Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 13/2011
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 26 de setembre 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), senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i
Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.
Ha excusat la seva assistència el regidor senyor Joan Rubal i Díaz (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 25 DE
JULIOL DE 2011.
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, vol que consti que al punt sisè
de l’acta del dia 25 de juliol de 2011, aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a
l’any 2011, va preguntar al Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, la xifra total del deute de l’Ajuntament, i
aquest li va contestar que és de gairebé 5 milions d’euros.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, respon que el deute és de 3
milions d’euros i 1,6 milions d’euros que s’ha de demanar. Afirma que en cap moment va afirmar que el
deute fos de 5 milions d’euros.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2011
únicament amb l’esmena en la intervenció del senyor Sala.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE
JULIOL DE 2011.
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, retreu el procediment ja que el Ple
es va celebrar a les 13.00 hores, horari que considera poc adequat perquè hi ha regidors que treballen.
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2011 que s’aprova per unanimitat,
sense cap esmena.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5
DE SETEMBRE DE 2011.
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de setembre 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. 424/2011, de 13 de juliol, fins el decret núm. 521/2011, de 19 de setembre.
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana explicacions sobre els
Decrets números 472/2011 i el 504/2011.
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana explicacions al
contingut del Decret número 486/2011.
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El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, demana explicacions sobre el Decret
número 497/2011.
El senyor Alcalde respon al senyor Ruiz que el Decret 472/2011, pel qual es nomenava conductor de la grua
municipal, es va deixar sense efecte i es va dictar el Decret 504/2011 perquè es va considerar que aquest
senyor havia de realitzar un curs formatiu.
A les 21,06 hores s’incorpora el Regidor senyor Antonio Costa i Matas (PP).
El senyor Alcalde explica que el Decret 486/2011, pel qual es fa una reassignació dels despatxos municipals
als diferents Grups Municipals, es fa fer a petició d’Esquerra-AM que volia un despatx més gran.
El senyor Alcalde explica que el Decret 497/2011, pel qual es cessa l’Inspector d’obres, és conseqüència de
l’amortització del lloc de treball.
El senyor Antonio Costa i Matas (PP), Regidor-Delegat de Recursos Humans, aclareix respecte als Decrets
números 472/2011 i 504/2011, que es va considerar necessari que l’interessat perfeccionés la seva formació.
També afirma que la persona mencionada és l’únic a la plantilla de personal de l’Ajuntament capacitat per
portar la grua municipal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2009.
“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2009.
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost, exercici 2009, integrat pel compte anual de l’Entitat, el de
l’organisme autònom Museu-Arxiu, el de l’organisme autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL), el de
l’organisme autònom Cavalcada de Reis i el de la Societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”.
Atès que segons l’article 212, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General s’ha d’exposar al públic durant 15
dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, objeccions i observacions.
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 14 d’octubre de 2010 i atès que l’esmentat compte
ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de 22 d’octubre de 2010.
Atès que durant el termini d’informació pública comprès entre el 23 d’octubre de 2010 i el 19 de novembre de
2010, ambdós inclosos no s’han presentat reclamacions, objeccions i observacions.
Vist l’Informe d’Intervenció.
Vist l’article 212, paràgrafs 4t. i 5è., del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que l’esmentat Compte va resultar no aprovat en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l’Ajuntament
de data 22 de novembre de 2010.
Vist l’article 41.6 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, (publicada al DOGC núm.
5648, d’11.06.2010); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2009, integrat per:
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-

El propi de l’Entitat.

-

El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu.
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-

El de l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL).

-

El de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis.

-

El de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”.

Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat compte, juntament
amb còpia de l’expedient administratiu.”
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que ell va votar en
contra i manté la seva postura, i comenta que vol veure que votarà el PP. Llegeix breument part de la
intervenció del senyor Carlos Bartomeu en el Ple celebrat el dia 22 de novembre de 2010:
“(...)
-El pressupost general liquidat no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de
conformitat amb la Llei.
(...)
-La situació financera de la corporació no va permetre concertar un crèdit de 150.000 euros, és de
suposar que es va denegar. Tornant a l’exemple anterior de la família, també li deneguen 250 euros de
préstec, sense comentaris.
-Les quotes dels crèdits es paguen amb els recursos de Tresoreria disponibles, s’ajornen els
pagaments als proveïdors etc.
(...)
Els ingressos no han augmentat, les despeses no han disminuït, al contrari sembla que es gasten
els diners com si anessin a passar de moda.
(...)”
Per tot això, el senyor Ruiz anuncia el seu vot en contra.
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que l’oposició va votar
en contra com a criteri, no com a càstig. La documentació actual és la mateixa. A l’informe consta que aquest
compte no s’ajusta a la normativa legal vigent. Defensa la coherència i, per tant, mantindrà el seu vot en
contra.
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que votarà en contra perquè no
hi ha canvis en la documentació.
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, anuncia que votarà en contra
perquè no es compleixen els criteris d’austeritat. Pensa que el problema que hi ha és que no se sap si al dia
de demà es podran afrontar els serveis públics.
El senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, confirma que la documentació és la
mateixa ja que és de l’any 2009, i no es pot canviar. Recorda que no va dubtar de la professionalitat dels
tècnics ni dels números. Afirma que els regidors del PP votaran per la seva consciència, no per satisfer el
caprici del regidor de SOS LLAVANERES.
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor del Grup Municipal de CiU, 6 (sis) vots en
contra dels Grups Municipals d’Esquerra-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS Llavaneres i 3 (tres) abstencions del
Grup Municipal del PP. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena.

6. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A
LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011.
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
“ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A
LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011.
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 destinada a coadjuvar en les despeses de funcionament de l’Escola Municipal
de Música per al curs 2010-2011.
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 la subvenció abans del 30 d’octubre de 2011.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 29.100,00 Euros 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.”
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, comenta que la subvenció per
al curs 2009-2010 va ser de 45.000 euros i que per al curs 2010-2011 és de 29.000 euros. Emplaça al senyor
Alcalde perquè comuniqui als pares dels alumnes la disminució de la subvenció.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, demana explicacions al Regidor
d’Educació, senyor Lluís Nogueras, sobre la retallada i del finançament de l’Escola Municipal de Música.
El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Educació, afirmar que informarà sobre el tema.
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 16 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Vist el text vigent de l’Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària, aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de març de 2003, i declarada aprovada
definitivament per Decret d’Alcaldia número 59/2003, de 20 de maig.
Vist el pla d’acció de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme per a l’any 2011, que inclou el
projecte de millora del mercat de venda no sedentària.
Atès que es considera necessari modificar l’article 16, tercer paràgraf, de l’esmentada ordenança en el sentit
següent: on diu “(...) No s’autoritzarà a un mateix comerciant la tinença de llocs, la suma dels quals sigui
d’un total superior a 8m lineals”, ha de dir: “(...) No s’autoritzarà a un mateix comerciant la tinença de llocs, la
suma dels quals sigui d’un total superior a 12m. lineals”
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 de setembre de 2011.
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:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 16, tercer paràgraf, de l’ordenança municipal
reguladora del mercat de venda no sedentària.
El text de l’article esmentat serà el següent:
“(...)No s’autoritzarà a un mateix comerciant la tinença de llocs, la suma dels quals sigui d’un total superior a
12 m lineals.”
Segon.- SOTMETRE l’esmentada modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats
durant un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en
el BOP, en el DOGC i en el diari “El Periódico”, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En
el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord
exprés.
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí
Oficial de la Província.”
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI DE LA FINCA
ANOMENADA CAN MATAS, SITUADA AL CARRER CLÒSENS NÚMERO 66.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
“APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI DE LA FINCA
ANOMENADA “CAN MATAS “
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2011.
va aprovar inicialment, del Pla Especial de Protecció de Patrimoni de la finca anomenada Can Matas, situada
al Carrer Clòsens número 66, promogut per la societat “GERIATRICO RESIDENCIAL LLAVANERAS SL.
Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el Butlletí Oficial de la província de 17 DE
JUNY DE 2011 i en el periòdic “El Periódico de Catalunya” de 8 de juny de 2011.
Atès que s’ha citat personalment els propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Especial.
Vist que no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe favorable del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, rebut en data 19
d’agost de 2011.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 de setembre de 2011.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 12 de setembre de 2011.
Vistos els articles 52.2.c) i 114.3.k) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; els articles 67, 85 i concordants del DL 1/2010 de d’agost pel qual
s’aprova el Text Refós d’Urbanisme; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial de Protecció de Patrimoni de la finca anomenada
Can Matas, situada al Carrer Clòsens número 66, promogut per la societat “ GERIATRICO RESIDENCIAL
LLAVANERAS SL”.
Segon.- TRAMETRE l’expedient complet a la Direcció General d’Urbanisme perquè la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.”
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
9. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
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“ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Atès que el lloc de Jutge de Pau substitut es troba actualment vacant.
Atès que l’elecció de Jutge de Pau Substitut correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que en data 14 de març de 2011 es va rebre en aquest Ajuntament l’acord de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 1 de març de 2011 requerint a aquest Ajuntament perquè
iniciï els tràmits per a la proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau Substitut/a.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 452/2011, d’1 d’agost, es va incoar l’oportú procediment i es van
publicar els corresponents edictes amb una antelació suficient, d’acord amb allò que disposa l’article 5 del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; finalitzant el termini per a la presentació de
sol·licituds el dia 12 de setembre de 2011.
Atès que durant l’esmentat període s’han formulat les sol·licituds de les persones que es relacionen a
continuació, d’acord amb l’ordre de presentació:
A) Jutge de Pau Substitut:
- BENITA DOSRIUS BOTER, D.N.I. 38.802.447-K
Atès que es considera que la persona més idònia per al càrrec de Jutge de Pau Substitut perquè, entre
d’altres raons, ha desenvolupat el càrrec de Jutgessa de Pau Substituta des de l’any 2006 de forma
ininterrompuda, a excepció d’uns mesos a l’inici de l’any 2011, i coneix les funcions del càrrec.
Vist l’informe de Secretaria.
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 de setembre de 2011.
Vist l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial; l’article 6 i concordants del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- ELEGIR la senyora Benita Dosrius Boter, D.N.I. 38.802.447-K, com a Jutgessa de Pau Substituta.
Segon.- TRAMETRE el present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà de Mataró, perquè el
traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li proposi el nomenament de la
persona elegida.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes oportuns.”
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, comenta que des del dia 1 de
març de 2011 no hi ha Jutge de Pau substitut, i es pregunta que hagués passat si al Jutge de Pau titular
hagués tingut algun problema. Demana explicacions pel buit d’aquests quatre mesos.
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, considera que sis mesos sense Jutge
de Pau substitut és una deixadesa per part de l’Alcalde, es tracta d’una manca de responsabilitat.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, es mostra d’acord amb l’opinió del
senyor Minguell, pensa que es tracta d’una deixadesa per part del senyor Alcalde.
El senyor Alcalde manifesta que a la Llei Orgànica del Poder Judicial es preveu la substitució del Jutge de Pau
per l’oficial del Jutjat.
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PERQUÈ ES FACI PÚBLICA A LA WEB
MUNICIPAL LA DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT.
“El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo,
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presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ:
“MOCIÓ PERQUE ES FACI PUBLICA A LA WEB MUNICIPAL LA DECLARACIÓ DE BENS I ACTIVITATS
DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT.
El passat mes de juny els regidors de l’Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES varen presentar la
Declaració d'Activitats i Béns per a complir així amb el ROM en els articles 71,72,73,74.
En la que s’exposa els ingressos nets percebuts en l’exercici anterior a la declaració, el nostre patrimoni
immobiliari, deutes,dipòsits bancaris, accions, fons d’inversió, pòlisses d’assegurança i altres béns.
Inclou també tot el que es refereix a vehicles, embarcacions, joies, obres d’art etc
En quant a les activitats, s’especifica l’entitat i organisme. Només s’ometen, com és normal, les dades
referents als seus titulars ,la localització dels béns patrimonials per a salvaguardar la privacitat i seguretat dels
mateixos.
Lamentablement la classe política d’aquest país està cada vegada més mal mirada pels ciutadans degut als
greus casos de corrupció que patim
Per tal d’evitar aquesta percepció, i afirmant que l’exercici de la transparència és la millor de les solucions.
Per tot això que s’ha exposat, el regidor de SOS LLAVANERES proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres el següent ACORD,de la mateixa manera com s’ha fet en altres administracions:
1.- Que els 17 càrrecs públics del ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres publiquem la nostra
Declaració d'Activitats i Béns (així com las modificacions que puguin succeir en aquests 4 anys, com poden
ser altes i baixes) a la pàgina web municipal www.santandreudellavaneres.cat i en un lloc ben visible i fàcil de
consultar pels ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres per tal de què sigui públic mitjançant l’acord de ple.
Sant Andreu de Llavaneres,19 de setembre de 2011.
Josep Ruiz Royo. Portaveu del Grup Municipal SOS Llavaneres.”
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, presenta la moció i proposa la
següent esmena: on diu “(...) Inclou també tot el que es refereix a vehicles, embarcacions, joies, obres d’art,
etc (...)” ha de dir: “(...) Inclou també tot el que es refereix a vehicles, sense fer constar la matrícula, com l’any
de compra, la marca i el model, embarcacions, joies, obres d’art etc, a criteri del Regidor i sempre que el valor
superi els 6.000 euros (...)”
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que no hi ha cap
problema, ja que tots els Regidors ho fan, tant a l’inici com a la fi del mandat, es tracta d’un exercici de
transparència.
El Regidor senyor Emili MInguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, es posiciona a favor de la moció.
Pensa que si hi ha alguna dada que afecti a la seguretat és millor que no consti.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent escrit:
“Sense ànim d’ofendre li dic a vostè que s’ha begut l’enteniment, em pregunto si en les poques línies de la
seva moció podria haver-hi més, ja no dic demagògia, que sí que n’hi ha, sinó irresponsabilitat, populisme i
afany de protagonisme. Si la única feina que vostè té, per poder seguir en el lloc que té, és la de posar en
marxa el ventilador, li recomano que el giri, i, un cop l’aire li arribi a la cara, i em refereixo al rostre, no em mal
interpreti. Vostè, fent ús de la seva llibertat, publiqui on vulgui la relació de tots els seus béns mobles i
immobles, relacionant les alçades del seu habitatge o habitatges, garatge o garatges, entrades a aquests, és a
dir, guals... ja ens entenem, i permeti que els altres ens limitem a complir la llei, sense que ens afectin els seus
capricis i les seves rebequeries.
Crec que està clar que el vot del Partit Popular serà negatiu al seu pamflet que vostè ha batejat com a moció.”
El senyor Ruiz increpa al senyor Bartomeu per la seva intervenció.
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El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Ruiz per primera vegada.
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Ruiz per segona vegada.
El senyor Alcalde afirma que compleix la normativa, ja que tots els regidors declaren a l’inici i al final del seu
mandat la relació dels seus béns i activitats. Recorda que la consulta del registre és pública.
El senyor Ruiz demana que el senyor Bartomeu retiri la menció “pamflet” per referir-se a la moció. Comenta
que a l’Ajuntament de Barcelona el PP va presentar una moció semblant i va ser aprovada per unanimitat,
pensa que es tracta d’un exercici de transparència.
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels Grups Municipals d’Esquerra-AM, GLLE, PSC-PM i SOS LLAVANERES i 10 (deu) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP. Per tant, la
moció resulta rebutjada.
El senyor Alcalde, abans de donar compte del punt 11 de l’ordre del dia, moció del Grup Municipal d’EsquerraAM sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística, comenta
que s’han presentat mocions similars per part d’Esquerra-AM i CiU (punt 14è de l’ordre del dia), i proposa un
debat i votació conjunta d’ambdues.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, recorda que va presentar la moció
abans, i retreu al senyor Alcalde que no el truqués per consensuar les dues mocions.
El senyor Mora explica que ha lliurat la documentació abans de la convocatòria del Ple a tots els Grups Polítics
per intentar consensuar el text. Demana que es retirin les dues mocions i s’aprovi un text unitari.
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que ambdues mocions són
pràcticament iguals. La moció alternativa és la que ha elaborat la Federació de Municipis de Catalunya, i no li
agrada. Pensa que per cercar consens caldria, o bé aprovar les dues mocions o bé que l’Ajuntament donés
suport a la declaració del Parlament de Catalunya.
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, manifesta que vol conèixer el
text del Parlament de Catalunya.
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que si al Parlament de
Catalunya hi ha consens seria molt lamentable que no n’hi hagués a l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres.
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, explica que li agraden les dues
mocions. Es posiciona a favor de la moció del Parlament de Catalunya.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, de Grup Municipal d’Esquerra-AM, retira aquesta moció (punt 11 de
l’ordre del dia), i la substitueix per la moció de suport aprovada pel Parlament de Catalunya.
El Grup Municipal de CIU manifesta que retira la moció de suport al model educatiu català (punt 14 de l’ordre
del dia), i que la substitueix per la moció de suport aprovada pel Parlament de Catalunya.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que es tracta d’una
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sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Pensa que els governs han de complir les lleis. El
senyor Bartomeu llegeix el següent escrit:
“Els governs han, primer de complir la llei i les sentències i, després, oferir als catalans el màxim de
possibilitats per l’educació dels seus fills.
Després de trenta anys de polítiques nacionalistes, la societat catalana mereix, com sempre hem defensat,
una escola que ofereixi als nostres joves una educació trilingüe que els prepari per un món cada vegada més
competitiu.
El govern de Catalunya ha de vetllar més per la pluralitat que representem el conjunt dels catalans i menys
per la ideologia nacionalista que només serveix a una part. Tenim la oportunitat d’oferir als joves una
educació més lliure, més rica i més plural. I tenim la oportunitat d’apostar pel que més necessiten els nostre
joves: una educació de major qualitat.
Volem que el català sigui una llengua vehicular i volem que el català creixi i sigui cada dia més fort, per això
volem que sigui vist com una llengua de llibertat. El català ha de seguir sent una llengua vehicular en l’escola
pública, però el castellà també ha de ser-ho. Hi ha moltes fórmules que ho permeten. Només cal la voluntat i el
compromís del govern.
La societat catalana està preparada per una escola trilingüe, perquè és una societat plural. Catalunya és plural
i ho demostra l’exemple dels principals diaris catalans, que tenen edicions en ambdues llengües, l’exemple
dels col·legis privats, que ofereixen una educació com a mínim en tres llengües i l’exemple d’una societat que
viu el bilingüisme amb tota naturalitat.
Una educació trilingüe és, per tant, una garantia de llibertat, una garantia dels drets dels pares i dels fills, una
garantia de major qualitat i una garantia d’un millor futur.”
Finalment, es presenta la següent moció conjunta per part de tots els Grups Municipals, excepte el PP:
11.-“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, GLL-E, PSC-PM I SOS LLAVANERES,
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
La junta de portaveus ha aprovat aquest matí per majoria una declaració que defensa la immersió lingüística
en el sistema educatiu i que el català sigui la llengua vehicular de l’ensenyament. El text, presentat per CIU, el
PSC, ICV-EUIA i ERC, ha obtingut el suport d’aquests grups, l’abstenció de Solidaritat i el vot contrari del PPC
i Ciutadans.
La declaració consta dels quatre punts següents:
1. El Parlament de Catalunya acorda mantenir la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país,
un model d’èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens política i
social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l’ensenyament.
2. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua
vehicular de l’ensenyament.
3. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a defensar els docents i els centres educatius
en l’exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
4. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les
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decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit en la llei
d’educació de Catalunya.
Atès que no ha obtingut el suport unànime dels portaveus, no és una declaració institucional, sinó de la Junta
de Portaveus, i per tant no serà llegida al Ple.”
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, EsquerraAM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i 3 (tres) vots en contra dels Grup Municipal del PP. Per tant, la
moció resulta aprovada.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert
Sala i Martínez presenta al proper ple la següent proposta de Moció en defensa del sistema sanitari públic.
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic com és l’educació,
tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat
assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes
les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable i sostenible. I, per tenir un sistema de finançament
estable cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres
comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea.
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que aquesta
racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals o sense la necessitat de la
privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per
escoltar els professionals. D’aquí que Esquerra Republicana de Catalunya presentés i, posteriorment,
s’aprovés, una moció en el Parlament de Catalunya demanant promoure i consensuar un pacte nacional per a
la salut.
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
s’han pres decisions polítiques importants que han provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya
hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres
d’Atenció Primària en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres, d’entre els quals hi figura el CAP del
nostre municipi) o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que
comporten un augment de les llistes d’espera.
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques de l’actual
sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari
públic, contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional.
Per a tot això, el nostre grup municipal demana que el ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
l’adopció dels següents acords:
1.
Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic
i universal.
2.
Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic que ofereixi
uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la ciutadania.
3.
Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i diàleg entre
professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades noves fites en l’àmbit sanitari.
4.
Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en col·laboració amb la resta
d’administracions, per aconseguir que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recuperi l’antic
horari d’atenció del Centres d’Atenció Primària de Llavaneres.
5.
Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Albert Sala i Martínez, Grup Municipal d’Esquerra,
09 de setembre de 2011”
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, considera que cal demanar a la
Generalitat de Catalunya que reconsideri la decisió de tancar el CAP.
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que l’esperit de la moció és
similar a la presentada per CIU i PP, aprovada en el Ple anterior.
El senyor Alcalde recorda que fa dos mesos CIU i PP van presentar una moció idèntica, ambdós grups van
convidar a ERC a afegir-se a la moció i no ho van acceptar.
El senyor Alcalde adverteix que és l’última vegada que posa a l’ordre del dia una moció idèntica a una
aprovada anteriorment.
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que en altres municipis
l’alcalde o l’alcaldessa van encapçalar les queixes per evitar els tancaments. A Sant Andreu de Llavaneres no
es va fer. Li demana al senyor Alcalde més feina i menys mocions.
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL
TRASPÀS DEL MOLT HONORABLE SR. HERIBERT BARRERA.
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (...) i en la seva representació el regidor senyor Joan
Mora i Buch (...), presenta al proper ple la següent Declaració Institucional en motiu del traspàs del molt
honorable Sr. Heribert Barrera.
Declaració Institucional en motiu del traspàs del molt honorable Sr. Heribert Barrera
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres lamenta la mort del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, senyor Heribert Barrera i Costa traspassat el passat dissabte a l’edat de 94 anys i fa arribar un
sentit condol als seus familiars, amics i persones més properes.
El polític i científic Heribert Barrera i Costa, va néixer a Barcelona el dia 6 de Juliol de 1917, el seu pare era
Martí Barrera, diputat al parlament republicà i conseller de la Generalitat. Heribert Barrera es va llicenciar en
Química a Barcelona i després en Matemàtiques i Enginyeria Química a Montpeller i va iniciar la seva activitat
política de molt jove: el 1934 va ingressar a la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i l’any següent es
va incorporar a les joventuts d’ERC.
Arrel del cop d’estat militar i durant la guerra va lluitar al front amb el bàndol republicà, i el 1952, després de 12
anys d’exili a França va tornar a Catalunya per reorganitzar de forma clandestina ERC, partit del qual va ser el
seu màxim dirigent i secretari general el 1976 i el 1987 i que va presidir entre el 1989 i el 1995. Va ser diputat
a les Corts Espanyoles entre 1977 i el 1980. Diputat al Parlament de Catalunya entre el 1980 i el 1988, del
qual en va ser el seu President entre el 1980 i el 1984. Des de l’any 1991 fins el 1993, va ser eurodiputat.
Barrera, home de profundes conviccions, ha estat un referent en la defensa de la llibertat de Catalunya i en la
millora de les condicions de vida de les catalanes i catalans. Lluitador antifranquista, republicà, rigorós i prolífic
científic, activista cívic i professor en diversos àmbits, va ser un decidit defensor de la tornada del president
Tarradellas de l’exili per tal de donar continuïtat i legitimitat històrica a la màxima institució nacional: La
Generalitat de Catalunya.
L’austeritat en les formes i la insubornable defensa de les seves posicions, que sempre ha manifestat de
manera clara, honesta, clarivident, amb energia i honestedat, ha comportat el respecte i consideració de la
gran majoria de forces polítiques i del poble de Catalunya. Les seves creences i trajectòria l’avalen de cara el
futur com un gran patriota català.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, fa pròpies les seves paraules pronunciades el dia 10 d’abril de
1980, en motiu del discurs d’investidura com a President del Parlament de Catalunya: “Tenim un nord: garantir
la llibertat i el benestar dels catalans, recuperar per la nostra nació la sobirania perduda. Espero i confio que
aquest parlament farà passes decisives vers aquest objectiu. Endavant, doncs; per Catalunya i a la feina !!”.
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Descansi en pau, President Barrera.
Sant Andreu de Llavaneres, Setembre de 2011.”
El senyor Regidor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que el seu Grup no va
presentar la declaració institucional com una moció, van instar a l’Alcalde perquè fos el primer punt de l’odre
del dia, amb el consens de tots els Grups. L’Alcalde no va voler i, per això, ho va posar com una moció.
Sotmesa a votació l’esmetada declaració institucional resulta aprovada per unanimitat.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ.
El Grup Municipal de CIU ha retirat aquesta moció, segons consta en les intervencions el punt 11è de l’ordre
del dia.
15. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES.
Tal com es va acordar en el Ple ordinari celebrat el dia 25 de juliol de 2011, es formulen les preguntes a la
Regidora-Delegada d’Urbanisme, senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU:
Vist que el passat 29 de desembre de 2010 en el ple en sessió ordinària es va acordar incoar el procediment
administratiu per la resolució del contracte administratiu adjudicat a l’empresa ALTIARE.
1) Com es pensa defensar la resolució unilateral que ha fet l’Ajuntament davant d’un contracte legalitzat amb
ALTIARE?
La senyora Carreras explica que tot està en procés judicial, i que per prudència no pot revelar en un Ple
aspectes concrets d’aquest procés, tal i com li han aconsellat els lletrats.
2) Quina provisió s’ha establert per part de l’ajuntament per si és acceptat judicialment algun tipus de danys i
perjudicis a favor de ALTIARE?
La senyora Carreras explica que encara no s’ha arribat a aquest punt, i que no serà imminent.
3) Quina viabilitat jurídica tenim de guanyar aquesta resolució unilateral?
La senyora Carreras explica que s’ha pres la línia més favorable per l’Ajuntament, tot i que en termes judicials
no hi ha res segur, d’acord amb l’advocat mercantilista que representa a l’Ajuntament.
Desprès de haver trencat el conveni que teníem amb l’empresa ALTIARE (antiga Proinosa):
4.1.Quina és la situació actual?
La senyora Carreras explica que el contracte encara no s’ha trencat.
4.2.Quantes vegades s’ han reunit amb els administradors concursals?
La senyora Carreras contesta que diverses.
4.3.En relació a les reunions mantingudes, quines son les propostes que s’han posat sobre la taula?
converses, idees , plantejaments, acords, solucions.
La senyora Carreras comenta que no pot donar detalls, seguint assessorament jurídic.
4.4.Quines són les conseqüències econòmiques per les decisions adoptades o per les diferents alternatives
presentades?
La senyora Carreras explica que l’Ajuntament demana 15 milions d’euros.
4.5.Quan pensen informar a la població de la futura viabilitat de tota la zona esportiva?
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La senyora Carreras respon que no hi ha dates i que s’ha reunit amb el Secretari General d’Esport de la
Generalitat de Catalunya per obtenir una subvenció.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES (GLL-E).
El Regidor senyor Emili Minguell, formula la següent pregunta al senyor Alcalde:
“El passat dia 11 de setembre a l’acabar els actes de la Diada Nacional, regidors de l’oposició ens varem
dirigir cap el Casal de Joventut de Can Rivière per mirar i veure amb els nostres ulls els danys estructurals fruit
dels actes vandàlics que,segons vostès, van fer els joves.
Vam observar desperfectes fruit de bretolades, però no hi havia cap desperfecte estructural. Fins aquí tot be,
però quina és la nostra sorpresa quan es presenten el Sr. Regidor de Cultura i la Sra. Regidora de Joventut
acompanyats de dos membres de la Policia Local. Es parla i s’intercanvien opinions entre nosaltres i ells. En
alguns moments, per part del Sr Regidor de Cultura, amb un to de veu elevat intentant justificar la
injustificable nota feta pública per l’Equip de Govern.
Al final per acabar-ho d’arreglar la Sra. Regidora de Joventut va recriminar a una dinamitzadora que ens
hagués deixat passar, tot i ser regidors d’aquest Ajuntament.
És per això que li preguntem si hi ha ordres per part seva, tot i el seu tarannà de demòcrata de tota la vida, de
vetar als regidors de l’oposició l’entrada a llocs on poden haver-hi situacions conflictives.”
El senyor Alcalde explica que l’entrada no s’ha vetat mai, hi ha uns horaris determinats. Lamenta el to de la
pregunta i li demana al senyor Minguell que s’allunyi de la crispació. Reitera que no ha donat mai cap ordre
similar.
El senyor Alcalde suspèn el Ple, a les 22,15 hores, degut a les constants interrupcions per part del públic
assistent.
Es reprèn la sessió a les 22,30 hores.
D’acord amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia els següents assumptes com a punts d’urgència.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, vol que consti en acta que el senyor
Alcalde es salta l’ordre del dia, ja que abans dels punts d’urgència corresponia el punt 17, preguntes del Grup
Municipal d’ERC-AM.
Els membres d’ERC-AM decideixen absentar-se de la sala de Plens a les 22,32 hores i manifesten que es
reincorporaran quan es tractin les preguntes d’ERC-AM.
Es dóna compte de les següents propostes d’acord presentades pel senyor Alcalde:
Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte número 1, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels
Grups Municipals de CIU, PP i PSC-PM, 1 (una) abstenció del Grup Municipal de GLL-E i 1 (un) vot en contra
del Grup Municipal SOS LLAVANERES.
En conseqüència, es dóna compte de la proposta d’acord d’Alcaldia següent:
1) APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI DE LA
FINCA SITUADA AL CAMÍ DE CAN CABOT D’AMUNT NÚMERO 19, “CAN LLOREDA”.
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010 va
acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla Especial de protecció de patrimoni de la finca situada al Camí
de Can Cabot d’Amunt número 19, coneguda com a Can Lloreda 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.
Vistos els informes favorables de l’agència d’habitatge de Catalunya i de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de dates rebuts en data 26 de juny i 26 de juliol d’enguany respectivament.
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Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 23 de setembre de 2011.
Vistos els articles 52.2.c) i 114.3.k) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; 67, 85 i concordants del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text Refós d’Urbanisme; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el text refós del Pla Especial de protecció de patrimoni de la finca situada al Camí de Can
Cabot d’Amunt número 19, coneguda com a Can Lloreda, d’acord amb la documentació que consta a
l’expedient i que s’incorpora a la present resolució 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 Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana que el Ple sigui
mensual i no bimensual i així no es produiran aquestes situacions d’urgència.
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, PP i PSCPM i 2 (dues) abstencions dels Grups Municipals de GLL-E i SOS LLAVANERES. Per tant, resulta aprovat
l’assumpte sense cap esmena.
Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte número 2 s’aprova per unanimitat.
En conseqüència, es dóna compte de la proposta d’acord d’Alcaldia següent:
2) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES, PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011.
“Vist l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de
titularitat de les corporacions locals, estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Atès que d’acord amb l’article 38 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives, les subvencions directes que es facin a favor de persones jurídiques per quantia superior a
50.000,00 euros s’han de formalitzar mitjançant conveni.
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011, per un
import total de 281.600,00 euros, tramès per la Direcció General de Centres Públics.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20102011.
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots els
documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.”
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte número 3 s’aprova per unanimitat.
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En conseqüència, es dóna compte de la proposta d’acord d’Alcaldia següent:
3)
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS
PÚBLICA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (CODI 08061270), CURS 2010-2011.
“Vist l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de
titularitat de les corporacions locals, estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011, en virtut de
la qual s’atorga una subvenció de 166.400,00 Euros destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament
de la Llar d’Infants Pública de Sant Andreu de Llavaneres (Llar d’Infants Minerva) (Codi 08061270), curs 20102011.
Atès que cal trametre, abans del 7 de novembre de 2011, a la Direcció General de Centres Educatius una
sèrie de documents, entre d’altres, una certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de la
subvenció.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 166.400,00 Euros atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants Pública
de Sant Andreu de Llavaneres (Llar d’Infants Minerva), curs 2010-2011, Codi: 08061270.
Segon.- TRAMETRE una certificació del present acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de
Centres Públics de 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.
Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte número 4 s’aprova per unanimitat.
En conseqüència, es dóna compte de la proposta d’acord d’Alcaldia següent:
4)
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS
PÚBLICA SANT NICOLAU (CODI 08069864), CURS 2010-2011.
Vist l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de
titularitat de les corporacions locals, estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011, en virtut de
la qual s’atorga una subvenció de 115.200,00 Euros destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament
de la Llar d’Infants Pública Sant Nicolau (Codi 08069864), curs 2010-2011.
Atès que cal trametre, abans del 7 de novembre de 2011, a la Direcció General de Centres Educatius una
sèrie de documents, entre d’altres, una certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de la
subvenció.
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En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 115.200.00 euros atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants Pública
Sant Nicolau, curs 2010-2011, Codi: 08069864.
Segon.- TRAMETRE una certificació del present acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de
Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, juntament amb la resta de documentació
necessària per tramitar la subvenció.”
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana al Regidor
d’Ensenyament que pel proper curs pugui saber la disminució real de la subvenció de la Generalitat de
Catalunya, per tal de poder-ho comunicar als pares dels alumnes el més aviat possible.
El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Ensenyament, respon que quan tingui els
números certs podrà valorar l’impacte econòmic.
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte número 5 s’aprova per unanimitat.
En conseqüència, es dóna compte de la proposta d’acord d’Alcaldia següent:
5)
FORMULACIÓ DEL 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, DE MANTENIR LA SUSPENSIÓ DE
L’EXECUTIVITAT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 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, promogut i tramès per l’Ajuntament del municipi, fins 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 15 de juliol de 2011,
annex a l’esmentat acord.
Atès que l’esmentat acord va ser notificat a aquest Ajuntament el dia 29 de juliol de 2011.
Atès que contra l’esmentat acord es pot formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos des de la
notificació de l’acord.
Vist el document del text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, promogut per l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres.
Vist l’informe de Secretaria.
Vist l’article 22.2.j) 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;
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- FORMULAR el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
L’esmentat requeriment s’incorpora al present acord com a annex a tots els efectes legals.
Segon.- TRAMETRE el document complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.”
La Regidora senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa
una breu explicació des del punt de vista tècnic. Comenta que bàsicament s’interposa el recurs previ perquè
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està en desacord amb el tractament que s’ha fet del sector La Llarga.
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, agraeix la informació facilitada
per la senyora Carreras.
El senyor Ruiz llegeix el següent:
“1.- Estic d’acord amb el principi d’autonomia municipal sobre que el planejament s’ha de respectar i que la CTU
és clarament invasiva de dita competència, però:
a)
Pel que fa a les prescripcions de l’IET.
Aquí l’Ajuntament va tard. Hi ha un planejament superior d’obligatori compliment que demana edificabilitats
brutes per les noves centralitats del 0,6 (encara que ara des de l’IET estan reinterpretant que aquesta
edificabilitat es descomptant sistemes, el PTMB diu que es bruta pel total). Recorda que l’Ajuntament de
Llavaneres va fer unes al·legacions (juntament amb Caldes i SVM) i només es van preocupar per l’autopista,
l’estació de la Renfe.... al PTMB oblidant-se dels temes importants, com aquest i altres, o sigui es queixen
perquè quan tocava no van fer la feina.
En tot cas tenen raó, crec que l’aprofitament és excessiu pels sectors. L’únic remei és que la CTU suavitzi el
criteri del PTMB (que és normatiu) o es modifiquin el polígons reduint les cessions i implantant el sostre
resultant amb majors densitats.
b)
Turó de Sant Sebastià.
Ni un ni l’altre tenen raó, és irracional el 20%, el 10% i el 5%. Si no ha un estudi de les necessitats comercials i
terciàries del municipi, posar sostre per posar-lo és absurd. El POUM no fa aquest estudi de les necessitats
terciàries del municipi, i especialment dels sectors de nova creació, per tant estan planificant sense objecte, els
uns i els altres. L’únic que és cert que els nous creixements necessitaran terciari, ara si és el 5, el 10 o el 17, no
ho sé, i a on, tampoc. Dependrà de la mobilitat, concentració, accessos, demanda, oferta etc. On és l’estudi?
Estic d’acord amb salvar el Turó, però això no treu que les coses s’han de fer ben fetes. Uns i els altres fan
urbanisme de saló o de despatx.
Pel que fa a les ràtios d’habitatges, l’habitatge plurifamiliar gran superior als 100 m2 construït és innecessari i
car, el que vol la CTUB és uniformitzar l’oferta, tot a 100 per tot arreu, o tots els pobles, perquè no pugi el preu
de l’habitatge. Els pisos es venen per metres, aquí el que defensa l’Ajuntament de Llavaneres és una oferta
cara, per mantenir els rendiments dels propietaris (pretesament) i desafavorir l’accés a l’habitatge. La
Generalitat té raó en aquest cas.
c)
La Llarga
No és cert que estigui totalment consolidat i urbanitzat. Que paguin càrregues. I que es faci el discontinu. Si la
Generalitat diu això és que els números de la permuta no s’aguanten, i són clarament desfavorables a
l’administració. No li sona a un altre cas Pretòria....?
d)
PMU8
Estic d’acord amb el que diu la CTUB, genera un front urbà a l’Autopista i és una implantació periurbana i fora
de contexts. És un polígon clarament innecessari, i el sòl que es proposa obtenir no és necessari planificar-lo.
Principi de concentració de la planificació per això veien bé tal com diu la CTU la supressió del sector
En definitiva i per finalitzar, crec que vostès estan entossudits a fer un segon requeriment previ, que han trigat
molt a fer, ja que és un copiar i pegar de l’anterior requeriment, però no han incorporat noves consideracions
respecte a altres temes més importants i el que jo els hi diria que vagin-se preparant per una resposta negativa
a aquest requeriment i preparin-se per un contenciós administratiu que ens costarà molts diners a tots els
contribuents.”
El senyor Ruiz anuncia el seu vot en contra.
La senyora Carreras fa una sèrie d’aclariments tècnics al senyor Ruiz.
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que es tracta aquest tema al Ple
per responsabilitat dels Grups Municipals, per aprovar el document en termini.
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La senyora Bastida considera molt important la unitat de criteri de l’Ajuntament davant d’altres administracions.
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, PP, PSCPM i GLL-E i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de SOS LLAVANERES. Per tant, resulta aprovat l’assumpte
sense cap esmena.
A les 22,50 hores es reincorporen a la sessió els tres regidors del Grup Municipal d’Esquerra-AM.
17. 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 les següents preguntes.
1.
En quin estat es troben les negociacions amb les entitats bancàries per aconseguir el crèdit que
l’Ajuntament necessita per complir el pla de sanejament marcat per la Diputació de Barcelona?
El senyor Sala es pregunta què succeirà si no es concedeix el crèdit. No considera adient primer retallar i
acomiadar gent.
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, informa que s’està
negociant amb diverses entitats bancàries.
2.
Té l’Ajuntament recursos propis per garantir el funcionament bàsic del consistori si no s’aconsegueix el
crèdit abans esmentat durant aquest any 2011?
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, respon que sí.
La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), formula les següents preguntes a la senyora
Marta Alsina i Freginals, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada de Joventut:
3.
La construcció del Casal de Joves ha estat una inversió finançada (en bona part) per altres organismes.
S’ha posat en coneixement el tancament del Casal de Joves a les institucions que l’han finançat?
La senyora Alsina respon que, efectivament la construcció del Casal ha estat finançada per altres organismes,
però la gestió és municipal i no cal donar compte. Explica que es tracta d’un tancament provisional i que es
reobrirà.
4.
L’Ajuntament compta amb un Consell Provisional de Joves (aquells que van formar part de l’Ajuntament
Jove). Abans del tancament del Casal de Joves, la regidora de Joventut ha contactat amb el Consell
Provisional de Joves per buscar solucions i elaborar propostes per millorar aquest serveis abans de proposarne la clausura? Ha contactat amb aquest Consell Provisional després de clausurar-lo?
La senyora Alsina respon que la decisió s’ha pres com a govern municipal, no s’ha fet cap reunió, però es farà.
5.
El comunicat sobre la clausura del Casal de Joves informa d’un tancament provisional del Casal de
joves. Fins a quina data preveu l’Ajuntament mantenir el Casal de Joves tancat?
La senyora Alsina contesta que no pot concretar una data d’obertura, tot i que assegura que es farà el més
aviat possible
6.
L’Ajuntament comptava amb una persona per dinamitzar els joves, redactar i executar el Pla de Joventut,
i dirigir les accions que es duen a terme en el Casal de Joves. Quins són els motius exposats per la regidoria
de Joventut per acomiadar a aquesta persona?
La senyora Marta Alsina, explica que aquesta persona era una treballadora externa. El motiu de
l’acomiadament és la reestructuració econòmica de l’Ajuntament, no de l’àrea de Joventut.
El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, puntualitza
que hi havia un contracte de serveis que a 31 d’agost de 2011 ha finalitzat.
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7.
Creu la Regidoria de Joventut que podrà executar el Pla de Joventut amb els recursos humans i
econòmics de que disposa?
La senyora Alsina respon que es farà el possible.
8. L’Ajuntament compta amb la col·laboració (mitjançant un pla d’ocupació) de dues persones que fan les
funcions de Dinamitzadores del Casal de Joves. Sol·licitem còpia del programa de treball d’aquestes persones
fins a la finalització del pla. Té el govern elaborat el no programa d’activitats després del tancament del Casal
de Joves?
La senyora Alsina explica que aquestes persones segueixen treballant, li farà arribar el dossier amb les
tasques fetes.
9. Preveu la Regidoria de Joventut sol·licitar un segon pla d’ocupació a partir del gener de 2012 (un cop el pla
d’ocupació present hagi expirat), per aconseguir més persones per dinamitzar el Casal de Joves?
La senyora Alsina explica que si hi ha convocatòria, sí.
10.

Quina és l’agenda d’activitats adreçades als joves pels mesos d’octubre, novembre i desembre?

La senyora Alsina informa que s’està elaborant.
La senyora Martí també pregunta si és possible traslladar el billar a un espai més gran i comenta que només hi
ha un pal.
La senyora Alsina informa que es traslladarà el billar i s’han comprat més pals per jugar al billar però s’han
trencat.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, es dirigeix al senyor Antoni Costa i
Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, i li formula la següent pregunta:
11. Un cop desestimades les al·legacions presentades per CCOO, resoltes en el Ple extraordinari del dia 5
d’octubre. Han convocat la regidoria de Recursos Humans la mesa paritària per escoltar les seves
sol·licituds?
El senyor Costa respon que informarà de les reunions informals que mantingui amb la representació sindical, i
puntualitza que les al·legacions van ser resoltes al Ple de 5 de setembre, no d’octubre com diu la pregunta.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, es dirigeix al senyor Carlos Bartomeu
i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, i li formula la següent pregunta:
12. a) Quina és la valoració de la tasca que s’ha fet a l’oficia d’atenció al ciutadà i punt d’informació turística al
Barri de Sant Pere?
El senyor Bartomeu en fa una valoració positiva.
b) Quina és la valoració econòmica del servei durant els mesos en què ha estat en funcionament?
El senyor Bartomeu explica que el cost aproximat ha estat de 10.000 euros des del dia 15 d’abril i fins el dia 30
de setembre d’enguany, i que la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya ha estat de 7.000 euros.
c) Quantes persones l’han visitat?
El senyor Bartomeu contesta que fins el dia 18 de setembre l’han visitat 398 persones.
e) Quin ha estat el cost final del servei fins al 15 de setembre?
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El senyor Bartomeu reitera que el cost ha estat de 10.000 euros, però que el cost per l’Ajuntament només ha
estat de 3.000 euros.
18. INFORMES I PRECS.
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, es dirigeix al senyor Antoni
Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, i li pregunta l’horari de la
grua municipal els festius i els caps de setmana.
El senyor Ruiz, seguidament, es dirigeix al senyor Juan García i Concepción, Regidor-Delegat de Medi
Ambient, i li pregunta pel canvi de bateria contenidors del carrer Minerva, si ja s’ha trobat un emplaçament
més idoni.
El senyor Ruiz comenta que al Registre d’entrada de l’Ajuntament consta una reclamació prèvia a la via
judicial de la Societat General d’Autors i Editors, de 7.000 euros. Pregunta què pensa fer el govern al respecte.
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana que es reconsideri la
decisió de tancar el Casal de Joves, és una decisió de la Junta de Govern Local. Demana que no es
criminalitizin els usuaris de l’equipament. No tot el jovent ha de patir-ne les conseqüències.
La senyora Bastida recorda a l’Alcalde que és el govern qui té la responsabilitat de negociar amb la
Generalitat de Catalunya el tancament del CAP i li demana que no traslladi la seva responsabilitat de govern
als Grups de l’oposició.
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, manifesta que li preocupa l’accés
dels joves a l’habitatge, tenen molts problemes per accedir-hi. Defensa el model dels pisos de lloguer i també
demana que si el mercat de compra-venda no funciona, es reconsideri el lloguer com a opció pels pisos
municipals de protecció oficial.
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’Esquerra-AM, demana que es reconsideri la baixa
dels serveis de logopeda i psicòleg. Caldrà fer un traspàs dels expedients entre els professionals. Al respecte
recorda els informes tècnics de fa quatre anys segons els quals no es retallarien serveis.
El senyor Mora apunta que si s’aparquen els cotxes particulars dels regidors davant de la Policia Local
l’Ajuntament s’evitaria les despeses en rodes punxades.
El senyor Mora també comenta que si els Regidors que cobren sou de l’Ajuntament no cobressin dietes hi
haurien més diners per Serveis Socials. Pensa que cal prioritzar i donar serveis als ciutadans.
No considera adient contractar una assegurança de vida pels regidors per no augmentar la despesa, i demana
que, si es contracta, un cop finalitzi el mandat els regidors que s’hi acullin, es retornin els diners a l’Ajuntament
per donar servei als ciutadans.
Es dirigeix al Grup Municipal del PP per recordar-li que hi ha mocions aprovades i no gestionades, demana
que s’actuï.
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Seguidament, el senyor Mora es dirigeix al senyor Alcalde i li recorda que el darrer Ple es va suspendre i va
continuar un altre dia a les 13,00 hores, a les 12.59 hores el senyor Alcalde era a l’Ajuntament però no va
assistir al Ple i va marxar, pensa que es tracta d’una falta de respecte. Li recorda que va haver-hi quòrum per
celebrar el Ple gràcies als Regidors de l’oposició.
Per últim, el senyor Mora es dirigeix al senyor Alcalde per comentar-li que sembla que a l’Ajuntament hi ha un
servei de guarderia, i pregunta si els treballadors de l’Ajuntament també poden portar els seus fills a
l’Ajuntament com el senyor Alcalde.
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Mora en el sentit de què no parli de temes personals en el Ple.
El senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), Regidor-Delegat d’Educació, explica que el servei de logopeda i
psicòleg no es suprimeix, s’externalitza. També afirma que des de Serveis Socials es becaran a les persones
necessitades.
El senyor Antoni Costa i Matas (PP), Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica, pel que fa al servei de
logopeda, que no s’ha suspès el servei, s’està negociant amb la persona que el presta.
Pel que fa al servei de psicologia, el senyor Costa explica la persona que presta aquest servei està de baixa
per una malaltia greu.
Els senyor Costa, per últim, es dirigeix al senyor Ruiz i li respon que els aspectes laborals del conductor de la
grua municipal es concreten al Decret.
Essent les 23,35 hores, el sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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