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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2012 
 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 30 de juliol de 2012, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors senyors 
Carlos Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), 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), Joan Rubal i Díaz (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 Antonio Costa i Matas (PP), senyora Gemma Martín i Villanova 
(Esquerra-AM) i Emili Minguell i Parent (GLL-E). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 

DE MAIG DE 2012. 
 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de maig 2012 que s’aprova per unanimitat, sense 
cap esmena. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNY DE 2012. 
 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de juny 2012 que s’aprova per unanimitat, sense 
cap esmena. 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 25 DE JUNY DE 2012. 
 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de juny 2012 que s’aprova per unanimitat, sense 
cap esmena. 

 
4. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

 
- Decret núm. 332/2012, al decret núm. 492/2012, de 20 de juliol. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana explicacions 
sobre el Decret 343/2012. Manifesta el següent: 
 
“Em pot explicar com és que en aquest decret d’incoació d’expedient sancionador contra el Club de Golf de 
Llavaneras, només es parla d’un sol expedient sancionador quan en realitat hi havien dos expedients 
sancionadors. 

1- per la realització d’unes obres sense llicencia municipal i 
2- per la realització d’una activitat incompatible amb el regim urbanístic dels terrenys. 

 

Té alguna cosa a veure amb l’informe raonat de l’Oficina Antifrau que menciona aquest decret?  

Em pot dir per què aquest informe de l’Oficina Antifrau no es va registrar en el registre d’entrada com li 
correspon a qualsevol document adreçat a l’Ajuntament o a qualsevol regidor. 
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Li recordo que ja el dia 5 de juny ja li vaig demanar amb una instància poder veure aquest informe que es cita 
en aquest decret i la resposta seva va ser que el podria veure un cop tancat definitivament el procediment 
(actualment han passat gairebé 2 mesos). 

Està tancat ja el procediment que jo mateix vaig enviar a l’Oficina Antifrau per al seu anàlisi i un cop passada 
aquesta fase va anar a investigació com deu vostè saber....” 

 
Pel que fa al Decret 362/2012, el senyor Ruiz, es pronuncia en els següents termes:  
 
“Tornem al mateix que ja varem comentar en el ple anterior. Com és que es persegueix, o s’actua de manera 
diferent segons el criteri del sr alcalde, quan es tracta de neteja de grafits a las façanes de  vivendes. 

Encara espero que procedeixi a incoar expedient que no he vist per enlloc del carrer Clòsens a resultes de la 
instància amb foto presentada per mi mateix. 

Li he de recordar que s’ha de tractar a tothom per un igual, el votin o no el votin.” 

El senyor Ruiz, respecte al Decret 426/2012, manifesta el següent: 
 
“Aquí en aquest decret trobem que, davant una flagrant actuació per part de l’empresa Corpedificaciones SL, 
pel començament d’unes obres com poden ser els fonaments d’un  edifici i després d’incoació d’expedient 
sancionador, en la que la empresa no presenta al·legacions, i després de què l’instructor de l’expedient proposi 
una imposició d’una multa de 300 €, quan sap vostè sr alcalde que per menys, amb temes urbanístics ha 
imposat multes de més quantia a altres veïns d’aquest poble, crec que això ja és un motiu de clara prevaricació 
per part de vostè si es té en compte que després encara els hi estima les al·legacions i arxiva l’expedient. 

La meva pregunta sobre aquest decret és el per què d’aquest tracte de favor?, i l’única resposta possible ja que 
vostè es propietari recent d’un immoble al seu nom per la compra d’un habitatge a aquesta mateixa empresa tal 
com vostè ja ha reconegut, a l’adjuntar-ho a la seva declaració de béns dels càrrecs electes, serà qüestió 
d’informar novament a l’Oficina Antifrau.” 

Per últim, el senyor Ruiz, es refereix al Decret número 453/2012, en el sentit següent: 
 
“Aquest decret ja feia dies que l’estava esperant, i només dir-li i aconsellar-li que no s’extralimiti amb les seves 
funcions,  ni tingui tanta pressa per resoldre, perquè abans d’incoar expedient el mínim que pot fer ja que hi ha 
unes al·legacions en curs, és desestimar-les o no i després incoar expedient sancionador si ho creu convenient. 

Li dic això perquè aquest comportament és propi dels macarres de barri tal com ja li han dit mes d’una vegada, i 
des d’aquí l’apel·lo a què s’ho faci mirar i que es tranquil·litzi una mica i no vulgui fer passar l’arada davant dels 
bous. 

Per que li quedi clar el decret va contra el meu pare i les al·legacions porten el núm. de registre d’entrada núm. 
2602/2012 del 14/06.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, en relació al Decret número 
475/2012, pregunta quins interessos haurà de pagar l’Ajuntament pel canvi de criteri. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana explicacions respecte al Decret 
número 426/2012. 

El senyor Alcalde explica breument el contingut dels Decrets números 343, 362 i 426.  

Pel que fa al Decret número 453, el senyor Alcalde explica que es tracta d’un expedient com molts d’altres. 

Seguidament, pel que fa al Decret número 475, el senyor Alcalde explica breument l’assumpte i afirma que no 
representa cap cost addicional per l’Ajuntament. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 491/2012, DE 20 DE JULIOL, 
D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT. 

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

 
“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 491/2012, DE 20 DE JULIOL, D’APROVACIÓ DEL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT. 
 
L’Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 20 de juliol de 2012, ha 
dictat la resolució que es transcriu literalment a continuació: 
 
“DECRET NÚM.  491/2012 
 
Vist l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el 
marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012. 

Atès que la Base 3.1 de l’Annex 2 de l’esmentada Ordre disposa que “Els ens locals que optin a aquestes 
subvencions han d’haver elaborat un Pla local de joventut que ha d’estar aprovat pel ple de l’ens local o per 
l’òrgan equivalent, i lliurat a la Direcció General de Joventut abans de la finalització del termini de presentació 
dels formularis de sol·licitud de subvenció”. 

Vist el Pla Local de Joventut redactat pels serveis municipals de joventut. 

Atès que el Pla Local de Joventut  té per objectiu donar resposta a les necessitats dels joves de Llavaneres, 
tenint en compte el nou escenari global que es presenta i les particularitats del municipi en què els joves viuen i 
formen part de la seva quotidianitat.  

Vist que l’elaboració del Pla Local de Joventut consisteix en les següents fases: la diagnosi, el disseny del Pla i 
el Programa d’execució a partir de l’elaboració de diferents projectes d’activitats. 

Atès que a través d’aquest Pla es dibuixen les línies principals a treballar per la regidoria de joventut i les vies 
que considerem que faran  millorar les oportunitats dels joves del municipi. 

Atès que aquest Pla, pretén ser un document obert i susceptible a totes aquelles modificacions esdevingudes 
per canvis polítics i econòmics fonamentats i/o per les aportacions del procés de participació a mida que es vagi 
implementant. 

Vist l’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, en el qual disposa que “Els 
governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de 
joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de la legislació aplicable.” 

 
Vist l’article 13.1.a) de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, en el qual disposa que els 
municipis poden elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut. 

 
En virtut de tot això, 

 
H E     R E S O L T : 

 
Primer.- APROVAR el Pla Local de Joventut de Sant Andreu de Llavaneres redactat pels serveis municipals de 
joventut. 

 
L’esmentat Pla s’adjunta com a annex a la present resolució a tots els efectes legals. 

 
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació als efectes de la seva ratificació. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.” 
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La Regidora senyor Marta Alsina i Freginals (CIU), Regidora-Delegada de Joventut i Participació Ciutadana, 
explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que la Regidora a la 
Comissió Informativa General es va comprometre a enviar un resum de l’esmentat Pla. Anuncia la seva 
abstenció i llegeix el següent escrit: 

 
“Agraeixo les  disculpes fetes sobre les formes com s’ha portat aquest tema, però el que avui fem es ratificar un 
decret d’alcaldia sobre un pla de joventut, en que no se’ns ha facilitat gens la feina, com podia ser el resum que 
es va comprometre vostè a fer per veure  el mes destacat d’aquest pla , i l’altre falta que trobem ,  es la falta de 
participació per part del seu govern envers l’oposició, per buscar consensos i idees noves, creiem que es un pla 
per cobrir l’expedient per poder rebre les subvencions que mes tard demanaran i que era necessari per poder 
accedir-hi, subvencions de les quals desconeixem els seus imports, etc. 

Per tot l’exposa’t i per donar un vot de confiança envers a la regidoria de joventut, ens abstindrem en el si de la 
votació.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que ja n’hi ha prou de 
disculpes per part del govern municipal i que no es pot gestionar una regidoria sense planificació. 

 
La senyora Bastida retreu al govern que el Pla s’aprovi per Decret d’Alcaldia, ja que no dóna possibilitat de 
participació als grups de l’oposició. 
 
La senyora Bastida afirma que el govern municipal actua sense una planificació prèvia i que esperava més de la 
Regidora de Joventut. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pensa que aquest Pla és local, i, per tant, 
cal analitzar la realitat del municipi. Pensa que la justificació per redactar aquest Pla és la de demanar la 
subvenció i manifesta el següent: 

 
“Senyora Alsina i senyores i senyors del govern, m’ha costa, però he arribat al final de les 80 pàgines del que 

vostès han anomenat Pla de Joventut. I dic que m’ha costat perquè a la pàgina 40, la meitat del document, 

encara estaven definint objectius generals. 

Però el principal problema d’aquest document és bàsic: és que és un document justificatiu. És un paper que té 

una única finalitat, com moltes altres vegades: no perdre una assignació econòmica externa. I, tot i ser un bon 

motiu, és insuficient per a que Gent de Llavaneres voti a favor d’aprovar-lo. Perquè? Perquè vostès com a 

gestors del tema del jovent no s’han guanyat encara cap credibilitat. Perquè el document revela una visió 

absolutament capada, manca, coixa, cega i, sobretot, sorda pel que fa al jovent. 

Expressen la justificació de la manca de temps en diverses ocasions en el document. I això és inaudit. Això ha 

de ser un document guia de les seves actuacions dels pròxims anys i ha faltat temps? Senyora Alsina, porten ja 

més d’un any governant i en un any han tingut temps d’inaugurar  _ tancar_  posar vigilància policial i també de 

demostrar quina és la seva visió del jovent: elements bàsicament culpables....i no importa de què. Són sempre 

sospitosos i de malfiar.  

Han tingut, igualment temps de fer fora la tècnica que millor coneixia el context de Llavaneres just després 

d’inaugurar el casal de Joves. I han tingut temps ja per tornar-la a contractar mesos després. Ara venen les 

preses. Ens deia l’alcalde que portava vostè mesos treballant en la redacció del pla. I en tot aquest temps “tant 

llarg” van tenir temps d’entrevistar-se amb diversos agents, però no així amb els protagonistes i destinataris: els 

joves. 

*  És cert que els joves no han de decidir la política de Joventut per ells mateixos, però em reconeixerà que si hi 

ha un agent implicat a qui cal escoltar-se són precisament els joves. I diuen que han reservat l’apartat de 
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participació durant l’execució del Pla. És més que curiós. És realment grotesc. Vostès passen del jovent... No 

els importa ni el que pensen, ni el que els preocupa ni el que interessa al jovent. L’únic que interessa és no 

perdre una subvenció que probablement anirà destinada a pagar què? Més càmeres de control? Més vigilants? 

* Per planificar per als joves cal parlar amb experts, educadors, dinamitzadors, tècnics, empresaris, gestors 

esportius i, sobretot, parlar amb els joves. Demanen compromís però no tenen temps. Em pot dir, senyora 

Alsina, 

• què ha passat amb el  compromís d’aquest ple i del govern del mandat anterior que varem tancar amb una 

llista de 21 punts? Es va aprovar en Ple... 

• Què se n’ha fet de tots aquells compromisos apart d’obrir, tancar i tornar a obrir el Casal? Apart d’instal·lar 

la pista d’skate i traslladar-la a un lloc tancat i apartat? I de la revetlla jove de Cap d’Any? I de la gratuïtat de 

l’autobús? I de la paret per a fer grafits? I de tota la resta? Res. Ocupen un petit espai en la notícia del web i res 

més. 

• I no és qüestió de diners, perquè hi ha coses que no costen diners, però sí esforç, fe, compromís. Això que 

demanen del jovent però que vostès des del govern no ofereixen als joves... 

Com volen que hi creiem? Com volen, sobretot, que els joves es comprometin? 

Si el document sembla més un pla de l’INEM que un Pla Jove? És evident que cal ajudar i assessorar els joves 

en el seu camí professional; és evident que la pràctica esportiva és bona. Però com diu el mateix document en 

una referència de Heineman, l’esport en ell mateix no té cap mena de valors. I parlen de valors, però no diuen 

quins? L’estructura de càstig que han vingut aplicant, sense cap mena d’acte de formació? 

Parlen de les demandes dels joves, però saben quines són? No! 

Parlen (pàgina 31) de què i cito: ”que les entitats esportives que realment han treballat (...) són la del bàsquet i 

el futbol”. Escoltin, i la resta d’entitats, potser minoritàries, què? Aquests no han treballat? 

Han valorat els diners, instal·lacions i recursos que es destinen a futbol i bàsquet per ponderar i valorar 

realment el que cada entitat pot fer? 

Parlen d’instal·lacions, però la pista de l’Institut s’ha d’obrir segons està compromès. Potser així evitaran que 

els nens que hi van saltin o es donin la vota i marxin cap a casa defraudats, igual que amb la half, la pista 

d’skate. 

Bé, és igual, la taula d’activitats és realment reveladora. Omple un full, però de contingut real, de substància, 

si mires el detall, la cosa cau sola. Ple d’”anul·lats”, activitats que s’han quedat a 2008 i 2009... o considerar 

pràctica esportiva un torneig de futbolí...  

Ens trobem amb una diagnosi de la situació actual en molts casos obsoleta. Una anàlisi que exposa 

situacions no generals, sinó globals, mundials, però tampoc específicament pròpies dels joves, sinó de 

l’actual context social. Tot un expositiu inservible per manca de concreció local, de concreció de la situació de 

Llavaneres. Estem assistint a un qüestionament del sistema actual i no trobem cap programa que persegueixi 

la creació d’esperit crític en el jovent, de socialització en la diversitat, d’exposició i acostament als problemes 

d’avui. Ens trobem davant d’un pla d’inserció laboral de dubtosa utilitat. Vaja que, amb una visió com 

aquesta, no creiem que siguin capaços d’enganxar al jovent a activitats útils en la seva formació. 
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Això sí, aprofiten el que ja hi ha i que no funciona. Parlen de la borsa de treball i no s’enrecorden del 

compromís de crear la borsa de treball jove, adquirit a finals de 2008. La visita al saló de l’Ensenyament, les 

xerrades d’assessorament són activitats que es fan ja a l’Institut. Parlen bàsicament de 4t d’ESO. I la resta de 

cursos? I la resta d’edats? Si, posen marques als quadres d’activitats, però no hi ha contingut. 

Finalment, fan vostès unes previsions econòmiques que ens fan avergonyir, perquè tenim actualment una 

dotació pressupostària que iguala pràcticament l’assignació econòmica que rep la regidora. Gastem el mateix 

en la regidora que en tota l’activitat de la regidoria. Des del 2008 l’assignació en Joventut s’ha reduït en un 

90%. I la reducció del pressupost general ha caigut en un 48%. No lliga. El cert és que el jovent els preocupa 

en un 0,13%. No arriba ni a l’1% del pressupost anual de l’Ajuntament, ni al 0,5%. 

Mirin, això que ens presenten pot servir per justificar una subvenció, però com a Pla de Joventut és un forat 

negre. Saben una cosa? Avui ho aprovaran, com sol passar, sense cap mena de diàleg, sense consens  i, 

potser,  sense escoltar. Serà una vegada més un acte d’emergència, fet a corre-cuita i sense sentit. 

Nosaltres no perdem l’esperança d’un canvi. Confiem en la bona voluntat de la regidora, encara que no 

sempre n’hi ha prou amb això: per tal de ser positius, mirin, Gent de Llavaneres seria capaç d’abstenir-se i 

descartar el NO si es comprometen a posar efectivament en marxa el Consell de Joves abans de final d’any i 

convocar-lo per tal de definir les seves propostes de cara al contingut del Pla, a definir i fer-los participar en el 

disseny d’activitats i programes al Casal i fora del casal de Joves, a programar algun acte específic per les 

festes majors, per la resta de temporada.... Ja que no ho han fet abans, els demanem que ho facin després. 

El vot afirmatiu, senyora Alsina, requereix molt més que el document que tenim entre mans.  

Gràcies.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, no accepta les disculpes de la Regidora 
de Joventut, pensa que podia haver informat abans als Grups de l’oposició perquè poguessin fer aportacions 
al Pla. 
 
El senyor Mora recorda que en el mandat anterior es van iniciar les obres del Casal de Joves i es va redactar 
un Pla Local de Joventut. 
 
També apunta que, a la pàgina 9 del Pla, hi ha una errada, ja que s’ha fet constar que hi ha dues escoles 
d’ensenyament infantil i primari, i n’hi ha tres. 
 
El senyor Mora considera que es tracta del document més important en matèria de joventut de tot el mandat i 
recorda que la Tècnica de Joventut no va marxar, si no que el govern la va fer fora. 
 
Seguidament, el senyor Mora, comenta que els joves no tenen transport propi per traslladar-se i que 
l’Ajuntament no projecta activitats de lleure en el municipi. 
 
També demana informació de la difusió que s’ha fet als joves del Pla Local de Joventut i afirma que en l’any 
anterior la Regidora no s’ha reunit amb els joves per escoltar-los. 
 
Demana que s’informi als grups municipals. 
 
El senyor Mora recorda que el Ple va aprovar la creació del Consell de Joves i les propostes de l’Ajuntament 
Jove i demana a la Regidora que es reuneixi amb ells, ja que l’anterior Regidor de Joventut no ho va fer 
durant dos anys i mig. 
 
Per últim, el senyor Mora, anuncia la seva abstenció, ja que pensa que el Pla Local de Joventut té 
mancances. 
 



     

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 

7 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

La Regidora senyor Marta Alsina i Freginals (CIU), Regidora-Delegada de Joventut i Participació Ciutadana, 
afirma que sempre està oberta a les aportacions dels grups i que el Pla preveu la participació dels joves a 
posteriori. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que la iniciativa política 
la té el govern. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pensa que aquest Pla no preveu 
activitats de lleure pels joves. 
 
També comenta que el cost anual per l’Ajuntament del Pla Local de Joventut és de 9.000 euros i el cost dels 
polítics és de 250.000 euros l’any. 
 
El senyor Alcalde afirma que el calendari de les subvencions el fa la Generalitat de Catalunya i felicita a la 
Regidora de Joventut per la feina feta. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals Grups Municipals de 
CiU i PP  i 5 (cinc) abstencions d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 

 
6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS 

MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE. 
 

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

“APROVACIÓ  INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS 
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE 

Vist el text de l’Ordenança Municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit 
tigre. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta Ordenança és aportar informació, solucions i consells que permetin evitar o 
minimitzar la presència i la dispersió dels mosquits en l’àmbit territorial de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Atès que aquesta Ordenança regula les mesures d’intervenció municipal necessàries, com l’aplicació del 
principi de precaució, l’obligació que les empreses en l’exercici de les seves activitats implantin l’autocontrol i 
la necessitat de col·laboració de tota la ciutadania. També es preveu un règim disciplinari i sancionador. 
 
Vist l’informe de la Tècnica Auxiliar de Sanitat. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol 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 per a la prevenció i control dels mosquits, i 
particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus). 
 
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. 
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Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
El senyor Antoni Majó i Vives (PP), Regidor-Delegat de Sanitat, explica breument l’assumpte. 

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

 
7. RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ 

TURÍSTICA COSTA DEL MARESME. 
 

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

“RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
COSTA DEL MARESME 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2000, 
va aprovar l’adhesió al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 
 
Vist que en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, van formalitzar un conveni el qual regulava l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de 
Barcelona com a membre de ple dret del dit ens, i amb el que el Consorci es comprometé  a modificar el 
contingut dels estatuts que incorporà la seva presència en el Consorci, com a ens instrumental per afavorir el 
desenvolupament territorial turístic de la Província, per tal de contribuir al creixement econòmic i al 
desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els 
valors socioculturals. 
 
Vist que mitjançant comunicació del Gerent del Servei de Turisme de  l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’ha comunicat que, passats més de 10 anys de la implantació del 
model i com a conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme en el territori i 
amb el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona s’ha replantejat el seu paper, per tal d’establir 
un nou model de relació.  
 
Vist que mitjançant acord adoptat el passat 22 de desembre de 2011 pel Ple de la Diputació de Barcelona, es 
va aprovar un Dictamen de formulació de preavís de separació del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, amb la voluntat d’establir un nou marc de relació basat en la concertació d’objectius i accions a 
desenvolupar per dur a terme els projectes acordats i les aportacions econòmiques a realitzar per part de la 
Diputació i del consorci. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, 
ha acceptat en sessió de 13 de juny de 2012 la separació de la Diputació de Barcelona així com ha aprovat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18 dels  Estatuts per tal 
d’adaptar-los a la no condició de membre de la Diputació de Barcelona, així com l’article 3 per tal de reflectir la 
composició actual de membres del Consorci. 
 
Vist que, en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts 
dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta 
General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 
finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i 
una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública 
pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 10 F), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 10 de juliol de 2012. 
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme de data 25 d’abril de 2012, que incorpora la supressió de la Diputació de 
Barcelona com a entitat membre i modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans 
col·legiats de govern, vicepresidències, etc, així com reflectir la composició actual de membres del Consorci, 
d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els 
efectes legals. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i 
al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal que, actuant en 
nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació 
inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el 
text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes 
que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del maresme, als 
efectes escaients.” 

 
  El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

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

 
8. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 

L’ANY 2013. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 

2013. 

 
Vista l’Ordre EMO/185/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 
6159, de 28 de juny de 2012, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l’any 2013. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran 
festes locals. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2012. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular la 
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proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PROPOSAR els dies 22 de juliol de 2013 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre de 
2013 (dissabte) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any 
2013. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i 
Ocupació, als efectes oportuns.” 

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

 
9. APROVACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM). 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2011 va 
acordar aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Andreu de Llavaneres i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 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 i jurídic de 24 de gener de 2011, annex a 
l’esmentat acord. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de març de 2011 va aprovar el  text refós del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, promogut per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, amb la 
incorporació de les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 de 
gener de 2011, excepte aquelles que van ser objecte del requeriment previ previst a l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

Atès que l’esmentat requeriment previ va ser aprovat en la mateixa sessió del Ple de l’Ajuntament de 30 de 
març de 2011. 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la seva sessió de 14 de juliol de 2011 va 
acordar mantenir la suspensió de l’executivitat de l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Andreu de Llavaneres, fins l’aprovació d’un Text Refós que es presentarà per triplicat, 
verificat per l’òrgan que hi va atorgar l’aprovació provisional i degudament diligenciat, que incorpori un seguit 
de prescripcions que es detallen en el propi acord. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2011 va aprovar el requeriment 
previ previst a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, contra l’acord de la CTUB de 14 de juliol de 2011. 

Vista la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 30 de maig de 2012 en virtut de la qual, 
d’una part,  s’estima en part el requeriment previ eliminant les prescripcions 1.1, 1.3, 1.5 i 1.13 de l’acord 
objecte del requeriment i, d’altra part, es manté la suspensió de l’executivitat de l’aprovació definitiva del 
POUM fins la presentació d’un text refós davant la CTUB que incorpori les prescripcions del seu anterior acord 
de 14 de juliol de 2011 no suprimides en la resolució del requeriment previ. 

Vist el document del segon text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, promogut per l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres. 

Vist l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol 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; 
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els articles 83 i concordants del DL 1/2005; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR  el  segon text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, promogut per l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, amb la incorporació de les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14 de juliol de 2011, excepte aquelles que van ser eliminades per la 
resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 30 de maig de 2012 en virtut de la qual es va estimar 
parcialment el requeriment previ formulat per l’Ajuntament. 

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.” 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte i manifesta el següent: 
 
En data 27 de gener de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar definitivament el POUM i va 
supeditar la seva executivitat a l’aprovació d’un text refós que incorporés les prescripcions de l’informe tècnic-
jurídic contingudes en l’acord de la Comissió. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2011, va aprovar el text refós del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), incorporant les prescripcions, excepte aquelles que van ser 
objecte del requeriment previ aprovat pel mateix Ple. 
 
El dia 14 de juliol de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, acorda mantenir la suspensió de 
l’executivitat del POUM fins a la incorporació de les prescripcions aprovades per la Comissió. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2011, va aprovar la formulació  del segon 
requeriment previ contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14 de juliol de 2011, 
de mantenir la suspensió de l’executivitat de l’aprovació definitiva del POUM. 

En data 30 de maig de 2012, mitjançant resolució del Conseller, s’estima el requeriment previ gairebé en la 
seva totalitat. 
 
La senyora Carreras agraeix a l’equip redactor del POUM especialment, a l’arquitecte municipal i a tots els que 
han participat en l’elaboració del POUM la seva tasca. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES,  llegeix el següent escrit: 
 
“Desprès de 7 anys de començar amb el POUM, avui suposo que quedarà aprovat definitivament, perquè sigui 
executiu desprès de passar els darrers tràmits, com el d’avui que toca l’aprovació del segon text refós, i 
posteriorment  la seva publicació. 

La nostra postura que sempre hem tingut amb aquest POUM, és que no ens l’hem cregut mai, a pesar dels 
esforços i que hi ha dedicat vostè sra. regidora sobre aquest tema. 

Però la pregunta que ens fem, i es farà molta gent de la nostra població és: i ara que passarà? 

La resposta és molt simple, i cada dia els mitjans de comunicació s’encarreguen d’explicar-ho. 

Estem vivint en context de crisi continuada i profunda que fa que aquest POUM no tingui massa sentit, primer  
perquè les condicions de quan es va comença a redactar, era el de donar continuïtat a la bombolla 
immobiliària, però ara veiem que aquest model de creiexement ha resultat nefast pels nostres interessos i per 
tant ja no es pot apostar per aquest model que feia que el nostre Ajuntament es fregues les mans veient els  
ingressos que obtindrien de les llicències d’obres, per posar-ne un exemple,  etc. etc. 

El POUM és un instrument que ens obliga a regular (per així poder anar cobrint les necessitats bàsiques 
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d’habitatge). On és l’habitatge de protecció per als joves que ha estat un fracàs? Vostè creu que aquest POUM 
ho soluciona, la resposta és que No, ni tampoc la vivenda de substitució de la gent gran, o el de la població 
amb pocs recursos econòmics. 

Però cregui’m el POUM que  aprovaran és producte d’un creixement continu que es preveia, i que  ens omple 
d’equipaments que no podrem mantenir i en el cas de l’habitatge ens dibuixa un panorama fet per uns 
constructors que mai vindran, i  per gent que no existeix i que potser ni existirà mai. 

Resumint, sra. Regidora perquè ja se n’ha parlat molt i molt del POUM. El nostre vot serà el de votar-hi  en 
contra, per mantenir la nostra línea de coherència marcada des del primer dia, i així ja els hi hem expressat 
assíduament i, en les diferents fases, que s’ha anat portant a plenari, en que creiem que aquest POUM  
s’hagués hagut de començar de zero, acotar-ho en menys sectors de creixement i així  fer un POUM més 
transparent i participatiu que va mancar ja des del seu inici.” 

 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, agraeix la informació facilitada 
per la Regidora d’Urbanisme. 
 
La senyora Bastida demana més responsabilitat al senyor Ruiz i menys demagògia 
 
Recorda que és obligatori, per llei, disposar d’un POUM per ordenar i protegir el territori i que es van fer 
diferents processos de participació ciutadana. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, agraeix la informació facilitada per la 
Regidora d’Urbanisme. 
 
El senyor Rubal explica que el seu Grup ha fet aportacions al POUM durant sis anys. La situació ha canviat, 
però, pensa que cal ordenar el territori. Anuncia el seu vot a favor per coherència. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que es tracta d’un tema molt important, 
ja que dibuixa el territori dels propers vint anys. 
 
Agraeix la feina de la regidora d’Urbanisme i la informació facilitada. 
 
El senyor Sala afirma que no és el POUM que desitjava el seu Grup. 
 
Pensa que també hi havia la via “valenta” del procés: iniciar el POUM de zero. Fa sis anys i mig que es van fer 
els processos de participació, no n’hi ha, per tant, consultes recents. 
 
Segons el POUM el m2 de sostre val 2.700 euros, en canvi, el pis més econòmic val 170.000 euros i té 40 m2, 
per tant és fals. 
 
El POUM també preveu 1.700 habitatges nous, dels quals 700 seran protegits. 
 
Per acabar, el senyor Sala, manifesta que valia més reformular el Pla i convidar a la població a consultar el 
POUM; pensa que hi ha dèficit de democràcia a l’Ajuntament. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa algunes 
explicacions tècniques, i afirma que el POUM és un document molt reglat i que la participació ciutadana es fa a 
l’inici del procés. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, respon a la senyora Bastida 
afirmant que el POUM preveu un augment de 1.800 habitatges i que falta un Pla d’Equipaments Comercials. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, es dirigeix al senyor Sala per al·lusions 
prèvies d’aquest i en resposta a les mateixes i li recorda que el seu Grup va participar en l’elaboració del 
POUM, i, que per tant, ha d’explicar el canvi de vot. 
 
També menciona que la revisió cadastral preveu un preu de 2.400 euros per m2 al casc urbà, i que el seu 
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Grup ho va aprovar. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que la ponència de valors no l’aprova 
l’Ajuntament, sinó el Ministeri d’Hisenda. 
  
El senyor Alcalde felicita a la Regidora d’Urbanisme per la seva tasca. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, PSC-
PM i GLL-E  i 3 (tres) en contra d’ERC-AM i SOS LLAVANERES. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense 
cap esmena. 

 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER TAL D’ACTUAR PER PREVENIR INCENDIS 

ALS MARGES I RIERES. 
 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 
següent Moció per tal d’actuar per prevenir incendis als marges i rieres.  

Exposició de motius: 

Atès que la sequera unida a la intensa calor està posant en perill d’incendi els nostres boscos, marges i rieres.  

Atès que el passat diumenge 24 de juny a les 19h es va produir un incendi a la riera del Balís, a escassos tres 
metres de les vivendes del Camí del Balís 14 d’una banda de la riera i de les vivendes de Sant Vicenç de 
Montalt de l’altra riba de la riera.  

Atès que el foc no va causar danys majors gràcies a la ràpida actuació dels voluntaris de l’Associació de 
Defensa Forestal Serralada del Montalt.  

Atès que l’esmentada riera del Balís està en un estat lamentable, plena de brutícia, atapeïda de vegetació seca, 
i molt a prop d’habitatges.   

Atès que és responsabilitat municipal vetllar per l’adequació i la seguretat dels emplaçaments públics.  

És per tot això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Andreu de Llavaneres insta 
al Ple a adoptar els següents acords: 

1.- Instar l’Ajuntament de Llavaneres a netejar els marges del Camí del Balís, propers a la riera, i que faci les 
passes oportunes amb l’Agència Catalana de l’Aigua per netejar la vegetació de la llera de la riera del Balís a 
mesura preventiva a possibles futurs incendis. 

2.- Instar l’Ajuntament de Llavaneres a actuar preventivament sobre aquells punts perceptibles de patir un 
incendi, així com boscos amb deixalles, marges bruts i rieres amb herbes i matolls secs.  

3.- Traslladar aquests acords a l’Associació de Defensa Forestal Serralada del Montalt, als Grups Municipals de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, i a l’Agència Catalana de l’Aigua.”  

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica la moció. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, manifesta el seu suport a la 
moció. Considera que l’ACA no fa les actuacions que li pertoquen. 

El senyor Ruiz proposa, com a esmena a la moció, que l’Ajuntament actuï en conseqüència i que repercuteixi el 
cost a l’ACA. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, recorda que l’Ajuntament no és titular de la 
gestió de la Riera, cal demanar autorització a l’ACA i complir els tràmits administratius. 

El senyor Juan Manuel García Concepción, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Governació, 
Mobilitat, Via Pública i Medi Ambient, recorda que en el mandat anterior l’Ajuntament ha netejat preventivament 
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els marges de la Riera. Considera la moció oportunista. 

El senyor Alcalde explica que les rieres no són competència de l’Ajuntament, sinó de l’ACA. En l’anterior mandat 
l’ACA no va netejar cap riera, i el Grup d’Esquerra tenia responsabilitat de govern en la Generalitat. Manifesta la 
seva sorpresa davant d’aquesta moció. 

També recorda que l’Ajuntament va netejar un tram de la Riera a l’alçada del Cardenal Vives i ERC va protestar. 
Considera oportunista la moció. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que la moció vol recollir la inquietud 
dels veïns de la zona del Camí del Balís. 

El senyor Mora afirma que el seu Grup vol que totes les rieres estiguin netes amb responsabilitat, i comenta que 
l’Ajuntament ja ha pagat multes a causa de l’actuació irresponsable del senyor Alcalde. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 5 (cinc) vots a favor dels Grups Municipals Grups Municipals de 
d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES  i 9 (nou) en contra dels Grups Municipals de CIU i PP. Per 
tant, la moció resulta rebutjada. 

 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL ADREÇAT A 
LES FAMÍLIES I A LES ENTITATS SOCIALS. 

 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 
següent Moció per la creació d’un fons social adreçat a les famílies i a les entitats socials.  

Exposició de motius: 

Atesa la delicada situació econòmica en que es troben moltes famílies i bona part de les entitats que lluiten 
contra la pobresa del nostre entorn més proper. 

Atès que cada dia son més les famílies que s’adrecen a l’Ajuntament buscant ajuda social per poder seguir 
tirant endavant les seves famílies.  

Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha de vetllar, en la mesura de les seves possibilitats, per 
tal de pal·liar els desequilibris i aconseguir una major justícia social.  

Atès que diferents entitats de caire social com la Fundació Maresme, l’Associació de Familiars Malalts Mentals, 
l’Associació CEE Les Aigües, la Fundació Marpi, i els Germans Franciscans han vist com l’Ajuntament de 
Llavaneres ha rebaixat la quantia de la subvenció en aquestes entitats en un moment de màxima necessitat per 
aquestes.  

Atès que en un moment com l’actual cal administrar sàviament els ingressos i les despeses per tal de no 
generar desigualtats socials, però que també cal maximitzar la transparència en la gestió dels recursos 
municipals.  

És per tot això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Andreu de Llavaneres insta 
al Ple a adoptar els següents acords: 

1.- Compromís municipal per a la creació d’un nou fons econòmic de 40.000 euros en el pressupost municipal 
per l’exercici 2013, que es destinarà a ajudes socials per a famílies i entitats socials del nostre entorn més 
immediat.  

2.- Assignar el fons econòmic a la regidoria de Benestar Social per a la seva gestió segons els criteris 
establerts.    

3.- Compromís municipal en l’estalvi pressupostari en dietes i despeses de representació política en el marc del 
pressupost de l’exercici 2013.”     
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica la moció. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pensa que el Ple no és un 
mercadeig d’ERC-AM amb el govern. Espera que els 40.000 euros que es volen destinar a aquest fons 
econòmic no provinguin de l’aplicació del nou cadastre. 

També comenta que el punt 3 de la moció no concreta res. No considera adient les maneres. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que la moció és fruit de 
l’acord del Ple de data 25 de juny de 2012, en el qual ERC va donar suport a l’aprovació del cadastre. 

La senyora Bastida també comenta que el compromís del govern no val res i afirma que hi ha mocions 
aprovades que no es compleixen. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, recorda que a iniciativa dels Grups de SOS 
LLAVANERES i GLL-E, es va proposar la dotació econòmica a Càritas Parroquial. 

En aquesta moció, però, no es concreta res sobre l’import de les dietes i despeses de representació política. 
Afegeix que no està d’acord amb la forma però sí amb el fons. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, recorda que en el 
Ple anterior es va comprometre a celebrar una reunió del govern amb ERC per tractar del pressupost municipal 
de l’any 2013. 

El senyor Alcalde afirma que el fons d’aquesta moció segueix la línia del govern en l’anterior mandat: ajudar a 
les famílies. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, ERC-
AM, PSC-PM i GLL-E  i 1 (una) abstenció de SOS LLAVANERES. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap 
esmena. 

 
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA DE REBUIG ENVERS LES MODIFICACIONS 

INTRODUÏDES EN EL REIAL DECRET LLEI QUE MODIFICA EL MARC ESTATAL EN MATÈRIA 
D’HORARIS COMERCIALS. 

 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 
la següent Moció de rebuig envers les modificacions introduïdes en Reial decret llei que modifica el marc estatal 
en matèria d’horaris comercials en suposar un canvi de model comercial i una invasió de les competències 
pròpies de la Generalitat de Catalunya. 

Exposició de motius: 

Atès que des del passat 14 de juliol ha entrat en vigor el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

Atès que, entre d’altres mesures, el RDL estableix mesures de liberalització dels horaris comercials pels 
establiments menors de 300 m2, l’ampliació de les hores d’obertura setmanals dels establiments (de les 72 
actuals a 90), s’eliminen els períodes de rebaixes, entre d’altres. 

Atès que l’ampliació dels horaris comportarà un repartiment,  en lloc de en sis dies, en set dies, i la renda 
familiar disponible i la capacitat de consum no augmentaran a causa d’una hipotètica desregulació. 

Atès que aquesta desregulació dels horaris a 90 hores setmanals d’obertura comercial, produirà un 
decantament del consum al cap de setmana en el qual les grans superfícies gaudeixen d’una posició dominant. 

Atès que la desregulació dels horaris, lluny de crear ocupació estable i de qualitat, destruirà milers de llocs de 
treball al teixit comercial de proximitat. La desaparició dels nuclis i eixos comercials urbans comportarà l’aparició 
de nous problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat ciutadana i el trencament de la cohesió 
social. 
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Atès que els horaris actuals són dels més amplis d’Europa i permeten, d’una banda, que la ciutadania pugui 
planificar les seves compres amb un gran marge de maniobra, i, d’una altra, que els comerciants puguin fixar 
lliurement l’horari comercial més pertinent segons el seu tipus de negoci. 

Atès que una major desregulació dels horaris comercials dificultarà encara més la conciliació de la vida laboral i 
personal tant d’autònoms com de treballadors i treballadores del sector en general. 

Atès que l’article 121.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga la competència exclusiva a favor de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació comercial i per tant, l’Executiu central no pot, desoint el 
repartiment competencial, imposar una desregulació dels horaris comercials. 

És per tot això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Andreu de Llavaneres insta 
al Ple a adoptar els següents acords: 

1.- Rebutjar les modificacions del Reial decret llei que modifica el marc estatal en matèria d’horaris comercials ja 
que suposen un canvi de model comercial, posa en perill la continuïtat comerç de proximitat  i envaeix les 
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya. 

2.- Demanar al Govern de la Generalitat que no apliqui el RDL, apliqui la nostra pròpia regulació i que es 
mantingui ferm en la defensa del nostre model comercial 

3.- Traslladar aquests acords al del Departament d’Empresa i Ocupació, al Govern espanyol, a les entitats 
signats del Manifest sectorial del comerç del  4 de juliol de 2012 de rebuig envers les modificacions anunciades 
a la proposta de Reial decret llei que modifica el marc estatal en matèria d’horaris comercials i a tos els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que es tracta d’un tema nacional 
i que cal posicionar-se en contra del Reial Decret perquè va en contra del petit comerç. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, pregunta si la moció afecta a Sant Andreu 
de Llavaneres, ja que es tracta d’un municipi turístic. A continuació manifesta el següent: 

 “A Gent de Llavaneres no creiem que posar entrebancs a l’activitat econòmica sigui el camí per a promoure la 
creació de llocs de treball. Entenem que cal protegir el que queda de petit comerç, cada dia en més 
desavantatge respecte a les grans superfícies i alhora, estem convençuts que el petit comerç s’ha d’adaptar en 
la mesura dels recursos a les noves condicions per resultar més competitius. Així, cal oferir valor afegit a l’oferta 
comercial per poder disputar mercat a aquestes grans empreses. 
Tot i que Llavaneres té condicions especifiques com a municipi turístic, creiem que ha de ser possible la 
compatibilització de la vida familiar i laboral i que aquestes extensions d’horaris són un factor negatiu en 
aquesta compatibilització. És per aquest motiu que donem suport a la moció presentada.” 
 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, afirma que aquest Reial Decret no afecta a Sant Andreu de Llavaneres, de moment. També considera 
que no es destruirà ocupació. Anuncia el seu vot en contra. 

El senyor Alcalde anuncia la seva abstenció. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que donarà suport a la 
moció perquè el Reial Decret-llei suposa un canvi de model que crearà pobresa. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, opina que aquest Reial Decret-llei envaeix 
competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat  següent: 5 (cinc) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, 
PSC-PM i SOS LLAVANERES, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 7 (set) abstencions del Grup 
Municipal de CIU. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap esmena. 

 
 

13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, formula les següents preguntes: 
 
Aquests darrers dies veïns del carrer Sant Antoni, s’han queixat mitjançant un escrit de la presència de rates al 
solar destinat a la construcció d’habitatge públic del mateix carrer. 

1.- Quines mesures s’han pres en relació a aquesta qüestió? 

A partir del dia 20 de juny el parc Jardins Passi han estat recepcionats per l'Ajuntament. 

2.- Quin serà el criteri de gestió que s’aplicarà a aquest nou parc municipal pel que fa al manteniment i 
sostenibilitat del mateix? Si s’ha elaborat un pla de gestió, sol·licitem al regidor responsable una còpia del 
mateix.  

3.- Ha rebut l’alcalde un informe raonat de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 19 de març de 2012 en relació a 
l’expedient obert per motius urbanístics en relació a unes obres del Club de Golf Llavaneres (els seus gestors)? 

4.- Si la resposta és afirmativa, en mans de qui obra l’esmentat informe? 

5.- Si l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 19 de març existeix. Per què no consta al Registre 
Municipal aquesta entrada malgrat que la normativa obliga a registrar-ho? 

6.- Igualment, en cas afirmatiu (si existeix l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de 19 de març de 2012) té 
coneixement precís, còpia o original del mateix el responsable del Registre Municipal? 

7.- Quins membres del govern tenen coneixement de l’existència o no i del seu contingut de l’informe raonat de 
l’Oficina Antifrau de 19 de març de 2012? 

8.- Per quin motiu es segueix sense tancar els parcs públics a les nits? 

El senyor Antonio Majó i Vives (PP), Regidor-Delegat de Benestar Social i Sanitat, contesta a la pregunta 
número 1 afirmant que es compromet a què el Serveis Tècnics Municipals facin la comprovació. 

El senyor Juan Manuel García Concepción, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Governació, 
Mobilitat, Via Pública i Medi Ambient, respon a la segona pregunta explicant que el dia 14 de juny d’enguany es 
va fer la recepció del Parc en bon estat i que l’Ajuntament ha disminuït el consum d’aigua pel que fa al 
manteniment. 

Seguidament, el senyor Alcalde contesta a la pregunta número 3, afirmant que sí que ha rebut un informe de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Pel que fa a la pregunta número 4, el senyor Alcalde explica que ell té l’esmentat informe i que l’Instructor i el 
Secretari en tenen un còpia. 

A la pregunta número 5, el senyor Alcalde respon que el seu criteri és no registrar-lo fins que no acabi la 
investigació 

Seguidament, el senyor Alcalde es refereix a la pregunta número 6, responent en sentit afirmatiu. 

Respecte a la pregunta número 7, el senyor Alcalde respon que va comentar-ne l’existència en Junta de Govern 
Local. 

En últim terme, pel que fa a la pregunta vuitena, explica que s’ha emès una ordre de servei a la Policia Local, 
però que hi ha conflictes amb els sindicats. 

 
14. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala 

i Martínez presenta al proper ple els següents precs i preguntes: 
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PRECS: 

1. A la regidoria de Cultura sobre la realització de nous actes que invitin a la reivindicació nacional des d’una 

vessant lúdica i festiva dins la Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres.   

2. A la regidoria de Medi Ambient sobre l’estat en què es troba el Parc Joaquim Passi.  

El senyor Sala agraeix la informació i comparteix les actuacions. Demana idees al govern per explotar el parc. 

PREGUNTES: 

A la regidoria d’Ensenyament: 

1. Sol·licitem la memòria d’actuacions, activitats i feines desenvolupades durant el primer semestre de 2012 de 

l’àrea d’Ensenyament, així com còpia de l’organigrama tècnic de la regidoria.  

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que el dia 31 de maig d’enguany 
es va jubilar la Joaquima Bosch, i que desconeix si el govern li ha mostrat el seu agraïment, ja que el govern no 
ha convocat a cap grup de l’oposició. 
 
El senyor Mora proposa fer una carta d’agraïment en nom de tots els Grups Municipals i signar-la tots. 
 
El senyor Alcalde explica que ell va parlar personalment amb la senyora Bosch abans de la jubilació. Li va 
enviar una carta d’agraïment i obsequi modest. 
 
El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Ensenyament i Cultura, afirma que l’Ajuntament 
ha respectat la voluntat de la treballadora. 
 
El senyor Nogueras, pel que fa al primer prec, l’agraeix i convida a ERC a fer propostes. 
 
Per últim, el senyor Nogueras, respon a la pregunta número 1, comentant que actualment no hi ha la memòria, i 
que s’elaborarà al setembre. 
 

15. PREC I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta el següent prec 
al Ple del 30 de juliol de 2012 

En relació amb el PAM Rocaferrera: 

L’any 2004 l'Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació i urbanització que ha estat 
realitzat pel sistema de cooperació; pel qual  entre els anys 2004 i 2008 els veïns han assumit diversos quotes 
d'urbanització per un import estimat de uns  31.200 euros aproximadament, per cada parcel·la de 2000 m2.  
 
Dins d’aquest projecte hi ha diverses “cessions de sòl” que en el projecte inicial estava previst indemnitzar a raó 
de a 60 €/m2; però l’any 2005 l'Ajuntament accepte incrementar aquestes indemnitzacions passant de 60 €/m2 
a 150 €/m2;  A resultes  de que  un  veí va  presentar  un recurs contra aquest increment ,  al desembre de l’any 
2010 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  va  dictar  sentència ferma anul·lant l'increment de les 
indemnitzacions i deixant-les en 60 €/m2. 

Pel que sembla amb anterioritat a desembre de l’any 2010 l'Ajuntament va poder haver realitzat algun/ns 
pagaments a propietaris en concepte d’indemnitzacions per cessió de sòl a raó de 150 €/m2. 
 
En l’abril del passat any 2011 la Junta de Govern va acordar deixar sense efecte diversos decrets que 
contemplaven el pagament d’indemnitzacions a raó de 150 €/m2; i com a conseqüència també es va acordar 
notificar a vuit propietaris afectats les quantitats que haurien de retornar a la tresoreria municipal (per un import 
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conjunt de 428.475,60 euros). 
 
Alguns dels vuit propietaris afectats que havien de retornar diners a la tresoreria municipal també van presentar 
recursos, al·legant que en el seu moment no van ser informats de l’existència del recurs interposat per aquell 
veí que va recórrer  contra l’increment de valoració i que va guanyar amb sentencia ferma. 
 
L’any 2009 van finalitzar les obres de la urbanització, però la Liquidació Definitiva del PAM Rocaferrera no es 
podrà realitzar fins que finalitzin tots els processos judicials i les futures sentències, incloses les al·legacions i  

recursos anteriors. 

 
És sol·licita la següent informació a la Regidora d'Urbanisme: 

 
1- En relació amb els possibles pagaments a propietaris que l'Ajuntament pot haver realitzat amb anterioritat a 
desembre de l’any 2010 en concepte d’indemnitzacions per cessió de sòl a raó de 150 €/m2: 

a) s’ha realitzat algun pagament a 150 €/m2 ? 

b) a qui i per quina quantitat? 

2- En relació amb els vuit veïns afectats que han de retornar diners a la tresoreria municipal: 

a) quants d’aquests vuit veïns afectats han presentat recursos?, i en quin  estat es troben aquests recursos? 

b) dels veïns que no van presentar al·legacions: s’ha cobrat els diners i quin import s’ha cobrat?  
 
3- En cas que l'Ajuntament no hagi notificat en el seu moment a tots els propietaris de l’existència del recurs 
interposat pel veí que va recórrer l'increment de valoració: 

a) Quina és la responsabilitat que ha d’assumir l'Ajuntament enfront dels vuit propietaris afectats? 

b) I quina és la responsabilitat de l'Ajuntament enfront dels restants propietaris que podrien resultar perjudicats? 
 

4- En relació amb les obres i els repassos: 

a) el Director de l’obra i els tècnics municipals han realitzat l’informe de l’estat final de les obres, i quin  és el 
resultat? 

b) ha estat retornada la garantia de 142.000 euros dipositada per la constructora Copcisa ? 

c) l’Ajuntament ha recepcionat definitivament o tàcitament la urbanització ? 

5- En relació amb els processos judicials pendents sobre el PAM Rocaferrera: 

a) quants processos judicials estan pendents de sentència? 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon a la 
primera pregunta, apartat a), afirmant que s’ha pagat segons les valoracions del projecte de reparcel·lació. 
 
A l’apartat b) de la mateixa pregunta respon que s’han pagat un total de 714.126 euros a vuit titulars de drets. 
Els decrets mitjançant els quals es van efectuar el pagament són els números 129/2008, 13/2008 i 134/2008. 
 
Respecte a la pregunta número 2, apartat a), la senyora Carreras,  afirma que s’han presentat tres recursos que 
es troben davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: 
 
Pel que fa a la lletra b) de la mateixa pregunta, la senyora Carreras confirma que no s’ha cobrat res, s’està a 
l’espera de la resolució judicial. 
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Seguidament, la senyora Carreras respon a la pregunta 3: respecte a l’apartat a) comenta que primer cal que es 
resolguin els recursos jurisdiccionals presentats. Si un cop hi ha resolució ferma, algun interessat entén que 
existeix responsabilitat per part d’algú, haurà de plantejar la corresponent demanda al jutjat i s’estarà al que el 
jutge decideixi. Respecte a l’apartat b), la senyora Carreras comenta que la petició o no de responsabilitat 
patrimonial per part de l’Administració ha d’estar delimitada i justificada d’acord amb els paràmetres que ha 
establert reiteradament la jurisprudència. És molt difícil poder determinar en aquest moment, si pot existir 
responsabilitat o no i el seu contingut. Caldria concretar aquesta pregunta, ja que és molt genèrica. 
 
La senyora Carreras respon a la quarta pregunta, apartat a), explicant que hi ha una acta de recepció amb 
esmenes. Sobre l’apartat b) respon que la garantia dipositada per Copcisa  no ha estat retornada i sobre el c) 
que hi ha acta de recepció. 
 
Per últim, la senyora Carreras, contesta a la pregunta número 5 afirmant que hi ha dos processos judicials 
pendents de sentència, d’una banda l’Associació de veïns per cobrar i de l’altre el que declara la nul·litat de la 
sentència. 
 
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. 

El senyor Alcalde justifica la urgència. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que no entén la proposta d’urgència 
de la contractació si no s’ha seguit el Plec de clàusules que preveu que a la Mesa de Contractació hi hagi un 
membre dels Grups de l’oposició. 

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta que novament es proposa un 
tema per urgència. Per responsabilitat votarà a favor de la proposta, però considera lamentable la gestió del 
govern municipal. 

Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte de la sessió, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels 
Grups Municipals de CiU, PP i PSC-PM, 1 (un) vot en contra del Grup Municipal de SOS Llavaneres i 3 (tres) 
abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM i GLL-E.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 

 “ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL 
SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL MINERVA I SERVEIS COMPLEMENTARIS. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2012 va aprovar el plec 
de clàusules d’explotació per a la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió administrativa de 
la gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants municipal Minerva i serveis complementaris i va convocar 
el procediment de contractació amb un preu de licitació de 430.837,68 euros anual. 

Atès que l’esmentada licitació es va anunciar en el perfil del contractant en data 4 de maig de 2012; en el 
Butlletí Oficial de la província de 10 de maig de 2012 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6123, de 8 de maig de 2012. 

Atès que el termini per a la presentació de proposicions va finalitzar el dia 30 de maig de 2012. 

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de juliol de 2012 en la qual es proposa a l’òrgan competent 
l’adjudicació del contracte de concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants 
municipal Minerva i serveis complementaris a l’empresa CLECE, S.A. perquè és el licitador que ha obtingut la 
major puntuació un cop avaluades totes les proposicions presentades d’acord amb els criteris previstos en el 
plec de clàusules d’explotació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 2012. 

Atès que en data 20 de juliol de 2012 es va requerir l’empresa CLECE, S.A. perquè presentés la documentació 
corresponent prevista a l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Atès que CLECE, S.A. ha presentat en termini la documentació requerida. 

Atès que l’article 151.3 del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
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la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposa que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el 
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 

Vistos els articles 151.4, 154, 156 i concordants del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- DECLARAR vàlida la licitació. 

Segon.- ADJUDICAR a CLECE, S.A., CIF: A-80364243, el contracte de concessió administrativa de la gestió 
indirecta del servei públic de la llar d’infants municipal Minerva i serveis complementaris per un import total 
anual de 415.627,03 euros , IVA exempt, i per un període de 5 (cinc) anys, per ser la proposició que ha obtingut 
la millor puntuació d’acord amb els criteris del Plec d’explotació. 
 
L’adjudicatari resta obligat al compliment del contracte amb subjecció al Plec de clàusules d’explotació i a la 
proposició presentada. 
 
Tercer.- FORMALITZAR el contracte administratiu corresponent en el termini i les condicions que preveu l’article 
156 del TRLCSP.  
 
Quart.- APLICAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 321 22715 del pressupost municipal de 
l’any 2012 i COMPROMETRE’S a consignar en els pressupostos dels exercicis corresponents les quantitats 
necessàries i suficients per fer front a la despesa corresponent. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant, en el BOP i en el DOGC en 
compliment del que disposa l’article 154.2 del TRLCSP. 

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors juntament amb còpia dels informes emesos per tal de 
donar compliment al que disposa l’article 151.4.a), b) i c) del TRLCSP.” 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Ensenyament, comenta que la jubilació de la 
tècnica d’ensenyament enguany ha entorpit els terminis.  
 
El senyor Nogueras afirma que no hi ha manca de planificació i que l’empresa adjudicatària ha dipositat avui 
l’aval. 
 
El senyor Nogueras reconeix que no s’ha complert el compromís del govern de convocar a un membre dels 
Grups de l’oposició, amb veu però sense vot, a la Mesa de contractació. El resultat final, però, tampoc s’hagués 
modificat. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta com es que els 
pares i les mares dels alumnes de l’Escola Bressol Minerva van saber qui era l’adjudicatari abans que els Grups 
Municipals. També comenta que, sense haver dipositat l’aval, l’empresa adjudicatària ja es  va presentar als 
pares. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, creu que la gestió del govern 
municipal és lamentable i que sempre va tard. 
 
La senyora Bastida pensa que el govern no respecta als regidors de l’oposició i recorda que els Regidors tenen 
dret a la informació i que el govern té l’obligació d’informar.  
 
En últim terme, la senyora Bastida comenta que el fet que a dia 30 de juliol el Regidor d’Ensenyament no pugui 
informar del Pla Educatiu municipal i del calendari li sembla vergonyós. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que no se’ls ha convocat a cap de 
les reunions i que n’hi ha hagut vàries. Els Regidors de l’oposició, per tant, no han participat en el procés. 
 
El senyor Rubal explica que en la democràcia, la participació és un valor. En aquest cas, a més a més, va ser 
un compromís assumit pel Ple de la Corporació. 
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix la part final de l’acord adoptat al Ple 
extraordinari celebrat el dia 30 d’abril d’enguany, pel qual es va aprovar el plec de clàusules d’explotació per a la 
contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic 
de la llar d’infants municipal Minerva i aprovació del convocatòria del procediment de contractació: 
 
“(...) 
La clàusula 37.2 quedaria redactada de la següent manera:  

“37. 2. Mesa de contractació i obertura dels sobres  
 
La Mesa de contractació estarà formada per:  
 
 - President: L’alcalde o regidor en el qui delegui  
- Vocals: El secretari general de l’Ajuntament  
- L’ interventor de fons municipal  
 
- El tècnic de la regidoria d’Ensenyament 
- El regidor d’Ensenyament  
 
Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.  
 
Assistirà a les sessions de la Mesa de contractació un/a regidor/a dels Grups Municipals de l’oposició, amb veu 
i sense vot. 
 
(...)” 
 
El senyor Mora considera que la Mesa de contractació no ha estat ben convocada ni transparent. Demana que 
es deixi l’assumpte sobre la taula. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i  5 (cinc) 
vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS Llavaneres. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 

 
 

16. INFORMES. 
 

 
No n’hi ha. 
 
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 
 

 


