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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 16/2011 

 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 28 de novembre de 2011, sota la presidència de 
l’Il·lm. Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors 
Carlos Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i 
Puig (CIU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU)  i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), 
senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), 
Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova 
(Esquerra-AM), Emili Minguell i Parent (GLL-E) 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 regidors senyors Joan Rubal i Díaz (GLL-E) i Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES). 
 
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 de la filla d’una treballadora 
municipal. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE 
SETEMBRE DE 2011. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2011 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 11 D’OCTUBRE DE 2011. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2011. 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, recorda que el seu Grup no va assistir al Ple degut a 
la precipitació i horari. Anuncia el vot en contra. 
 
Sotmesa l’acta a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP. 3 
(tres) vots en contra del Grup Municipal d’Esquerra-AM i 2 (dues) abstencions dels Grups Municipals de GLL-
E i PSC. Per tant, queda aprovada l’acta esmentada, sense cap esmena. 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 3 
DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2011 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. 522/2011, de 21 de setembre, fins el decret núm. 670/2011, de 18 de novembre. 
 

La Sra. Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, demana aclariments en relació als Decrets números 
622 i 645/2011. 
 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació dels mateixos. Així mateix, el senyor Antonio Costa, del Grup Municipal 
del PP, com a Regidor-Delegat de Recursos Humans, també explica breument el Decret número 622/2011. 
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Finalment, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 
El Sr. Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 5 i 6 de l’ordre del dia. Aquesta proposta és 
acceptada per unanimitat. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES I DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MATEIX. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“Vist el projecte de reglament de funcionament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
Vist que l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
determina que les administracions públiques han d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en les seves 
comunicacions amb altres administracions públiques i que les condicions que regeixen aquestes 
comunicacions s’han de determinar entre les administracions públiques participants. Així mateix, l’article 107.5 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya, puntualitza que s’han d’utilitzar normalment els mitjans electrònics en les relacions i les 
comunicacions amb les altres administracions, amb ple respecte al principi d’interoperabilitat.  
 
Vist l’article 24.1 de la Llei 11/2007, que estableix que les Administracions Públiques crearan registres 
electrònics per la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions. 
 
Atès que l’article 24 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, concreta els requeriments de seguretat jurídica que han de reunir les comunicacions entre les 
entitats del sector públic per mitjans electrònics. Entre altres requeriments s’exigeix, l’autenticació i la 
identificació de les entitats emissores, de les entitats receptores, de la constància de les comunicacions en els 
registres respectius, i de la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i els documents transmesos.  
 
Vist que aquestes normes obliguen a totes les administracions públiques a disposar almenys d’un sistema   de 
registre administratiu electrònic per a la recepció i remissió de qualsevol sol·licitud, escrit i comunicació. La 
creació d’un registre electrònic general permet la presentació de qualsevol mena de documentació, inclosa la 
corresponent a la tramitació interadministrativa per mitjans electrònics.  
 
Vist l’article 25 de la Llei 11/2007, que preveu que les disposicions de creació dels registres electrònics es 
publicaran al butlletí oficial corresponent. 
 
Atès que els objectius bàsics en que es fonamenta l’establiment d’aquest servei serien, entre d’altres, crear 
canals de relació, tant entre les administracions públiques com entre els ciutadans, per tal de millorar i 
incrementar l’intercanvi d’informació i participació, l’eficàcia administrativa, la transparència, la proximitat i 
l’obertura de les administracions públiques als ciutadans. 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent crear el Registre Electrònic  de Sant 
Andreu de Llavaneres. 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;  
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i 
l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, 
tal com determina l’article 160 del ROAS.  
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 

 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Primer-. APROVAR INICIALMENT l’establiment del servei públic Registre Electrònic de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, sobre la base de les consideracions de la part expositiva del present acord i el projecte 
de reglament del servei adjunt.  
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.  

 
Quart.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d’informació pública -i als mateixos efectes- als 
interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa per a l’establiment del servei.”  

 
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES I DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MATEIXA. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“Vist el projecte del reglament de funcionament del servei públic de la Seu Electrònica  de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
Vist que l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
defineix la seu electrònica com aquella direcció electrònica disponible per als ciutadans mitjançant xarxes de 
telecomunicacions, la titularitat de les quals, la seva gestió i administració correspon a una Administració 
Pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves funcions. 
   
Atès que la seu electrònica es configura  com un element clau en la comunicació i tramitació jurídica  amb els 
ciutadans en suport electrònic, i, per tant, es requereix que la seva creació, funcionalitat i efectes estiguin 
imbuïts dels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperatibilitat i identificació del 
titular, garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits. 
 
Atès que la seu electrònica és la plataforma tecnològica de l’administració, mitjançant la qual aquesta 
desenvolupa les seves competències i duu a terme les activitats pròpies del model d’administració electrònica. 
 
Vist que la seu electrònica comporta la responsabilitat i obligatorietat de l’administració titular respecte la 
integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que es pugui accedir per mitjà de la mateixa, 
per la qual cosa cal cosa el tractament que es fa de la seu electrònica no pot ser el mateix que el que es fa del 
web municipal. 
 
Vist que el Capítol I del Títol segon de la Llei 11/2007, regula la seu electrònica però no n’especifica els 
continguts concrets que ha de contenir. El Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, estableix un contingut mínim de la seu electrònica, aquest es pot 
estructura en tres blocs: sobre la seu (informació sobre les característiques i la regulació de la seu, del seu 
contingut i dels serveis als quals es pot accedir), informació pública (informació disponible per als ciutadans) i 
tramitació i gestions (accés tràmits disponibles).  
 
Vistos els articles 9 i 10 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector de públic de 
Catalunya, que estableixen, entre d’altres aspectes, l’abast i la qualitat exigida a la informació del sector públic. 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i 
l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, 
tal com determina l'article 160 del ROAS.  
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer-. APROVAR INICIALMENT l’establiment del servei públic Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, sobre la base de les consideracions de la part expositiva del present acord i el projecte 
de reglament del servei adjunt.  
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.  
 
Quart.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d’informació pública -i als mateixos efectes- als 
interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa per a l’establiment del servei.”  
 
El Sr. Josep Molins, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Noves Tecnologies, explica breument els 
assumptes. Destaca que amb aquestes aprovacions es podrà obtenir el certificat de domini i això permetrà 
donar seguretat als ciutadans en les seves comunicacions electròniques amb l’Ajuntament. 
 
El Sr. Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta el següent: 
 
“Ens sembla bé la creació d’aquest registre electrònic i del que pot suposar en la relació entre l’Ajuntament i 
els ciutadans que fan sol·licituds i comunicacions sobre serveis. Però encara ens semblarà millor si 
l’Ajuntament es digna a respondre aquestes sol·licituds. I ho diem per les múltiples peticions que hem adreçat 
al llarg de mesos i que continuen constant al registre com no contestades. No diem contestades positivament 
o negativament. És que no s’ha dignat ni a respondre. Això pel que fa a qüestions plantejades per Gent de 
Llavaneres, però és que veiem que hi ha també molts ciutadans que presenten una situació similar. Fins al 
punt que han presentat queixa al Síndic de Greuges de Catalunya perquè han vist que ja no quedava cap altra 
via. 
Senyors regidors, aquest és un dels mínims. Ja que parlen de  qualitat i de serveis i ens passem el dia 
aprovant convenis amb el Síndic i procediments administratius, el mínim que poden fer és complir, vostès, 
regidors de govern, que tenen una assignació els que menys, de 1.000 euros mensuals, és dedicar el temps 
mínim al càrrec i a signar les respostes als ciutadans que sol·liciten o demanen quelcom. No diem que diguin 
que sí, els demanen que, com a mínim, a una persona que s’ha molestat a dirigir unes línies escrites a 
l’Ajuntament, els responguin.” 
 
Sotmesos a votació conjunta els assumptes 5 i 6, resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR PER A 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES 
I SEGURETAT DE CATALUNYA. 

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

“Vist el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, i els Ajuntaments, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a 
la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 
 
Atès que la Xarxa RESCAT aplega i substitueix les principals xarxes existents fins avui a Catalunya, sent per 
tant un valor estratègic per l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vist que aquest conveni té com a objectiu fonamental arribar a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la 
seguretat i les emergències de les administracions públiques i a tots els indrets, inclosos túnels i interiors 
d’edificis. 
 
Atès que l’Ajuntament a d’adquirir, mitjançant arrendament per un període de 64 mesos, amb manteniment 
inclòs, els terminals i accessoris Rescat necessaris, directament a l’empresa adjudicatària dels lots de 
terminals i accessoris per altres usuaris de la Xarxa RESCAT, de l’últim concurs per a l’arrendament de 
terminals Tetra del Departament, al preu adjudicat en aquest concurs. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Vist l’informe favorable de l’Inspector Cap de la Policia Local, segons el qual es proposa adquirir 6 terminals 
per l’exercici 2012 (per garantir que els tres torns quedin coberts). 
  
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 
 
Vist l’article 292,1,c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Vist l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 

 
El text del conveni s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.-  FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.” 
 
El senyor Juan Manuel García, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Governació, explica breument 
l’assumpte. Destaca que es tracta d’un sistema més modern de comunicacions i que suposa una millora en el 
servei. 
 
La senyora Gemma Martín, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, manifesta que aquest assumpte és un 
exemple de com aplicar els pocs diners de què es disposa. Puntualitza que els protocols no s’apliquen de la 
mateixa manera a tothom. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL 
PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS DENOMINAT 
SIPCAT. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
“Vist el conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les Policies Locals denominat 
SIPCAT, entre la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist que aquest conveni té com a objectiu fonamental dotar a la Policia Local d’un sistema d’informació i gestió 
homogeni que doni suport als processos policials, que optimitzi la utilització dels recursos i faciliti la 
coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres cossos i entitats administratives, permetent la connexió amb 
la xarxa d’emergències RESCAT i amb el telèfon 112. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 
 
Vist l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les Policies 
Locals denominat SIPCAT, a signat entre la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
El text del conveni s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
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Segon.-  FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.” 
 
El Sr. Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
9. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’INCREMENT DEL MÒDUL ECONÒMIC, 
ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011 en virtut de la qual s’atorga una 
subvenció de 29.100,00 Euros, a raó de 300,00 euros per alumne/a i curs, de  destinada a coadjuvar en les 
despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 2010-2011. Codi: 08060681. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament celebrat en data 26 de setembre de 2011, va acceptar l’esmentada subvenció. 
 
Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 10 d’octubre de 2011, complementària a la resolució de 
20 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen subvencions per import fins a 50.000,00 euros a determinades 
corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2010-2011, l’import addicional per 
l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu de Llavaneres, és de 15.520,00 euros, que respon a un 
increment de 160,00 euros per alumne/a i curs. 
 
Atès que cal trametre a la Direcció General de Centres Públics una sèrie de documents, entre d’altres, una 
certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de l’increment de la subvenció abans del 30 de 
novembre de 2011. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR l’increment del mòdul de subvenció d’escola de música de 300,00 euros per alumne/a i 
curs a 460,00 euros alumne/a i curs atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
destinada a coadjuvar en les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 2010-
2011. Codi: 08060681. 
 
Segon.- TRAMETRE  una certificació del present acord a la Direcció General de Centres Públics, juntament 
amb la resta de documentació necessària per tramitar la subvenció.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
10. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DEL MUNICIPI DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“Vist el Pla d’Acció d’Energia Sostenible del municipi de Sant Andreu de Llavaneres, que consta de dos 
volums, document I: PAES i document II: Participació Ciutadana, elaborat per l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Atès que l’esmentat Pla s’ajusta al “Pacte d’Alcaldes/esses” de la UE i segueix la metodologia establerta des 
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de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. 
 
Vist que els objectius principals del PAES són, entre d’altres, fer una estimació de CO2 del municipi, definir les 
accions que l’Ajuntament ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE i millorar l’eficiència 
energètica. 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal de Medi Ambient. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de novembre de 2011. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el Pla d’Acció d’Energia Sostenible del municipi de Sant Andreu de Llavaneres, que 
consta de dos volums, document I: PAES i document II: Participació Ciutadana, elaborat per l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
El Sr. Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
11. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PP SOBRE L’APLICACIÓ DELS CRITERIS DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA DE REBAIXA PER A L’ANY 2012 DE LA PAGA DE NADAL DELS 
REGIDORS DE GOVERN I REBAIXA DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES A TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS. 

Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Que el govern de Sant Andreu de Llavaneres per donar exemple d’austeritat i en consonància i de la mateixa 
manera que va aprovar el Parlament de Catalunya, proposa: 
 
Acordar en els pressupostos de l’any vinent, la rebaixa de la paga extraordinària de Nadal als regidors de 
govern que la perceben. 
 
Aprovar la reducció del 50% a la quantitat econòmica fixa mensual que perceben tots els grups municipals. 
 
Acordar que les quantitats econòmiques reduïdes es destinin a partides de benestar social i cooperació.” 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el govern fa notes de premsa abans 
de què s’aprovin els assumptes, com per exemple, en el present cas. Considera que cal ser seriós perquè la 
greu situació econòmica de l’Ajuntament és ara, no l’any vinent. Recorda que es va treure el 70% de 
l’assignació als Grups Municipals i ara es torna a reduir un 50% més. Demana corresponsabilitat al govern 
municipal. Per tot això, es presenta aquesta en el punt 14 una moció conjunta dels Grups Municipals de 
l’oposició en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta el següent: 
 
“Aquesta intervenció no pot començar dient altra cosa que el que han fet “colant” aquesta proposta és des del 
punt de vista formal, BARRUER i des del punt de vista legal o normatiu, un ENGANY i UNA COVARDIA. 
 
Perquè ho han fet tard, saltant-se els terminis per la presentació de mocions i preguntes. Aquests termini que 
a nosaltres ens apliquen tan estrictament. És a dir que vostès juguen en lliga apart. Ja se sap “jo sóc l’alcalde i 
faig el que vull”. I és cert, fa el que vol, i nosaltres l’hem de criticar. A vostè, alcalde i a tots els que 
consenteixen en silenci aquest comportament. Ja ens explicaran la transparència i el joc net d’aquest 
moviment. O millor ja els explico jo. Han vist una moció que podria estalviar a l’Ajuntament de 50 a 60.000 
euros anuals en sous de regidors. A la vora de 10 milions de pessetes. Dic estalviar, que no eliminar. Perquè 
el sou dels regidors del govern té uns costos anuals de la vora de 250.000 euros. I què han fet? 
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I el que han fet significa que vostès no es volen reduir el sou de veritat. Renuncien a la paga de Nadal els tres 
que la tenen. Total anual cost empresa: 10.000 euros? 12.000 euros? 
 
Vostès, regidors i regidores de CIU i del PP no estan disposats a fer el sacrifici que s’aplica als treballadors de 
la casa.  
 
En els darrers mesos s’ha acomiadat o comunicat formalment que s’acomiadarà a dos peons de la brigada, a 
l’inspector de via pública, un conserge, a l’interventor i a l’arquitecta assessora. Ah, i han tancat el servei de 
logopeda municipal i han fet fora a una treballadora de 23 anys d’antiguitat i han reculat després. Pel gener 
pinten bastos i continuaran retallant i continuaran acomiadant treballadors, però això sí, el gran gest per 
afrontar la crisi és renunciar a la paga extra de Nadal de 3 regidors. Perquè la segona paga extra, els tres 
regidors a dedicació exclusiva, semiexclusiva i quasi exclusiva aquesta segona paga extra, la mantenen.  

Res, no es preocupin: mantinguin el sou i ja poden continuar acomiadant personal municipal i retallant serveis. 
 
De la irregularitat de com han colat aquesta moció, no val la pena ni parlar. És barruer i aquest govern es 
comporta d’una manera de república bananera.” 
 
El Sr. Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, explica que la moció del govern està presentada fora de 
termini just abans de la convocatòria del Ple i li manquen dades. Retreu que el govern fa el que vol. Considera 
que si es vol estalviar, s’ha de fer ara, i per això si es renuncia a la paga extra de Nadal de 2011 i a les de juny 
i Nadal de 2012, la ciutadania ho agrairà. Amb l’estalvi que això suposaria, es pot fer el Parc de Nadal per als 
nens i nenes de la població. Considera que els regidors estan per servir al poble. Considera que la reducció 
del 50% pels Grups Municipals no especifica si és de la part fixa (100 euros) o també hi ha reducció de la part 
variable per cada regidor addicional del Grup (70 euros). Demana afegir un punt a la moció en el sentit de què 
la retirada de les pagues extres de Nadal de 2011 i juny i Nadal de 2012, es destinin al Parc de Nadal. 
 
El Sr. Alcalde explica breument la moció i aclareix que la reducció, com ja es diu a la moció, és sobre la part 
fixa de les assignacions als Grups Municipals. Anuncia que es farà el Parc de Nadal. Recorda que el PSC vota 
a favor de mocions similars en altres municipis. 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el PSC de Sant Andreu de 
Llavaneres és diferent al d’altres pobles i pren les decisions que considera oportunes. 
 
Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i 
PP, 4 (quatre) vots en contra dels Grups Municipals d’Esquerra-AM i GLL-E i 1 (una) abstenció del Grup 
Municipal del PSC-PM. Per tant, resulta aprovada la moció, sense cap esmena. 
 
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES-E PER COMMEMORAR EL DIA 
INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 

Es dóna compte de la moció següent: 
 
“MOCIÓ DE GENT DE LLAVANERES-E PER COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL PER 
L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 
 

25 de novembre de 2011. 
 

La Llei 5/2008 del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista, defineix: “La violència masclista és 
aquella que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat 
en el marc del sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, 
així com a les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a 
la vida pública com privada”. 
 
En el marc del 25 de Novembre, dia internacional per l’eradicació de la violència masclista, la societat civil i les 
administracions públiques del país manifestem a través de diferents accions reivindicatives, el rebuig i la 
condemna de les situacions de violència que pateixen les dones. Així mateix, expressem el nostre 
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recolzament absolut i solidaritat a les dones que la pateixen.  
 
Atès que les diferents formes que pren la violència masclista són l’expressió d’una discriminació que arriba a 
nivells d’extrema gravetat, absolutament intolerables, que evidencien la necessitat de transformar l’ordre social 
i els patrons socials i culturals de les societats del segle XXI. L’eradicació de la violència no pot ser un ideal 
utòpic, cal treballar incansablement pel dret a la seguretat i la llibertat de totes les dones. I cal continuar 
treballant per la necessària transformació social,  intervenint en  les causes estructurals de la discriminació per 
a eradicar-ne el sexisme. 
 
Atès que l’eradicació de la violència masclista encara és lluny, malgrat els avenços produïts durant els últims 
anys d’aplicació de la Ley Integral contra la Violencia de Género i de la Llei del Dret de les Dones a Eradicar la 
Violència Masclista, que han comportat millores significatives i una major consciència social sobre el problema 
de la violència que s’exerceix contra les dones. No obstant, cal ser conscients que queda un llarg camí a 
recórrer per eradicar aquesta xacra social.  
 
Atès que els esforços i els recursos que s’han destinat en la lluita contra la violència masclista han trobat en 
les administracions locals els principals agents impulsors de polítiques destinades a garantir els drets de les 
dones a viure lliures de violència. En aquest sentit, els Ajuntaments han desenvolupat un paper clau i decisiu 
en el desplegament de recursos i serveis adreçats a les dones, amb recursos propis i amb subvencions 
d’altres administracions.  
 
Atès que la situació econòmica de crisi en la que ens trobem i les decisions polítiques dels governs, nacional i 
estatal,  d’afrontar la crisi retallant la despesa pública i les polítiques socials, generen la màxima preocupació 
pel risc que aquests avenços es  puguin veure afectats. 
 
Atès que des de Gent de Llavaneres-EPM reivindiquem la necessitat de prioritzar la política de proximitat en la 
lluita contra la violència masclista i, per tant, considerem imprescindible que els Ajuntaments continuïn 
desenvolupant i impulsant els recursos d’atenció a les dones i preservant el sistema de finançament d’aquests, 
a través de la implicació de la resta d’administracions, tan supralocals com autonòmiques. La crisi no ha de 
servir d’excusa per a retallar els drets socials, ni els drets de les dones a viure lliures de violència.  
 
Atès que la violència masclista respon a una manera de definir les identitats de gènere i les relacions entre 
homes i dones, generant un sistema relacional que perpetua la superioritat dels homes sobre les dones, que 
assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. I tanmateix, la violència és exercida com un 
instrument de poder que pretén la subordinació a les dones, com a mecanisme de submissió per tal de 
consolidar aquest domini de l’home.  
 
Atès que, es fa evident que la violència vers les dones no és equiparable a la violència que poden patir altres 
persones o col·lectius, ni restringida a l’àmbit privat, domèstic o familiar.  
 
Atès que les recents mesures empreses pel Departament d’Interior en el canvi de model d’intervenció en 
matèria de seguretat de les dones, pel qual, s’ha equiparat la violència masclista a altres tipus de violències (a 
infància i gent gran) i se l’ha restringit a un fenomen que té lloc en l’àmbit privat, fent reduccionisme de la 
causalitat. Aquest fet comporta la pèrdua de l’abordatge específic de les múltiples causes de la violència 
masclista i la vulneració dels drets que reconeixia la Llei del Dret de les Dones a Eradicar la Violència 
Masclista. 
 
Per tot això, en el marc del 25 de novembre, dia internacional per l’eradicació de la violència masclista, el grup 
Municipal de Gent de Llavaneres-EPM proposa al Ple Municipal els següents acords: 
 

1. Instem als governs locals, al Govern de Generalitat i al govern estatal a comprometre’s en mantenir les 
dotacions pressupostàries dedicades a la lluita per a la eradicació de la violència masclista als 
pressupostos del 2012 i a preservar els recursos d’atenció i recuperació integral de dones víctimes 
d’aquestes. 

2. Reclamem al Govern de la Generalitat a que abordi la violència masclista en els termes que estableix la 
Llei 5/2008 i a mantenir instruments com el Programa de Seguretat contra la violència masclista que, en 
matèria de seguretat, va significar avenços molt positius en la lluita per l’eradicació d’aquesta.  
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3. Instem a les diverses institucions a tractar les violències vers les dones en les seves diferents situacions 
de manera específica atès que la naturalesa de la violència masclista és totalment diferent a la d’altres 
tipus de violència.  

4. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, 
a l’ Institut Català de les Dones, a les associacions municipalistes, i a les entitats locals i comarcals de 
dones. 

Sant Andreu de Llavaneres, 21 de novembre de 2011.” 
 
El Sr. Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, explica breument el contingut de la moció. Es tracta d’un 
recolzament i considera que no cal baixar la guàrdia en el tema. Reconeix que l’Ajuntament fa actuacions 
relacionades amb l’assumpte. 
 
El Sr. Alcalde felicita el regidor de Benestar Social pels actes organitzats. 
 
La senyora Gemma Martín, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, recorda que el seu Grup ha presentat mocions 
simliars i destaca el contingut del primer punt de la moció. Demana que quan es celebrin actes es facin al 
vespre i no al migdia per tal de facilitar una major assistència de tothom. Finalment, recorda que el seu Grup 
ha demanat pisos per destinar-los a les dones maltractades. 
 
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena. 

 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC  PER L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA.  

El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al Ple la 
següent Moció per a l’adhesió a l’associació de Municipis per la Independència. 
 
Exposició de motius: 
 
El 13 de setembre de 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret 
d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en què es preguntava a la 
població sobre l’acceptació d’una nació catalana independent dins de la Unió Europea. 
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu de Catalunya, donant la possibilitat de votar per la 
independència de la nostra nació a més de 900.000 catalans. El 10 d’abril de 2011, aquest procés finalitzava 
amb la realització de la consulta a Barcelona. 
 
També com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, 
va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis 
moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació 
sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió 
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils 
i Polítics ratificat per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren 
també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs 
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no 
pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i 
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territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord 
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les 
entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en 
concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996. 
 
Atès que el passat 28 de febrer del 2010 una majoria de llavanerencs van votar a favor de la independència de 
Catalunya en una consulta que va aplegar a més d’un miler de persones. 
 
El grup municipal d’Esquerra-Llavaneres insta al Ple a adoptar els següents acords: 
 
Primer.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de formar part de 
l’associació d’ens locals Municipis per la independència, que té com a objectiu defensar l’assoliment d’un estat 
propi, els drets nacionals de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
Segon.- COMUNICAR a l’Ajuntament de Vic, com a impulsor d’aquesta iniciativa, el present acord d’aquest 
Ajuntament.  
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a totes les entitats de Sant Andreu de Llavaneres.” 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, explica breument el contingut de la moció. 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el seu partit té un model diferent: 
l’Estat Federal. Considera que aquest no és el lloc per debatre el model d’Estat. 
 
El Sr. Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, anuncia l’abstenció del seu Grup. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, es posiciona en contra de la independència i a favor d’una 
Espanya unida. 
 
El Sr. Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, explica que el seu Grup s’adhereix a la proposta. Recorda 
que l’Alcalde de Vic, municipi que encapçala la proposta és de CiU. 
 
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i Esquerra-AM, 4 (quatre) vots en contra dels Grups Municipals del PP i PSC-PM i 1 (una) 
abstenció del Grup Municipal de GLL-E. Per tant, resulta aprovada la moció, sense cap esmena. 
 
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC  PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ.  

El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al 
Ple la següent Moció per a un finançament local català. 
 
Exposició de motius: 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 
 
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de garantir la 
suficiència financera. 
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i precària, fet 
encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, 
alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 



 

12 

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió entre 
competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d’anar acompanyada de 
l’assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui 
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. 
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de 
finances locals (...)”. 
 
Atès la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans destinen a 
finançar la despesa pública de l’Estat, que provoca que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a 
dèficit fiscal. 
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per Catalunya que 
pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera el Govern del país. 
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a desenvolupar 
una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que 
vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de 
repartiment més adequats a la nostra realitat. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Llavaneres insta al Ple a adoptar els següents 
acords: 
 
Primer.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi una millora 
en el finançament dels governs locals. 
 
Segon.- DONAR recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la línia del 
concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels governs locals.  
 
Tercer.- TRANSMETRE el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.” 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, explica breument el contingut de la moció. 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que cal precisar l’àmbit competencial 
de cada Administració. Considera la moció extemporània, perquè considera que cal esperar a veure quin és el 
posicionament del nou govern central. Recorda que el pacte fiscal més favorable per Catalunya ha estat el del 
darrer govern de la Generalitat, del qual el PSC en formava part, perquè Catalunya ha estat la Comunitat 
Autònoma on s’ha invertit més en infraestructures. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, proposa que s’introdueixin a la moció les esmenes 
següents: 
 
“Primer: Instar el Govern de la Generalitat a enviar al Parlament de Catalunya, d’acord amb la Resolució 
228/IX del Parlament, el Projecte de llei de governs locals i a debatre en paral·lel el Projecte de llei de 
finançament local. 
 
Segon: Instar el Govern de la Generalitat a iniciar un procés de diàleg amb el Govern de l’Estat per tal de 
millorar el finançament de Catalunya i també dels Governs locals sobre els següents principis: 
 

1. Catalunya necessita una millora del seu finançament, que asseguri mantenir la mateixa posició 
relativa anterior a les aportacions de solidaritat envers la resta de territoris de l’Estat. 

 
2. El compliment del principi de solidaritat interterritorial establert en l’article 138 de la Constitució no pot 

provocar que Catalunya perdi posicions en termes de renda per càpita amb la resta de Comunitats 
Autònomes. 

 
3. La solidaritat interterritorial ha d’anar lligada a partides amb uns objectius i finalitats que assegurin el 
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desenvolupament dels territoris receptors de solidaritat entre CCAA i a la suficiència de serveis 
socials bàsics. 

 
4. La solidaritat interterritorial no pot anar destinada a donar un millor tracte en termes de tipus de 

gravamen per als contribuents de les Comunitats Autònomes receptores de solidaritat. 
 

5. El model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú ha de regular-se per llei 
orgànica, d’acord amb la reserva de llei orgànica establerta per l’article 157.3 CE, tot corresponent a 
les Corts Generals la seva aprovació, i això en relació també als articles 149.1.14è i 156 CE. 

 
6. La modificació del model de finançament ha de comportar una millora substantiva en el grau de 

participació dels municipis i conjunt d’ens locals en els ingressos de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, que asseguri la suficiència d’ingressos per fer front al conjunt de serveis que presten. 

 
7. La millora del model de finançament entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya ha de comportar lleialtat i responsabilitat institucional recíproca.” 
 
També demana votació separada dels tres punts de la moció. 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, com a proposant de la moció no accepta les 
esmenes del Grup Municipal del PP ni la petició de votació separada. 
 
El Sr. Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, anuncia el vot a favor del seu Grup. 
 
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU, Esquerra-AM i GLL-E, 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal del PP i 1 (una) abstenció 
del Grup Municipal del PSC-PM. Per tant, resulta aprovada la moció, sense cap esmena. 
 
15. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, GLL-E I SOS LLAVANERES, RELATIVA A 
L’ACORD SIGNAT AMB PROINOSA (ARA ALTIARE  EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U.) EL 
DESEMBRE DE 2009. 

Els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Gent de Llavaneres, i SOS-Llavaneres i en la 
seva representació els regidors senyors Albert Sala Martínez, Joan Rubal Díaz, Josep Ruíz Royo, presenten 
al Ple la següent Moció relativa a l’acord signat amb Proinosa (ara Altiare Empresa Constructora S.A.U.) el 
desembre de 2009.  
 
Exposició de motius: 
 
La gestió urbanística dels darrers 8 anys a Llavaneres no han respòs a la planificació, la previsió, ni el control. 
A Llavaneres, en matèria urbanística, hem patit i estem patint la manca d’aplicació d’aquests conceptes. La 
falta de previsió, de planificació i de control de les obres, han beneficiat l’especulació i son els causants de la 
caòtica situació urbanística del nostre municipi.  
 
Passats 8 anys no tenim ni el POUM, ni la Zona Esportiva, ni els habitatges assequibles pels joves que ens 
han promès els diferents governs que han passat pel consistori i per la Regidoria d’Urbanisme en els darrers 8 
anys.  
 
Mai havíem gastat tants diners en estudis urbanístics, mai abans la Regidoria d’Urbanisme havia requerit 
dedicació exclusiva, i mai abans havíem estat en una situació tan caòtica com l’actual.  
 
Els grups municipals sotasignats de la present moció apostem per un creixement ordenat, equilibrat, i sota una 
planificació acurada, sostenible, respectuosa amb l’entorn, i que faci que les persones disposin d’aquells 
equipaments i serveis necessaris per a complir les seves necessitats. 
 
En el cas concret de la nova zona esportiva, els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres estan patint les 
conseqüències d’un mal acord polític, que es remunta al mes de juliol de 2006. 
 
Atès que l’Ajuntament havia estat propietari dels terrenys de l’actual zona esportiva fins el passat 27 de juliol 
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de 2006. 
 
Atès que els mencionats terrenys, juntament amb d’altres, van ser aportats per Proinosa en garantia 
hipotecària el passat desembre de 2009 a favor d’un grup d’entitats bancàries, sense que en aquesta data 
s’hagués complert la promesa de la construcció de la zona esportiva.  
 
Atès que l’acció del govern no ha aconseguit resoldre el contracte administratiu entre l’Ajuntament i Proinosa, i 
que aquesta resolució del contracte es produeix tard i no atorga cap tipus de garantia que ens permeti tenir 
construïda la futura Zona Esportiva o que en el seu defecte el consistori recuperi els terrenys que va cedir el 
27 de juliol de 2006. 
 
Atès que en data 14 de novembre Altiare Empresa Constructora SAU presenta recurs de reposició  a 
l’ajuntament i d’entre d’altres sol·licita la comunicació expressa de revocació de l’autorització d’ocupació 
temporal del Camp de futbol concedida en el seu dia i adverteix que dona de termini 10 dies per la clausura 
d’aquesta instal·lació. 
 
Per tot això els grups municipals sotasignants insten al Ple a l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INSTAR al Jutjat Mercantil i als administradors concursals que immediatament es sol·liciti acollir-se a 
l’acció de retroacció prevista per la Llei per tal que donades les circumstàncies exposades prèviament es doni 
caràcter preferent sobre els terrenys i es pugui declarar nul l’acte signat el passat desembre de 2009, de donar 
en garantia a favor d’uns determinats creedors en detriment de l’Ajuntament els terrenys de la zona esportiva, 
donat que encara no han passat 2 anys entre la declaració del concurs i l’aportació de garanties sobre els 
terrenys.  
 
Segon.- REPROVAR l’actuació de la Regidoria d’Urbanisme per la seva falta de diligència en el tractament del 
present cas, així com també la manca d’informació que la mateixa ha transmès a la resta de grups de 
l’oposició.  
 
Tercer.- INSTAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme a modificar les normes subsidiàries vigents del sector 
de Les Alzines abans no s’aprovi el POUM definitivament, per tal de que torni a ser considerat terreny per 
Equipaments Esportius i que no s’hi permeti la consideració com a sòl urbà amb edificabilitat prevista de 100 
habitatges. 
 
Quart.- TRAMETRE la resolució de la present moció a les entitats esportives de Sant Andreu de Llavaneres.”  
 
El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, reconeix el treball del regidor Josep Ruiz i del Grup 
Municipal de SOS Llavaneres en la moció. Recorda que els Grups proposants sempre han treballat per tenir 
un Llavaneres sostenible. Recorda alguns moviments ciutadans com per exemple: Llavaneres, un poble. 
Considera que en els darrers anys la situació urbanística no ha millorat. Explica que el seu Grup sempre ha 
estat al costat d’un model urbanístic equilibrat. Avui la gestió urbanística del municipi és pitjor que fa quatre 
anys. Després de cinc anys el municipi no té la nova instal·lació esportiva degut a un mal conveni i en aquest 
temps el govern ha estat incapaç de solucionar la situació. Considera que no es pot tolerar que els regidors 
cobrin uns diners i no siguin capaços de gestionar. Destaca que el punt tercer de la moció suposaria una 
modificació de les normes subsidiàries. Finalment, demana que el govern posi ordre als temes urbanístics. 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el seu Grup no s’ha afegit a la moció 
perquè en la mateixa es fa una valoració de l’Urbanisme del municipi dels últims vuit anys. Pensa que cal 
mirar endavant i manifesta que totes les aprovacions que ha fet el seu Grup les ha fet pensant en l’interès 
general. Considera que davant un procés judicial ha d’haver-hi unitat municipal de tots els Grups; expressa la 
seva confiança en els tècnics i juristes municipals perquè tenen la informació completa i considera que 
aquesta moció pot interferir en l’estratègia municipal. Finalment, afegeix que la regidora d’Urbanisme és la que 
més informació facilita als Grups de l’oposició i la que més reunions ha celebrat amb els mateixos. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, manifesta el 
següent: 
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“Primer de tot recomanar-los que abans de presentar una moció, s’assessorin correctament o que a la 
persona que us assessora li doneu la informació correcta. 
 
Ja que un cop llegida aquesta moció no sé què pensar, si hi ha falta de capacitat perquè no heu entès res de 
res o certa ànsia de desprestigiar perquè creieu que políticament podeu treure profit, encara que la moció no 
estigui ben fonamentada i no sigui cert els actes que es descriuen. 
 
Dividiré la resposta amb els 3 punt que exposeu: 
 
El primer tema que parleu sobre el POUM, potser és que no us heu adonat o no esteu el suficientment 
preparats per poder analitzar la situació actual que ens ve afectant des de l’any 2007, són canvis que s’han 
produït a escala no només local sinó mundial, que s’anomena CRISI ECONÒMICA. Per tant és evident que el 
que es planificava en plena bombolla immobiliària res té a veure amb el que succeeix a dia d’avui, des del 
nostre punt de vista les necessitats actuals i futures res tenen a veure amb el que es planificava els anys 
anteriors al 2007. 
 
El tema de gastar diners, hem tingut que gastar els diners estrictament necessaris en planificació, no era una 
elecció era una obligació, degut a que teníem unes normes urbanístiques absolutament desfasades de l’any 
95 que provenien literalment de les de l’any 78, és evident que havíem d’adaptar-nos a  les successives lleis 
de nivell estatal i autonòmic del Sòl i d’Urbanisme que hi han hagut des de l’any 98 fins l’any 2010 i podent 
afirmar que des del 2002 gairebé hi ha hagut una llei nova cada any. Amb tot el que heu exposat dedueixo 
força ignorància envers aquest tema, el que vull deixar ben clar és que no es tracta d’un simple document de 
còpia i pega o que es pugui fer en dos dies sinó que es tracta d’un document molt complex, que el dia que 
vulgueu us el torno a explicar, ens prefigura el futur del nostre municipi en els propers anys. 
 
Un cop dit tot això en el punt 4 on descriviu les vostres premisses per un bon Urbanisme, esteu descrivint les 
actuacions que ha fet el Govern en els últims anys, i puntualitzant en aquest tema, quan escriviu feliçment la 
paraula sostenible, respectuosa amb l’entorn, i que es disposin dels equipaments necessaris no concorda amb 
els vostres actes, ja que apunten tot el contrari, us heu oposat en tots els punt que varem portar al Ple en els 
quals aconseguíem preservar una major part de la Serralada i disposar de més nombre d’equipaments 
públics. Per tant no es tracta sols d’escriure bones paraules sinó de REALITZAR-HO AMB FETS. 
 
En el punt que parleu concretament de la Zona Esportiva, torno a constatar que no han estat capaços 
d’entendre quins fets han ocorregut en realitat en Llavaneres i quines accions s’han portat a terme, tot i que en 
el seu dia us vaig informar detalladament i em consta que també vareu demanar assessorament alguns de 
vosaltres als lletrats de la casa, però pel que veig no heu estat capaços de sintetitzar i entendre tota aquesta 
informació, no només això sinó que a un de vosaltres li vaig aclarir davant del Secretari de l’Ajuntament una de 
les accions que varem portar a terme i que ara la poseu com a primer punt de l’acord però amb un 
procediment totalment erroni. 
 
El segon punt de la moció sobre la reprovació evidentment que no hi ha cap fet que constati el que afirmeu, ni 
hi ha hagut negligència i tampoc falta d’informació, tot el contrari, fins i tot vostès van intentar que anéssim a 
un ritme de treball més lent per adaptar-nos a les vostres capacitats, però per responsabilitat varem continuar 
treballant al ritme de sempre no deixant per demà el que podíem fer avui. 
 
El que no podem fer per IMPERATIU LEGAL és fer l’acció de reintegració per intentar que el JUTJAT anul·li 
les hipoteques pel tema dels 2 anys, ja que la legitimació per aquesta acció, de resultat incert, correspon a 
l’administració concursal. 
 
Tot i que les càrregues es puguin o no aixecar això només comportaria la reintegració de les finques al 
patrimoni de la concursada sense el crèdit amb privilegi especial (sense les hipoteques), però els bancs 
seguirien sent creditors ordinaris, en cap cas significa que l’Ajuntament pugui recuperar les finques. 
 
En tot moment hem defensat els interessos públics, decidint anar per un camí més avantatjós entrant com a 
crèdit contingent i no ordinari, cosa que suposaria estar sotmesos als interessos de la resta de creditors 
ordinaris i havent d’acceptar una QUITA I COBRAR AL LLARG DE MOLTS ANYS MOLT MENYS DEL QUE 
DEMANEM COM a contingents. 
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I ja per acabar amb el punt 3 de la moció queda demostrat que en matèria d’urbanisme no entenen res de res i 
a més a més si estan assessorats ho estan molt malament. 
 
Primer el POUM ja està aprovat definitivament des del 27 de gener del 2011 i encara que no fos així a dia 
d’avui no podríem procedir tal i com està descrita aquesta moció, a modificar les NNSS per desqualificar una 
peça que es de propietat privada a dia d’avui amb aprofitament urbanístic per passar a qualificar-la de ZONA 
A SISTEMA, ja que suposaria hipotecar l’Ajuntament de per vida, ja que hauria d’expropiar la peça de les 
Alzines a preu de sòl urbà consolidat, és a dir molts milions d’euros. 
 
Resumint quina nefasta gestió faríeu en el cas d’estar governant, una moció que pot significar arruïnar de per 
vida a l’Ajuntament de Llavaneres, amb això queda demostrat que depenent de qui gestioni l’Ajuntament pot 
suposar una fallida total i hipotecar el futur del nostre municipis durant molts anys, el que sí proposaria és 
reprovar-los a vostès per la hipotètica gestió urbanística que voldríeu pel nostre municipi, arruïnant-lo 
totalment. 
 
Resumint, som administració i els nostres actes s’han de realitzar en el moment processal oportú, tal com 
regeix la llei. 
 
La mateixa responsabilitat que demanen al GOVERN se l’haurien d’aplicar a vostès mateixos, ja que encara 
que estiguin a l’oposició són regidors del consistori.” 

 
El Sr. Alcalde felicita la Regidora d’Urbanisme i retreu als Grups proposants de la moció, com el regidor Joan 
Mora, que van fer “l’indio” i no varen assistir al Ple celebrat l’11 d’octubre de 2011 en el qual es va debatre i 
aprovar el tema. 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, demana a l’Alcalde que retiri la paraula “indio” i 
considera que qui fa l’indio és l’Alcalde amb les seves actuacions. 
 
El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, recorda que ell mateix i el senyor Joan Mora varen 
ser els impulsors de la proposta per preservar el Turó de Sant Sebastià. Explica que la reprovació de la 
regidora d’Urbanisme està fonamentada en el tema de la zona esportiva. Explica que el camp de futbol encara 
no està recepcionat i pregunta al govern qui tindrà la responsabilitat en cas de què es produeixi un sinistre. 
Considera que no tot s’ha fet bé. S’ha actuat amb lentitud. Recorda que l’any 2009 Altiare va hipotecar les 
finques. Finalment, encoratja la senyora Carreras, regidora-delegada d’Urbanisme a resoldre el tema. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa una sèrie de 
puntualitzacions. 
 
El Sr. Alcalde recorda que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha informat 
favorablement el tema. 
 
El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, retira el punt segon de la moció però a canvi a partir 
d’ara volen solucions al tema. Per tant, la moció que es proposa a aprovació només inclourà els apartats 
dispositius primer, tercer i quart. 
 
El senyor Antonio Costa, del Grup Municipal del PP, felicita la senyora Carreras per ser una persona dialogant 
i que informa dels temes. 
 
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció amb l’esmena de supressió de l’apartat dispositiu segon, s’obté 
el resultat següent: 4 (quatre) vots a favor dels Grups Municipals d’Esquerra-AM i GLL-E i 11 (onze vots) en 
contra dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC-PM. Per tant, resulta rebutjada la moció amb l’esmena 
indicada. 
 
16. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, GLL-E, PSC I SOS LLAVANERES, 
RELATIVA A LA REDUCCIÓ DE SOUS I ASSIGNACIONS DELS REGIDORS DEL GOVERN DE LA 
CORPORACIÓ. 

“Els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Gent de Llavaneres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, i SOS-Llavaneres i en la seva representació els regidors senyors Joan Mora i Buch, Joan Rubal 
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Díaz, Carme Bastida Marco i Josep Ruíz Royo, presenten al Ple la següent Moció relativa a la reducció de 
sous i assignacions dels regidors de govern de la Corporació. 
 
 Exposició de motius: 
 
Les darreres liquidacions de pressupost de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’han tancat amb 
romanents de tresoreria per a despesa general negatius. Segons sengles informes d’intervenció i les 
liquidacions aprovades en ple, en concret, amb -2.075.045,80 euros l’any 2009 i de -1.084.599,47 el 2010. 
 
Aquestes liquidacions van portar a l’Ajuntament a sol·licitar dels serveis econòmics de la  Diputació de 
Barcelona assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla de sanejament i estalvi per tal de donar compliment 
als precepte de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària i al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
La Corporació va aprovar el pla el mes de febrer de l’any en curs i, justificat en la necessitat d’establir mesures 
de control i reducció de la despesa, s’han pres mesures de reducció de personal. 
 
Aquestes mesures, junt a algunes altres de contractació de serveis i la política de retribucions dels regidors de 
govern de la Corporació s’han estimat com contradictòries o incoherents amb la política recomanada de 
restricció i contenció de la despesa. 
 
Atès que el recents acomiadaments s’han justificat en la necessitat d’aquesta contenció de la despesa. 
 
Atès que els treballadors municipals van patir ja una reducció salarial durant l’exercici de 2010. 
 
Atès que les assignacions dels regidors de l’oposició ja es van veure reduïdes fins a un 70%. 
 
Atès que les tensions de les finances municipals es mantenen i que el volum  de recursos destinats a salaris i 
assignacions dels regidors del govern no només no han minvat, sinó que han crescut. 
 
Atès que, tot i la situació econòmica municipal, s’estan iniciant inversions molt costoses i difícilment 
assumibles per les arques municipals. 
 
Atès que s’està pendent de la concertació d’operacions de crèdit que augmentaran l’endeutament municipal 
per valor de fins a 1.600.000 euros. 
 
Finalment, atès que entenem que tots els regidors han de rebre assignacions i compensacions econòmiques 
justes i moderades i que cap regidor ha de basar la seva dedicació en l’interès econòmic. 
 
Pel més bàsic sentit de la responsabilitat i la solidaritat, i amb la voluntat de demostrar que el govern està 
disposat també a fer l’esforç econòmic que es demana a treballadors i oposició. 
 
Per tot això els grups municipals sotasignants insten al Ple a l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- La renuncia per part dels regidors amb algun tipus de dedicació laboral a les seves “pagues extres” 
fins a final de mandat. 
 
Segon.- Que s’apliqui una reducció no inferior al 20% al salari dels 3 regidors del govern amb dedicació 
específica (Alcaldia, Urbanisme i Recursos Humans) fins a final de mandat. 
 
Tercer.- Que s’apliqui una reducció del 20% a les assignacions dels regidors de govern sense dedicació 
específica. 
 
Quart.- Que es convoqui una reunió de la taula paritària de seguiment del conveni que regula les condicions 
laborals dels treballadors de l’Ajuntament per tal d’informar i, alhora, escoltar les aportacions dels 
representants dels treballadors  envers aquesta qüestió de les contractacions.” 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que aquesta moció suposa una 
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oportunitat per al govern municipal perquè demostri un gest d’austeritat i compromís més enllà d’una nota de 
premsa. Recorda que ara l’Ajuntament acomiada personal  per raons econòmiques. 
 
A les 22,12 hores, el regidor senyor Juan Manuel García Concepción s’absenta de la sessió. 
 
Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 5 (cinc) vots a favor dels Grups Municipals d’Esquerra-
AM, GLL-E i PSC-PM i 9 (nou) vots en contra dels Grups Municipals de CiU i PP. Per tant, resulta rebutjada la 
moció. 
 
17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES (GLL-E). 

 
El senyor Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, formula les preguntes següents: 
 
1.- Com hem pogut comprovar, novament s’ha tornat a efectuar una “neteja” de la riera que discorre en 
paral·lel a l’avinguda Sant Andreu amb l’entrada de màquines, una operació que va merèixer l’interès i la 
preocupació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
És per aquest motiu que els preguntem si aquesta vegada s’ha emès algun informe tècnic ambiental i els 
termes d’aquest i, si no ha estat així, si els membres del govern pensen assumir personalment les possibles 
conseqüències econòmiques si es produeix una sanció per aquesta actuació? 
 
2.- Havent vist els darrers moviments del govern pel que fa a la política de personal (peons de la Brigada 
Municipal, Conserge de Museu Arxiu, intervenció...) tenim la impressió que no apliquen en aquestes decisions 
criteris coherents i igualitaris entre els treballadors i que prima un sentit arbitrari i sense raons objectives, 
improvisant sobre la marxa depenent de raons inconfessables. Aquest no pot ser el comportament d’una 
administració pública responsable. 
 
Només cal recordar el cas del servei de logopeda, encara no tancat i que ha suposat un mes sense servei 
però que hem hagut de pagar quasi tots els llavanerencs. La privatització inicial i la marxa enrere per la 
preocupació d’un sol membre del govern que ni tan sols és el responsable de Recursos Humans. El retorn de 
la logopeda ens costarà diners i la manca del servei durant un mes. Valgui aquesta intervenció com a 
reprovació a tot el govern per una actuació de la que són tots responsables per acció o per inacció. La manca 
de sensibilitat i l’aparença que es mouen per interessos personals clarament econòmics ens indigna. 
 
És per això que li preguntem, des de Gent de Llavaneres, quina pauta segueixen vostès amb la política 
d’acomiadament de personal. 
 
A les 22,14 hores, el regidor senyor Juan Manuel García Concepción es reincorpora a la sessió. 
 
3.- Pagaran els regidors de govern o l’alcalde personalment els diners corresponents a la minuta de logopeda 
del mes de novembre que s’ha acordat pagar sencer tot i que el servei es va tancar el 31 d’octubre?  
 
4.- En quin vehicle municipal (de Policia Local o altre?) està o ha estat instal·lat l’equipament de càmeres i 
enregistrament d’imatges corresponent a la factura de Paradís Blau (Nexotec) núm. 2892 d’1 de juny de 2011 
que puja la quantitat de 1.519 euros (IVA inclòs)? 
 
5.- Té l’alcalde alguna relació directa o indirecta econòmica, empresarial o mercantil amb alguna de les 
empreses o professionals que ofereix el servei a Llavaneres des de la primera setmana de novembre? Si és 
així, quin és el caràcter d’aquesta relació? 
 
6.- Després de la reunió convocada amb els grups de l’oposició i de les explicacions del Regidor de Mobilitat 
entorn el Pla Local de Seguretat Viària per aprovar-lo en ple, no s’ha inclòs en l’ordre del dia. Poden explicar 
l’alcalde i el regidor les causes? 
 
L’empresa Altiare va interposar recurs de reposició (registre entrada de 14 de novembre) contra la resolució 
del contracte que té amb aquest Ajuntament per a la construcció de la zona esportiva. En aquest document, 
Altiare adverteix que clausurarà les instal·lacions del camp de futbol, encara no recepcionades per 
l’Ajuntament. 
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7.- Si s’ha celebrat alguna reunió o contacte amb l’empresa Altiare després de la interposició del recurs, a quin 
acord han arribat empresa i Ajuntament? 
 
8.- El senyor Graupera, en un acte públic de presentació dels equips de basquets del CB Llavaneres ja fa 
temps va afirmar que Llavaneres  no disposaria d’un, sinó de 2 poliesportius. Entra en els plans de la regidora 
d’Urbanisme o treballen ja ara a la regidoria en aquest projecte (2 poliesportius municipals)? Si és així, ens 
agradaria conèixer el projecte, l’estat dels treballs, ubicació, finançament...” 
 
El senyor Salvador Ramon, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Serveis Municipals respon a la 
primera pregunta que s’ha fet la neteja de la riera seguint les recomanacions tècniques de l’ACA i amb el seu 
coneixement. 
 
El senyor Antonio Costa, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, respon a la 
segona pregunta que no existeix cap pauta. Es fa un estudi de cada departament de l’Ajuntament per veure si 
hi ha sobredimensionaments i s’actua com a govern. Explica que sempre s’ha parlat abans amb el regidor 
responsable de cada àrea. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta 3 que no pagarà ni ell ni cap regidor del govern. A la pregunta 4 li diu al Sr. 
Minguell que li aclarirà el Cap de la Policia Local. A la pregunta 5 diu que no entén la pregunta però que en 
qualsevol cas no té cap relació. A la pregunta 6 respon que no es porta el Pla perquè encara no està preparat i 
pregunta si el Grup Municipal de GLL-E té alguna relació directa o indirecta econòmica, empresarial o 
mercantil amb alguna de les empreses o professionals que ha redactat el Pla Local de Seguretat Viària. 
 
La Sra. Sandra Carreras, Regidora-Delegada d’Urbanisme, a la pregunta 7 respon que es va fer una reunió 
però els interessos eren molt contradictoris. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta 8 que sí és cert. S’està treballant en el tema. És un objectiu del govern 
municipal disposar d’un segon pavelló poliesportiu municipal i disposar també d’una tercera zona esportiva, 
més reduïda, quan es pugui executar el conveni urbanístic del Tennis Park. 

 
18. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

 
La senyora Gemma Martín, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, formula les preguntes següents: 
 
A la regidoria de Joventut: 
 
1. Quan ERC gestionava l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament l’any 2009 es confeccionava una graella amb la 
programació de les activitats de l’àrea. Ara fins i tot no s’han fet moltes activitats que s’organitzaven 
habitualment. Per tot això, pregunta: Quin és el programa d’activitats del Casal de Joves?  
 
2. Quan el senyor Joan Mora era regidor de Joventut es va redactar el Pla Local de Joventut per part de la 
tècnica de Joventut de l’ajuntament i es va passar de rebre 700,00 euros a 17.500,00 euros de subvencions. 
Explica que no s’ha fet l’avaluació del Pla Local de Joventut. Demana que es faci i pregunta: Quina ha estat 
l’avaluació del Pla de Joventut? 
 
3. Considera que s’ha de redactar un nou Pla Local de Joventut per l’any vinent. Considera que amb el 
personal adscrit a l’Àrea de Joventut no hi ha sobredimensionament de l’àrea, per això pregunta: S’està 
pensant en la redacció d’un nou Pla de Joventut? 
 
4. Es realitzarà el Parc de Nadal el proper mes de desembre/gener? 
 
El senyor Albert Sala, del grup Municipal d’Esquerra-AM, formula les preguntes següents: 
 
A la regidoria de Festes: 
 
5. Quin cost tenia la celebració de la desfilada de models ‘Tope Model’ de l’any 2010? 
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A la regidoria d’Urbanisme: 
 
6. Per quin motiu no s’ha recepcionat encara l’obra del Camp de Futbol? 
 
7. Planteja el govern modificar els usos i les possibilitats de la Zona Industrial per fer-la més atractiva a futurs 
inversors? 
 
A la regidoria d’Hisenda: 
 
8. En quin estat es troba la petició del crèdit de prop de 1.600.000 euros?  
 
9. Tenim ja alguna entitat financera disposada a deixar aquests diners a crèdit a l’Ajuntament de Llavaneres? 
Sota quines condicions? 
 
La senyora Marta Alsina, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada de Joventut, respon a la pregunta 1 
que les activitats s’anuncien en el web municipal i en el facebook; a les preguntes 2 i 3 respon que el Consell 
Comarcal del Maresme assessora per redactar un nou Pla Local de Joventut; a la pregunta 4 respon que sí es 
farà el Parc de Nadal entre del 27 al 30 de desembre en horari de tarda. 
 
El senyor Antonio Costa, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, en relació al 
sobredimensionament de l’Àrea de Joventut, respon que hi havia quatre persones a l’àrea i es va considerar 
que amb tres era suficient. Informa que també s’ha demanat un nou pla d’ocupació de dos llocs de 
dinamitzador/a juvenil per a l’any vinent. 
 
El senyor Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat de Festes, respon a la pregunta 5 que 
el cost era d’uns 10.000,00 euros, aproximadament. Falta recopilar alguna informació i quan tingui la xifra 
exacta els hi farà arribar. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, en relació a la 
pregunta 6, fa una breu explicació de l’assumpte. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon a la 
pregunta 7 que es va intentar fer-ho amb el POUM però la DGU ho va denegar. 
 
El senyor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, respon a la pregunta 8 que 
ja li va respondre en privat al Sr. Sala i considera agosarat respondre-la en públic. A la pregunta 9 respon que 
sí i que les condicions seran les millors possibles. 
 
19. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES (GLL-E). 

 
El Sr. Emili Minguell, del Grup Municipal de GLL-E, formula el prec següent: 
 
“El dia 18-11-2011 (2011/4437) s’entra per registre un comunicat dels representants dels treballadors de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, on hi ha exposats una sèrie de punts en els que Gent de 
Llavaneres, en general i està d’acord. Aquests punts fan referència a racionalitzar la despesa pública en el 
capítol de personal. Hauria de ser un orgull per a tot el consistori veure que tenim una plantilla amb aquest 
esperit de tirar endavant l’Administració Local, en aquests moments difícils per a tots. 
 
No cal que els hi llegim perquè de ben segur que vostès ja ho han fet. Només cal fixar-se que són punts de la 
màxima lògica i que desprenen un esperit de col·laboració que creiem que cal remarcar. 
 
És per això que els hi preguem que d’una vegada, el diàleg i el saber escoltar, coses de les quals vostès tan 
en presumeixen siguin les bases en les que ens hem de moure tots i que les pautes que es segueixin siguin 
clares i iguals per a tothom.” 
 
D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència, la 
qual s’ha estimat per unanimitat: 
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Es dóna compte del següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
“NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA 
DEL PLE. XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Vist que la Junta de Govern Local ,de data 18 de maig de 2009, va aprovar el Conveni marc d’adhesió a la 
Xarxa Local de Consum. 
 
Vist l’escrit de la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Salut Pública 
i Consum, de data 10 de novembre de 2011, rebut en aquest Ajuntament el dia 22 de novembre de 2011 amb 
registre d’entrada número 4492, en el qual es sol·licita la designa d’un representant municipal a l’Assemblea 
General de la Xarxa de Local de Consum. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària d’organització celebrada el dia 15 de juny de 2011, 
va aprovar els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats competència del Ple. 
 
Vistos els articles 14 i 15 del Reglament de la Xarxa Local de Consum, que regulen la composició i la designa 
de representants de l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum. 
 
Atès que la competència resolutòria en matèria Comerç,  va ser delegada per Decret d’Alcaldia número 
354/2011 de data 11 de juny de 2011, al senyor Carlos Bartomeu i Castro. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- NOMENAR com a representant de la Corporació a l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum de la Diputació de Barcelona, al senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat en matèria 
d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona als efectes oportuns.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
20. INFORMES. 

 
El senyor Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, agraeix la 
col·laboració dels comerciants i de totes les persones que han col·laborat per la 13a Mostra de Productes 
Típics. Informa que segons dades facilitades per la Policia Local el municipi va rebre més de 3.500 visitants. 
Valora molt positivament l’activitat. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, informa que 
conjuntament amb les Àrees de Medi Ambient i Benestar Social s’està redactant el plec dels horts urbans. 
 
Essent les 22,45 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    
 
 


