estacionament del vehicle propi en la 
que no s’hi exercita cap tipus d’activitat . 

 

Atès que en el punt 2.2 de l’ordenança fiscal núm. 12 es diu: “A aquests efectes, es consideren residus 
municipals els que estableixi l’Ordenança de Residus. 

Vista la llei 1/2009 de 21 de juliol reguladora dels residus, en el seu article 3.3 s’entén per residus municipals: 

“a) Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços,les oficines i els serveis, i 
també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden 
assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. 

Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, 
zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles 
abandonats;els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.”. 

Vist  que en  les definicions que es fan  de nou no te encaix en els locals destinats a aparcament, ja que per 
considerar un residu com urbà o municipal te que estar dintre del fet imposable de la taxa, i per tant s’ha de 
trobar necessariament  i de forma limitada  dintre dels que s’enumeren com a tals. 

Per que en l’hipotètic  cas  que aquestes places produïssin  algun tipus de  residus, no podrien ser considerats 
com residus urbans o municipals dons no son residus generats en els domicilis particulars, els comerços,les 
oficines i els serveis,ni residus industrials etc. 

Ates també que en el  nostre municipi concorren dues modalitats de locals tancats: 

a) Locals tancats amb núm. X de  places de aparcament i amb  una sola referència cadastral i, 

b) Locals tancats amb núm. X de places d’aparcament amb referència cadastral per a cada una de les places. 
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Vist que això és ja un motiu de greuge comparatiu entre uns propietaris i els altres. 

En virtut de tot això que s’ha exposat,   

S O L . L I C I T E M : 

Primer- Reconèixer el pagament indegut de l’apartat b “Recollida de residus municipals generats en locals 
tancats” de l’ordenança fiscal núm. 12  taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i deposició de 
residus municipals. 

Segon- Demanar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona el padró de referències 
cadastrals  pel qual s’ha notificat aquesta taxa de 40 euros per saber l’import a retornar. 

Que tenint per formulades les presents estimacions en cas de  poder-se  retornar dintre de l’any 2012 es faci 
com a subvenció pels imports pagats, ja que aquets majors ingressos no estan reflectits en el pressupost 
aprovat d’aquest any 2012. O fer-se efectiva a la primera modificació de crèdit que s’aprovi en el ple municipal. 

Tercer – En cas de no poder-se pagar dins l’exercici del 2012, destinar aquests imports a una partida nova en 
els pressupostos del 2013 per poder-ho  retornar un cop s’hagin aprovat i siguin vigents els pressupostos del 
2013.” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 
 
“No s’omplin la boca dient que l’any que ve ja no hi serà. 

Fem un pas endavant i aprovem la moció i estudiem quina és o serà la fórmula legal per retornar els diners…. si 
l’enunciat no els hi agrada perquè parlem d’ingrés indegut  ràpid ens posarem d’acord…a canviar el nom, però 
el sí que demanem que facin el gest de la manera que sigui per retornar-ho. 

Els hi recordo als srs. del PP, que mai van explicar aquesta taxa com una taxa nova ans el contrari com si els 
locals vuits ja la pagaven i que d’aquesta manera pagarien menys…….aquesta va ser l’explicació del sr 
Bartomeu, regidor d’Hisenda. 

Crec que ningú del govern sabia res d’aquesta taxa fins que van començar a aparèixer  les cartes de pagament 
i van començar a protestar els ciutadans. 

Crec que és una moció molt municipal perquè ens afecta  al nostre municipi de dalt a baix. 

Modificació de pressupost, majors ingressos, estudi econòmic....no sé?????. 

És més un tema polític que no de legalitat, ja que a traves dels serveis jurídics ja trobarem la formula si cap no 
és la correcta, si es vol retornar aquesta taxa (per això els hi demanem un pas endavant i que la  votin a favor).” 

El senyor Alcalde afirma que els punts 1, 2 i 3 de la moció contradiuen la norma i anuncia que l’any 2013 es 
rebaixarà o suprimirà la taxa. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, 
PSC-PM i SOS LLAVANERES i  8 (vuit) vots en contra dels Grups Municipals de CiU i PP. Per tant, resulta 
rebutjada. 

 
18. PREGUNTES I PREC 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 28 de Maig de 2012 

1) Pot  explicar Sr. Alcalde  com es pot justificar un dinar de regidors amb membres de la Diputació de 
Barcelona per ser més exactes 7 menús a 52 euros el passat 22 de març i amb un total de 393,12 euros iva 
inclòs (+ de 65.000 pts) amb la què està caient i amb les finances municipals a punt de fer fallida? Que sàpiga 
que a Barcelona es pot dinar al mateix passeig de Gracia molt dignament per menús que van des de 16 a 25 
euros. 
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2) Em pot dir també perquè s’han gastant 456,19 euros(+ de 75.000 pts) en comprar 10 comandaments 
universals per a les pilones, per qui seran i quina és la seva necessitat per haver-ho de comprar?. 

3) Quina serà l’actuació, o quines mesures prendran després de les queixes de diferents veïns i comunitats de 
veïns,  respecte a la pols que es comença a generar per aquestes dates  i fins que acaba l’estiu, i saben que es 
una pols que transporta micro-partícules  tòxiques, i perjudicials per la salut, al ser restes triturades de materials 
d’obra de la construcció, i que van ser escampades i compactades en els pàrquings municipals del camp de 
futbol i de la Riera davant del CAP? 

4) Aquesta pregunta és un clar exemple d’austeritat que vostès practiquen i portat a la pràctica:  quin és el 
vehicle municipal de matricula B-9055-TL que MAFRE gira un rebut d’assegurança entre el 3/02/2012 i el  
3/08/2012 (6 mesos) per import de 837 euros? Quin tipus d’assegurança és? Pel tipus d’assegurança i per els 
anys que té aquest cotxe, i el seu valor venal que té creu vostè que es correcte pagar més de 1.600 euros 
anuals? 

5) Vist que ja portem un any de govern i fins la data no han explicat res com de costum, quin dia ens explicaran  
el  PAM? S’està redactant? 

6) El Govern de l’Estat ha donat el vistiplau a la llei de transparència que imposa "fèrries obligacions de bon 
govern", amb un règim de sancions associat, que obligarà totes les administracions a publicar via web les dades 
de tots els contractes, ajudes i subvencions, pressupostos, retribucions i convenis administratius. La llei 
incorpora  també un codi amb principis ètics i d’actuació "que deixen de ser recomanacions" per ser obligacions 
subjectes a sancions. Així la norma porta adjunta "una llei orgànica de naturalesa penal" per al seu compliment 
amb infraccions tipificades que en els casos més greus comportarà sancions de fins a 10 anys d'inhabilitació i la 
corresponent multa econòmica; serà el cas, per exemple, de falsejament o ocultació de dades comptables per 
part del governant de l'administració. 

Quan es començaran a publicar al web municipal tot el que la llei de transparència  ens demana i que encara no 
hi figura? 

Publicaran en el web el dèficit i l’endeutament  que tenim actualment? 

M’imagino que estaran a punt de tancar els comptes de l’any 2011, ens pot dir quin era al tancament del 2011 el 
dèficit i l’endeutament del nostre Ajuntament? 

7) El Govern exigirà responsabilitats penals als governants que incompleixin el dèficit així ho ha dit el ministre 
Montoro justificant que "el que no és correcte és deixar factures en el calaix, la falta de transparència i acumular 
deutes que es tornen impagables" 

El Govern també  introduirà la possibilitat que els governants que gastin més del que indiquen els pressupostos  
respondran davant la justícia i s’enfrontaran  a "responsabilitats penals". 

A 21 de maig de 2012 quantes partides ja estan esgotades del pressupost del 2012? 

Ens pot donar fotocopiat  a tots els regidors un estat d’execució del pressupost a data de 28 de maig per saber 
on estem actualment?” 

D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta el següent prec 
al Ple del 28 de Maig de 2012 

“1) Prec a la regidora d’Urbanisme. 

Vist que en el registre d’entrada amb núm. 2012/2173 del 18 de maig del corrent el Grup Qualitat, per mitjà del 
document registrat formula la renúncia a l’adjudicació dels contractes d’alineació del sòl municipal ubicats a les 
finques de Can Riviere i Carrer Sant Antoni, renunciant a la construcció dels 36 habitatges. Prego explicacions i 
quina serà a partir d’ara la viabilitat de tirar-ho endavant després de tot el temps que ha passat.” 

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 1 dient que es tracta d’una actuació correcta des d’un punt de 
vista protocol·lari. 

El Regidor-Delegat de Governació, senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, contesta a la 
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pregunta número 2 citant els destinataris dels 10 comandaments, que no són els regidors de govern. 

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 3 explicant que s’està treballant i fent un projecte per solucionar 
el problema. 

El Regidor-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, senyor Salvador Ramon i Paulí, del Grup Municipal de 
CIU, en referència a la pregunta número 4, comenta que va detectar el tema i s’ha procedit a modificar la 
cobertura amb la companyia d’assegurances. 

El senyor Alcalde, respecte a la pregunta número 5, afirma que s’hi està treballant. 

Seguidament també respon a la pregunta número 6 afirmant que els comptes són públics i aniran a la Comissió 
Especial de Comptes. 

Per últim, el senyor Alcalde, pel que fa a la pregunta número 7, afirma que l’informarà el Regidor d’Hisenda. 

El senyor Ruiz retira el prec formulat. 

19. PREGUNTES I PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
“PREGUNTES 
 
1.- Té previst el Govern Municipal concertar alguna de les dues opcions  de crèdit previstes al Pla de Viabilitat 
Econòmica? 

2.- Quines mesures tenen previstes per a reduir el dèficit municipal? 

3.- S’ha iniciat o tenen previst de fer-ho la revisió del cadastre per a l’any que ve? 

 
PREC 

Els preguem negociïn la  signatura d’un conveni que permeti als ciutadans de Llavaneres l’estacionament sense 
pagament, en zona blava a Sant Vicenç i a Caldes tal com ja s’ha acordat entre aquestes dues poblacions.” 

El senyor Alcalde, pel que fa a la pregunta número 1, respon que el Regidor d’Hisenda l’informarà. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, explica que les mesures per reduir el dèficit municipal estan previstes al 
pressupost municipal. 
 
Per últim, el senyor Alcalde, explica que la revisió cadastral la fa el Ministeri d’Hisenda, no l’Ajuntament. 
 
Pel que fa al prec, el senyor Alcalde comenta que li informarà el senyor Juan García i Concepción, Regidor-
Delegat de Mobilitat i Via Pública i que es tracta d’un tema més complicat del que aparentment sembla. 
 

20. PREGUNTES I PRECS 1 I 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora 
i Buch presenta al proper ple les següents preguntes i precs: 
 
 
PREGUNTES: 
 
A Alcaldia: 
1. Passat el primer any de mandat, i en conseqüència al Pla de Sanejament aprovat en el Ple i a la necessitat 
de tenir un Pla d’Acció Municipal: 
 a) Elaborarà l’Ajuntament de Llavaneres un Pla d’Acció Municipal aquest any? 
 b) Comptarà amb el suport dels partits de l’oposició.  
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A la regidoria de Promoció Econòmica:  
2. Degut a la falta d’ús del mòdul prefabricat ubicat a la platja municipal, preguntem: 
 a) Programa d’ús del mòdul per l’any 2012.  
 b) Amortització de la inversió. 
 c) Cost que suposarà l’obertura del mòdul (en el cas que es produeixi).  
 d) Personal destinat al mòdul.  
 
A la regidoria de Joventut: 
3. Sol·licitem la memòria d’actuacions, reunions, activitats i feines desenvolupades durant el primer 
quadrimestre de 2012 de l’àrea de Joventut. Programació d’actuacions, reunions, activitats i feines a 
desenvolupar durant el segon quadrimestre de 2012.  
A la regidoria d’Ensenyament: 
4. Sol·licitem la memòria d’actuacions, reunions, activitats i feines desenvolupades durant el primer 
quadrimestre de 2012 de l’àrea d’Ensenyament. Programació d’actuacions, reunions, activitats i feines a 
desenvolupar durant el segon quadrimestre de 2012.  
A la regidoria de Serveis Socials: 
5. Sol·licitem la memòria d’actuacions, reunions, activitats i feines desenvolupades durant el primer 
quadrimestre de 2012 de l’àrea de Serveis Socials. Programació d’actuacions, reunions, activitats i feines a 
desenvolupar durant el segon quadrimestre de 2012.  
A la regidoria de Relacions amb empresaris i comerciants 
6. Sol·licitem la memòria d’actuacions, reunions, activitats i feines desenvolupades durant el primer 
quadrimestre de 2012 de l’àrea de Relacions amb empresaris i comerciants. Programació d’actuacions, 
reunions, activitats i feines a desenvolupar durant el segon quadrimestre de 2012.  
A la regidoria de Serveis Municipals i Manteniment 
7. Sol·licitem la memòria d’actuacions, reunions, activitats i feines desenvolupades durant el primer 
quadrimestre de 2012 de l’àrea de Serveis Municipals i Manteniment. Programació d’actuacions, reunions, 
activitats i feines a desenvolupar durant el segon quadrimestre de 2012.”  
 
 
PRECS: 
1. Vist l’estat de deixadesa en que es troba el C/ Clòsens a causa del mal estat en la façana d’una finca, 
preguem que vetllin per resoldre aquesta situació que és un perill pels vianants.  
(...) 
3. Consultades les bases de llicència de temporada per a l’explotació del bar i instal·lacions de la piscina 
municipal, preguem que el govern valori la possibilitat d’allargar la concessió a més d’un any per tal d’allargar 
els períodes d’amortització que suposa acceptar la concessió a al mateix temps donar un bon servei als 
ciutadans.  
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el prec número 1 i comenta que el 
senyor Alcalde priva al seu Grup a formular un prec referent a un discurs del Regidor senyor Antoni Costa i 
Matas, en el qual consideren que actuava com a Regidor. 
 
El senyor Alcalde no admet la pregunta perquè afecta a temes particulars del regidor, com el senyor Mora 
insisteix de forma alterada li retira la paraula al senyor Mora. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el prec número 3. 
 
Pel que fa a la pregunta número 1, el senyor Sala no la fa, ja que aquesta ja ha estat contestada prèviament al 
senyor Ruiz. Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Sala, afirma que es veu obligat a demanar la 
memòria, les actuacions i la programació d’activitats. 
 
El senyor Alcalde pren nota del prec número 3. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Alcalde, explica que l’any passat al mòdul i va anar personal 
enviat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
  
La  senyora Regidora-Delegada de les Àrees de Joventut i Participació Ciutadana, senyora Marta Alsina i 
Freginals, del Grup Municipal de CIU, respon a la pregunta número 3 llegint el següent escrit: 
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“PRIMER QUATRIMESTRE 2012 – TASQUES DESENVOLUPADES 

1.- Realització Pla Local de Joventut amb l’ajut del Consell Comarcal del Maresme, amb la tècnica de joventut 
del qual s’han mantingut reunions pràcticament quinzenals.  

El PLJ que s’està desenvolupant, com he mencionat altres vegades, està enfocat a promocionar la salut, 
mitjançant l’esport, la formació i l’ocupació. 

2.- Casal de joves: programació de tallers per als joves i programació de xerrades que compleixin els valors que 
es promouran amb el PLJ, així com xerrades espontànies que sorgien al dia a dia i que han desenvolupat els 
dinamitzadors sense cap cost per a l’Ajuntament. 

3.- Diverses trobades entre les persones encarregades de la regidoria de joventut, ja sigui a nivell de Maresme 
com a nivell provincial. 

4.- Trobades i jornades formatives a nivell de regidors de joventut, per tal de posar en comú la problemàtica de 
la joventut actual i com afrontar-ho. 

5.- Vàries reunions amb gent del poble que ens ha ofert projectes i jornades de formació, així com de lleure per 
dur a terme al Casal de Joves molt interessant, però que per temes pressupostaris de moment no podem dur a 
terme, tot i que es tindran en compte i si es pot, es farà una contraoferta. 

Enllaçant amb el que s’ha fet i tindrà repercussió en un futur pròxim: 

6.- Preparació de la “Nit jove” de la Festa Major de la Minerva 2012, amb la col·laboració de la regidoria 
d’Esports i de Cultura, així com de l’entitat de futbol. 

7.- Sol·licitud d’una subvenció per gaudir d’un informador a l’Institut durant 3 hores setmanals amb la finalitat 
d’atraure els joves de l’Institut cap al Casal de Joves i d’agafar propostes sobre les seves inquietuds per tal de 
poder acostar les polítiques de joventut cap a ells. 

8.- Programació d’activitats subvencionades en un 50% per la Diputació i que es duran a terme durant aquests 
mesos a l’Institut. 

9.- Finalment, i com a proposta de futur no gaire llunyà, tenim intenció de fer una campanya de participació per 
tal que tots els joves del nostre municipi puguin dir quin seria el seu model ideal de polítiques de joventut dutes 
a terme per a l’Ajuntament, ja que el calendari del PLJ no ha permès fer-ho d’una altra forma. 

Finalment dir que el document final del PLJ, considerem serà el nostre full de ruta en aquest mandat, ja que 
després de l’anàlisi de les anteriors polítiques de joventut dutes a terme en el municipi i de la situació actual de 
crisi a la que es troba immersa Catalunya, entenem que no pot ser una continuïtat de l’anterior PLJ, ja que la 
situació ha variat substancialment.”  

El Regidor-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, senyor Salvador Ramon i Pauli, del Grup Municipal de 
CIU, respon a la pregunta número 7. 
 
El Regidor-Delegat de Benestar Social i Sanitat, senyor Antonio Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, respon 
a la pregunta número 5 dient que li farà arribar per escrit la resposta. 
 
El Regidor-Delegat de Recursos Humans, Transports i Relacions amb els empresaris i comerciants, senyor 
Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, respon a la pregunta número 6, dient que li farà arribar per 
escrit la resposta 
 
D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, l’Alcaldia proposa la inclusió  en l’ordre del dia el següent assumpte com a 
punt d’urgència. 

Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte de la sessió, s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels 
Grups Municipals de CiU i PP i  7 (set) vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS 
Llavaneres.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
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“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CIVISME (Ciutadania i activitat administrativa d’execució ). 
 
Vist el text vigent de l’Ordenança  municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. 

 
Atès que, mitjançant aquesta Ordenança, es vol promoure la convivència i el civisme, garantint en tot moment 
els principis de tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental amb l’objectiu d’establir un clima de 
convivència i civisme. 

 
Atès que es considera necessari, per tal de garantir la convivència, el civisme i el compliment de la legislació 
vigent, establir una regulació més concreta respecta als comportaments incívics, concretament pel que fa a la 
desobediència a les autoritats del govern municipal i als agents municipals i a les expressions irrespectuoses 
vers els mateixos.  
 
Vist l’article 11 de l’Ordenança  municipal de Civisme i Convivència Ciutadana, que estableix el següent: 
“Article 11. Ciutadania i activitat administrativa d’execució  
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els 
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les 
autoritats del govern municipal i els agents municipals.  
 
2. La desobediència de les ordres efectivament impartides i les expressions irrespectuoses que impliquin una 
voluntat menyspreant de l’autor o autora i pel context en què es formulen signifiquin una alteració de la 
convivència, constitueixen infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la 
seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal. Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions pot ser 
sancionat en via administrativa i penal a la vegada.  
 
3. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de les persones i/o 
col·lectius quan raons de seguretat o salut pública així ho aconsellin.” 

 
Atès que d’acord amb aquesta redacció els actes de desobediència i les expressions irrespectuoses que es 
formulin vers altres cossos de l’autoritat, que no siguin agents de la policia local, i vers treballadors/es 
municipals no són sancionables, la qual cosa comporta que determinades accions quedin excloses del règim 
sancionador previst a la mateixa ordenança. 

 
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local, de data 23 de març de 2012. 
 
Atès que es considera adient modificar aquest article en el sentit següent: 
 
“Article 11. Ciutadania i activitat administrativa d’execució  
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats/des a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els 
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les 
autoritats i els agents.  
 
2. Tant la desobediència de les ordres efectivament impartides per les autoritats i agents de l’autoritat com, les 
expressions irrespectuoses i les faltes de respecte i consideració proferides envers aquests i sobre qualsevol 
altre treballador/a municipal dins de l’exercici de les seves funcions, que impliquin una voluntat menyspreant de 
l’autor o autora constituiran infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la 
seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal. Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions pot ser 
sancionat en via administrativa i penal a la vegada.  
 
3. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de les persones i/o 
col·lectius quan raons de seguretat o salut pública així ho aconsellin.” 

 
Vistos els articles 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, de mesures per a la modernització 
del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord:   
      
Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 11 de l’Ordenança municipal de Civisme i 
Convivència Ciutadana, que tindrà la redacció següent: 
“Article 11. Ciutadania i activitat administrativa d’execució  
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats/des a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els 
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes, els imparteixin les 
autoritats i els agents.  

 
2. Tant la desobediència de les ordres efectivament impartides per les autoritats i agents de l’autoritat com, les 
expressions irrespectuoses i les faltes de respecte i consideració proferides envers aquests i sobre qualsevol 
altre treballador/a municipal dins de l’exercici de les seves funcions, que impliquin una voluntat menyspreant de 
l’autor o autora constituiran infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la 
seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal. Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions pot ser 
sancionat en via administrativa i penal a la vegada.  

 
3. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de les persones i/o 
col·lectius quan raons de seguretat o salut pública així ho aconsellin.” 
 
Segon.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un 
període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el web 
municipal, en el BOP, en el DOGC i en el diari “El Periódico”, 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 de la modificació de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- DETERMINAR que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la resta de 
normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.”  
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, vol que consti en acta que s’ha 
assabentat ara mateix, a les 23,40 hores, de l’existència del punt d’urgència, la qual cosa considera que és una 
manca de respecte als Grups de l’oposició. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pensa que es podria haver 
informat abans. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pregunta si es tracta d’un tema realment 
urgent. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, opina que el govern hagués pogut informar 
abans i anuncia que no votarà a favor de la proposta per les formes del senyor Alcalde. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP, 
6 (sis) vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS Llavaneres, i 1 (una) abstenció del Grup 
Municipal del PSC-PM. Per tant, resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 

 
21. INFORMES. 
 
 
No n’hi ha. 
 
Essent les 23,45 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 
 

 


