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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2013 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 de juliol de 2013, 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 Vives (PP), Joan Mora i 
Buch (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili 
Minguell i Parent (GLL-E) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió 
ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i el senyor Albert Sala i 
Martínez (Esquerra-AM). 
 
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 manifesta el condol de tot l’Ajuntament per l’accident ferroviari de Santiago de Compostela. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, lamenta que des del dimecres passat, que 
es va produir l’accident, l’Ajuntament no hagi manifestat cap signe de condol. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, també lamenta que l’Ajuntament no hagi 
manifestat el condol fins ara i que no s’hagi fet un minut de silenci. Pensa que ha mancat agilitat per part del 
govern. 
 
A les 21,02 hores s’incorpora el Regidor senyor Salvador Ramon i Paulí, del Grup Municipal de CIU. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE MAIG 
DE 2013. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES comenta que, quan es tracti de 
preguntes agrairia que les respostes anessin després de les preguntes. 
 
A les 21,04 hores s’incorpora la Regidora senyora Sandra Carrera i Ruiz, del Grup Municipal de CIU. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que la Regidora senyora Gemma 
Martín i Villanueva, del Grup Municipal d’ERC-AM, va demanar, a l’inici del punt 12 (preguntes i precs del 
Grup Municipal d’ERC) de l’acta del dia 27 de maig que a la Sala de Plens hi hagués còpia de les preguntes 
formulades pels diferents Grups Municipals. Per tant, abans de la transcripció de les preguntes i dels precs 
d’ERC (pàgina 26 de l’acta del Ple de 27/05/2013) ha de constar el següent: “La senyora Gemma Martín, del 
Grup Municipal d’ERC, demana que en el Plens es distribueixi còpia de les preguntes dels Grups Municipals 
perquè el públic assistent pugui seguir el Ple.” 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de juliol 2013 que s’aprova per unanimitat, amb 
l’esmena proposada. 
 

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 318/2013, de 20 de maig, al decret núm. 492/2013, de 18 de juliol. 
 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana que es rectifiqui 
l’errada material dels Decrets números 355 i del 465. 
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El senyor Ruiz també comenta que al Decret número 466 la data no és correcta i demana que es rectifiqui. 
 
El senyor Ruiz apunta que el Decret número 360, que fa referència a incompliment de l’horari i a sorolls per 
part d’un determinat local, no pot donar lloc al número 406 pel qual s’acorda el seu arxiu per prescripció si 
s’ha iniciat aquest any. Pregunta com es pot iniciar un expedient amb actes de la policia de l’any 2012. 
 
Pel que fa al Decret número 394 pel qual es compra un vehicle policial, el senyor Ruiz demana còpia de 
l’informe negatiu emès per part de l’Interventor. 
 
Pel que fa als Decrets números 436, 458 i 466. 

Per últim, el senyor Ruiz es refereix al Decret número 438, pel qual s’aprova la despesa de 8.000 euros en 
concepte de fiança i demana una resposta a l’Alcalde.  
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que en el Decret número 340 
s’estima un recurs i l’agent cívic ha comprovat que no s’ha realitzat l’actuació requerida. 
 
El senyor Rubal, en referència al Decret número 345, considera que l’Alcalde no pot interpretar la intenció 
de les persones.  
 
Seguidament, el senyor Rubal demana responsabilitats per l’anul·lació del Decret número 360  perquè les 
actes de la Policia Local eren de l’any 2012 i han prescrit.  
 
A les 21,13 hores s’incorpora la senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal ERC-AM. 
 
Pel que fa als Decrets números 458 i 466 comenta que es desestimen les al·legacions presentades tot i que 
l’Instructor ha proposat l’arxiu,  el senyor Rubal manifesta que no entén perquè s’actua així. 
 
En canvi el senyor Rubal apunta que en el Decret número 374 s’actua amb contundència. 
 
Per últim, el senyor Rubal es refereix a l’article 438 i apunta que l’Ajuntament és responsable civil subsdiari. 
Demanarà responsabilitats per la disposició de diners públics. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions respecte al 
Decret número 438. 
 
El Regidor senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, es refereix al Decret número 436 
en el qual el denunciat reconeix la infracció comesa i, tot i així l’Alcalde li retira la multa. En canvi, en els 
Decrets números 438 i 466, l’Instructor proposa l’arxiu de l’expedient i, en canvi, l’Alcalde imposa una 
sanció. 
 
El senyor García demana explicacions sobre el Decret número 438. 
 
El senyor Alcalde en relació als Decrets sancionadors de trànsit explica que l’Instructor fa la proposta i hi ha 
un procediment i convida als regidors a parlar amb l’Instructor. 
 
Pel que fa al Decret número 345 explica que s’està instruint l’expedient. 
 
Pel que fa a les errades materials el senyor Alcalde afirma que es revisaran. 
 
També explica que precisament a aquest Ple va la resolució del Decret número 374. 
 
En referència al Decret número 394, pel qual s’aprova l’adquisició d’un vehicle policial, el senyor Alcalde fa 
una breu explicació i comenta que el preu del vehicle era beneficiós i la taxació es va fer després de 
l’aprovació del pressupost. 
 
Pel que fa al Decret número 360 d’incoació d’expedient sancionador a un establiment per sorolls i baralles, 
cal que parlin amb l’Instructor. 
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En últim terme, el senyor Alcalde explica que va dictar el decret número 438 perquè va rebre un escrit del 
Jutjat segons el qual l’Ajuntament havia de dipositar una fiança. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta la seva disconformitat amb 
l’explicació que ha donat l’Alcalde respecte al Decret número 438. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2012. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Especial de Comptes: 

“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2012. 
  
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost, exercici 2012, integrat pel compte anual de l’Entitat, el 
de l’organisme autònom Museu-Arxiu, el 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 17 de juny de 2013 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 19 de juny de 2013. 

Atès que el termini d’informació pública va acabar el dia 17 de juliol de 2013, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, objeccions i observacions. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 

Vist l’article 41 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 2012, integrat per: 

- El propi 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. 
- El de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, SL” 
 

Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat compte, juntament 
amb còpia de l’expedient administratiu.” 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, es remet a 
l’explicació que va donar a la Comissió Especial de Comptes. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta pels saldos vius a 1 de 
gener de 2009, que és de 750.000 euros aproximadament. 
 
Comenta que hi ha 3,8 milions d’euros de deute viu i 2,6 milions de dèficit que no s’eixuga. Considera que 
l’acció de govern és nul·la. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que no comparteix la gestió del 
pressupost que fa el govern. 
 
El senyor Bartomeu afirma que la tendència econòmica és bona. 
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Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP, 5 (cinc) 
vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES i 1 (una) abstenció del Regidor 
senyor Juan García Concepció, del Grup Municipal de CIU, que manifesta que s’absté per manca de 
coneixement i per no haver estat convocat a la Comissió. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 

El senyor Alcalde explica breument els assumptes números 4 i 5 inclosos a l’ordre del dia i en proposa el debat 
i votació conjunta, proposta que és acceptada per unanimitat. 

En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa General: 

4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE JULIOL DE 2013, 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC DE LA 
MINERVA A CELEBRAR EL DIA 22 DE JULIOL DE 2013. 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE JULIOL DE 2013, 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC DE LA 
MINERVA A CELEBRAR EL DIA 22 DE JULIOL DE 2013. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de juliol de 2013 va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 

 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC A CELEBRAR 
EL 22 DE JULIOL DE 2013, FESTA MAJOR LA MINERVA. 
 
Vista la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, l’objecte de la qual és regular la protecció 
civil a Catalunya, que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient 
davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques. 

 
Vist el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
Vist el Pla Específic Municipal per a l’espectacle pirotècnic a celebrar el 22 de juliol de 2013, La Minerva 2013, 
datat a maig de 2013 i lliurat a Secretaria el dia 8 de juliol de 2013. 

 
Vist l’informe del Supervisor de Prevenció i Seguretat de l’ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias). 
 
Vista l’autorització pel muntatge i realització de l’espectacle públic pirotècnic atorgada per la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local. 
 
Atès que Pirotècnia Tomàs, SL ha presentat la documentació necessària per a l’autorització de l’acte, entre 
d’altres, l’assegurança vigent. 
 
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Específic Municipal per a l’espectacle pirotècnic a celebrar el 22 de 
juliol de 2013, La Minerva 2013. 
 
El text de l’esmentat Pla s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat Pla per un període de trenta dies mitjançant la publicació 
d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, lloc web municipal, BOP i DOGC, durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer.- CONSIDERAR aprovat definitivament el Pla sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que 
no es presenti cap reclamació o al·legació durant el període d’informació pública. 
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Quart.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri, als 
efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona, Secció d’Autoritzacions 
Administratives, al Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona, al Supervisor de Prevenció i Seguretat de 
l’ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) juntament amb còpia del Pla Específic aprovat i a la 
Policia Local als efectes oportuns.” 

 
5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JULIOL DE 2013, 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL DEL CORREFOC DE LA MINERVA A 
CELEBRAR EL DIA 20 DE JULIOL DE 2013. 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JULIOL DE 2013, 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL DEL CORREFOC DE LA MINERVA A CELEBRAR 
EL DIA 20 DE JULIOL DE 2013. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de juliol de 2013 va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PEL CORREFOC A CELEBRAR EL 20 DE JULIOL 
DE 2013, FESTA MAJOR LA MINERVA. 
 
Vista la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, l’objecte de la qual és regular la protecció 
civil a Catalunya, que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient 
davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques. 

 
Vist el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
Vist el Pla Específic Municipal pel correfoc a celebrar el 20 de juliol de 2013, festa Major La Minerva. 
 
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local. 
 
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Específic Municipal pel correfoc a celebrar el 20 de juliol de 2013, 
festa Major La Minerva. 
 
El text de l’esmentat Pla s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat Pla per un període de trenta dies mitjançant la publicació 
d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, lloc web municipal, BOP i DOGC, durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer.- CONSIDERAR aprovat definitivament el Pla sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que 
no es presenti cap reclamació o al·legació durant el període d’informació pública. 
 
Quart.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri, als 
efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona, Secció d’Autoritzacions 
Administratives, al Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona, juntament amb còpia del Pla Específic 
aprovat i a la Policia Local als efectes oportuns.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, anuncia la seva abstenció 
perquè la informació pública encara no ha finalitzat. 
 
Els Regidors senyors Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E i Joan Mora i Buch, del Grup Municipal 
d’ERC-AM es manifesten en el mateix sentit que el senyor Ruiz. 
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El senyor Mora demana, també, més control en la seguretat i explica un incident produït en el correfoc. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i 5 (cinc) 
abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 
L’Alcalde proposa la retirada dels punts de l’ordre del dia números 6, 7, 8 i 9.  

  La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, llegeix el següent 
escrit:  

“El motiu pel qual retirem aquests quatre punts de l’ordre del dia d’aquest Ple és degut a que si analitzem 
objectivament el contingut del conveni signat el 6 d’octubre del 2005, no podem procedir al pagament de les 
expropiacions i indemnitzacions, ja que les dues clàusules que estableix el conveni no és literalment el cas 
real que s’ha produït, per aclarir-vos-ho us citaré les dues possibilitats que va fixar el conveni, la primera 
establia que els 5.142,74 m2 de sòl privat a expropiar, degut a que es veien afectats per les obres 
d’urbanització del Camí Pla de la Torreta i la Rotonda de la N-II, es compensaven no de forma dinerària sinó 
que serien sòls aportats en un futur Pla Parcial que establiria el POUM, degut a la impossibilitat d’incorporar 
tota la superfície esmentada en el Pla Parcial de Ponent no s’ha pogut complir íntegrament el primer punt. 

La segona possibilitat establia que en el cas que no fos aprovat definitivament per la CTUB l’instrument 
urbanístic, l’Ajuntament faria efectiu de forma dinerària el justipreu, acordant un preu de 72,55 e/m2 més la 
indemnització de les infraestructures afectades de les activitats privades, tal com sabeu aquest supòsit no 
s’ha donat perquè el POUM ja ha estat definitivament aprovat i és executiu des del 5 de març d’aquest any. 

El que anàvem a procedir a fer en aquest Ple era el pagament del sòl privat que porta ocupant l’Ajuntament 
des de l’any 2006 i que no s’ha pogut incloure en cap Pla Parcial en el POUM, aquests sòls recordem que els 
porta ocupant l’Ajuntament des de l’inici de les obres d’urbanització de l’àmbit esmentat, el pagament, tal com 
he dit anteriorment, l’anàvem a realitzar en virtut del conveni aprovat l’any 2005, al preu fixat de 72,55 €/m2, 
aquest import s’estableix en el transcurs de l’aprovació del projecte d’urbanització del Camí Pla de la Torreta, 
tramitat l’octubre del 2004, també anàvem a procedir al pagament de les indemnitzacions establertes en el 
conveni i detallades en l’informe tècnic de l’enginyer municipal. 

En un altre context més normalitzat s’hagués procedit al pagament del justipreu i dels indemnitzacions, però 
en aquest escenari diari he preferit que el contenciós interposat per part dels propietaris continuï el seu curs i 
que sigui un jutge el que dictamini i fixi la quantitat a pagar per no generar dubtes sobre la nostra gestió i 
decisions, ja que tal i com he dit l’escenari real que s’ha produït no queda definit en el conveni del 2005. 

No és de rebut que un regidor de l’oposició vagi amenaçant a portar-nos al jutjat, perquè acusar és gratuït i 
sortir als diaris també, però quan algú queda absolt llavors no transcendeix als mitjans de comunicació i el 
mal fet ja no es restableix.” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana la dimissió de la 
Regidora d’Urbanisme i del Regidor d’Hisenda. 

Recorda que és la segona vegada que es porta el tema al Ple i que a la primera vegada s’anava a pagar dues 
vegades el mateix. 

Explica que hi ha propietaris que han cobrat a 30 €/m2 i d’altres 72,55 €/m2. 

El senyor Ruiz demana que el govern defensi l’Ajuntament i no als privats i comenta que les expropiacions de 
Rocaferrera es van pagar a 60€/m2. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica que, un 
cop fetes les comprovacions, l’Ajuntament s’estalviava uns 36.000 euros i que, com a Regidor d’Hisenda ha 
negociat les millors condicions de pagament per l’Ajuntament. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, recorda que fa dos mesos aquests punts 
també es van retirar de l’ordre del dia del Ple. Ara l’enginyer municipal ha fet un informe i l’Ajuntament redueix 
el cost en 36.000 euros.  

El senyor Rubal pensa que l’actuació del govern significa que no està segur del document.  
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que fa dos mesos aquests punts 
van anar a l’ordre del dia del Ple amb el vist-i-plau de la Regidora d’Urbanisme i que es van retirar perquè la 
Regidora estava de baixa. 

El senyor Mora comenta que s’han de defensar tots els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres per igual. Ara 
es torna a retirar el tema. Si la Regidora d’Urbanisme està convençuda del tema i considera que és correcta 
s’ha de portar a aprovació. 

El senyor Alcalde comenta que la política requereix preparació. 

D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’acorda per majoria dels membres 
presents, retirar els punts números 6, 7, 8 i 9 de l’ordre del dia. 

 
10.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA DE DATA 4 D’ABRIL DE 2013 
VINCULAT AL PROCÉS D’EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA “LA MASIA”. 

 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 4 D’ABRIL DE 2013 SIGNAT AMB ELS 
PROPIETARIS DEL SECTOR PMU LA MASIA 

Vist el conveni urbanístic de data 4 d’abril de 2013 signat amb els propietaris del Sector PMU La Masia. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2013. 
 
Vist que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Disposició Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , pel 
qual s’aprova el text refós de la llei del sòl, determina que correspon al Ple Municipal l’aprovació dels convenis 
que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol instrument d’ordenació urbanística. 

Vist el que determina l’article 11 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2008, segons el qual els convenis que 
tinguin com objecte l’ordenació territorial o l’execució urbanística, han de ser sotmesos al tràmit d’informació 
pública en els termes i pel termini que estableixi la legislació en la matèria.  

Vist l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Reial Decret 
Legislatiu 2/2008. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.-APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic de data 4 d’abril de 2013, signat amb el propietaris del 
Sector PMU La Masia. 

El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el conveni a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’edictes al 
tauler d’anuncis, al web de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb l’objecte que els 
interessats formulin al·legacions que considerin oportunes. 

Tercer.-. CONSIDERAR aprovat definitivament el document, si no es presenten al·legacions en el termini 
atorgat a l’efecte. En el cas que es presentin al·legacions i aquestes fossin estimades es procedirà a la 
modificació corresponent del conveni.   

Quart.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.” 

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

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta perquè no han signat 
el conveni tots els propietaris i es qüestiona com mantindrà l’Ajuntament les zones verdes. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, anuncia la seva abstenció perquè es creen 
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zones verdes que després no es poden mantenir. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP i ERC-
AM i 3 (tres) abstencions dels Grups Municipals de GLL-E i SOS LLAVANERES. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA DE MÚSICA. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESCOLA DE MÚSICA 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs locals. 

L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de 
modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la 
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança 
General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

En aquest sentit, la modificació introduïda al text de l’ordenança fiscal municipal obeeix, al compliment de les 
previsions normatives esmentades anteriorment. 

Atès que la Direcció de l’Escola Municipal de Música ha proposat que, pel curs 2013/14, s’imparteixin noves 
assignatures, per la qual cosa es considera adient modificar l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d’Escola de Música. 
 
Vista la Memòria del Regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2013. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

A C O R D S 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal número 24, 
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’Escola de Música, que quedaria redactat de la següent 
manera: 

“Article 6è. Quota tributària  

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials que s’hagin 
sol·licitat o que s’utilitzin. 

A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents: 

* Matrícula 55,72 € 
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* Matrícula Reduïda 46,45 € 

* Matrícula Sensibilitzacions 25,00 € 

* Sensibilització 3, 4 i 5 anys  32,96 € 

* Sensibilització 6 anys + COI  51,50 € 

* Iniciació + 30 minuts d’instrument  67,98 € 

* Llenguatge + coral + 30 minuts d’instrument  79,31 € 

* Llenguatge + coral + 30 minuts d’instrument + 
conjunt instrumental 87,55 € 

* Llenguatge + coral + 45 minuts d’instrument + 
conjunt instrumental 98,88 € 

* Llenguatge +coral+conj. instrumental + audició + 
45 minuts d’instrument 110,21 € 

* Llenguatge 1r nivell mitjà  43,26 € 

* Conjunt instrumental 18,54 € 

* Nivell mitjà + 45 minuts d’instrument + 1 conjunt 
110,21 € 

* Nivell mitjà + 1 hora d’instrument + 1 conjunt 
118,45 € 

* Llenguatge sense instrument + coral 38,11 € 

* Iniciació 36,05 € 

* Llenguatge adults + 30 minuts d’instrument  87,55 € 

* Instrument 30 minuts  51,50 € 

* Instrument 60 minuts  87,55 € 

* Instrument 45 minuts 72,10 € 

* Adults instrument 45 minuts + llenguatge 108,15 € 

* Instrument 45 minuts + conj. instrumental 87,55 € 

* Llenguatge adults 46,35 € 

* Grup de percussió  15,45 € 

* Corals 15,45 € 

* Música en família (alumnes de 0 a 3 anys) 43,95 € 

* Segon instrument compartit 45 minuts 68,67 € 

* Lleng. Joves + 30m d’instrument 90,64 € 
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* Cambra 45 minuts 46,67 € 

* Adults instruments 45 minuts 120,00 € 

* Cant + Llenguatge adults 68,67 € 

*Curs de preparació al conservatori 57,68 € 

* Grup de Guitarra 103,00 € 

*Tecnologia musical  46,67 € 

 

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la Taxa 
per la prestació dels serveis d’Escola de Música durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. En compliment de l’article 
17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de publicar en un diari dels de major 
difusió a la província. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal, definitivament  aprovat, en el 
Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals.” 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

12.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2013. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2013. 

Vist l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013 de transferència de crèdits i de modificació de la base 6 
de les bases d’execució del pressupost municipal. 
 
Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient redactada en compliment de l’article 37.2 
del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 23 de Juliol de 2013. 
 
Vistos els articles 168, 169, 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 35, 36, 37, 38 i concordants del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril; així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013 de transferència de crèdits 
i de modificació de la base 6 de les bases d’execució del pressupost municipal, d’acord amb el detall que 
s’indica a continuació: 
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BAIXES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES  

15122704 Enllumenat 9.029,00 € 

15160000 Expropiacions 36.711,43 € 

15160108 Arranjament pàrking Jaume Brutau  50.000,00 € 

15560100 Ord. i cond. Aparcament sud ctra. NII 40.001,96 € 

17221001 Neteja platges 1.000,00 € 

17222301 Educació ambiental 1.500,00 € 

32022746 Revisions Mèdiques 213,00 € 

32122703 Casal Estiu  2.450,00 € 

33148920 Coral Sant Andreu  1.000,00 € 

31322745 Condicionament servei platges 3.352,00 € 

31322750 Vigilància platges 316,00 € 

33722619 Activitats Juvenils 1.434,94 € 

44162510 Pla de millora del transport 20.000,00 € 

TOTAL 167.008,33 € 

 

ALTES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 

13262400 Vehicle policia 2.420,00 € 

13262500 Senyalització via pública 3.584,63 € 

15062200 Rehabilitació Ca l'Alfaro 4.468,53 € 

15122700 Paleta 9.000,00 € 

15521000 Manteniment vials 18.853,85 € 

16262208 Projecte construcció nova deixalleria  19.586,64 € 

17121003 Manteniment de Jardineria 8.336,06 € 

17162200 Pav. Formigó llac Can Matas 8.857,20 € 

32022619 Activitats ensenyamnet 17.163,00 € 

32162200 CEIP Sant Andreu 6.281,05 € 

33746800 Subvenció Ass. Les Llums  300,00 € 

33762506 Inversió Alarma Casal Joves 1.434,94 € 

92022007 Localred 91,18 € 
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92022604 Jurídics 50.000,00 € 

92022608 Indemnitzacions responsabilitat civil 1.800,00 € 

31346500 Centre d'atenció animals domèstics  3.488,00 € 

31322751 Control i esterilització colònies i plagues 180,00 € 

92023021 Cardenal vives 1.658,95 € 

92023022 Contractes serveis externs 9.029,00 € 

92046100 Subvenció Consell Comarcal 475,30 € 

TOTAL 167.008,33 € 

 
Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 1/2013 , mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les reclamacions que estimin 
oportunes davant el Ple de la Corporació. 

Tercer.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013 es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no es presenten reclamacions.” 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica breument 
l’assumpte.  
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que el tècnic ha revisat els 
números i es queixa que ara no s’actua amb rigor, ja que sobraran 36.000 euros corresponents a les 
expropiacions 
 
Pel que fa a l’aparcament del carrer Jaume Brutau comenta que no es farà aquest any i demana rigor a l’Alcalde 
i que ho expliqui bé.  
 
El senyor Rubal pregunta perquè es redueix en 20.000 euros el Pla de Millora del Transport i en 2.450 euros el 
casal d’estiu. 
 
Per últim, el senyor Rubal pregunta si hi ha ajudes al casal d’estiu per discapacitats. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pregunta a la Regidora de Joventut per la 
baixa en activitat de l’àrea per un import de 1.400 euros. 
 
El Regidor senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, afirma que no té coneixement de 
l’expedient i anuncia la seva abstenció. 
 
El senyor Antoni Majó i Vives, Regidor-Delegat de Serveis Socials, del Grup Municipal del PP, explica que el 
casal d’estiu depèn de la regidoria d’Ensenyament, no de Serveis Socials. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP, 5 (cinc) vots 
en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES i 1 (una) abstenció del Regidor senyor 
Juan García Concepción, del Grup Municipal de CIU. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (POUM). 
 
L’Alcalde proposa la retirada del punt de l’ordre del dia número 13. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions per la retirada del 
punt de l’ordre del dia. 
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L’Alcalde no dóna cap explicació.  

 
D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’acorda per majoria dels membres 
presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 
14.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 38/2013-SANCIONS, INCOAT CONTRA 
CENTRO ECUESTRE LLAVANERAS, S.L., PER LA COMISSIÓ DE DUES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 
MOLT GREUS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 38/2013-SANCIONS, INCOAT CONTRA CENTRO 
ECUESTRE LLAVANERAS, S.L., PER LA COMISSIÓ DE DUES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES MOLT 
GREUS. 

Vista la proposta de resolució formulada per l’Instructor de l’expedient número 38/2013 (sancions), incoat 
contra C. E. Ll. SL, per la comissió de dues infraccions urbanístiques molt greus, en data 28 de juny de 2013. 
 
Atès que l’esmentada proposta de resolució fou notificada a l’interessat en data 28 de juny de 2013. 
 
Atès que en el termini legal establert l’interessat no ha presentat al·legacions. 
 
Vist que segons l’article 213.a, Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, són una infracció molt greu els actes d’ús de 
sòl i d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en terrenys que el 
planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a. 
Vist que segons l’article 224.1 del text refós de la llei d’urbanisme “En el cas que sobre un mateix subjecte 
s'instrueixi un expedient sancionador per més d'una infracció entre les quals hi hagi connexió de causa i 
efecte, se li ha d'imposar la sanció que correspongui a la infracció comesa més greu, per a la graduació de la 
qual s'ha de tenir en compte el resultat final perseguit i el dany causat.” 

Vist l’article 222,1,b) del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
segons el qual l’òrgan competent per resoldre els procediments sancionadors en matèria de protecció de la 
legalitat urbanística correspon al Ple de l’Ajuntament en cas d’infraccions molt greus. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2013; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord:   

I.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per l’administrador únic de la societat C.E.Ll. SL 
d’acord amb l’anteriorment exposat.  
 
II.- CONSIDERAR connexes les infraccions d’instal·lació de dues carpes en terrenys que el planejament 
urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable i l’exercici d’una activitat sense llicència i incompatible amb el 
règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa, d’acord amb l’article 224.1 del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

III.- IMPOSAR a la mercantil C.E.Ll. SL les següents sancions: 

-  Una sanció de cent cinquanta mil un euros (150.001 euros) per la instal·lació de dues carpes en 
terrenys que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable i l’exercici d’una activitat 
sense llicència i incompatible amb el règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa, que el 
planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, per tractar-se d’infraccions connexes. 

- Una sanció de cent cinquanta mil un euros (150.001 euros) per la construcció d’un dipòsit circular 
metàl·lic d’un diàmetre de 225 m2 i d’una capacitat aproximada de 700 m3 (700.000 litres), sense la 
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corresponent llicència municipal i en terrenys que el planejament urbanístic classifica com a sòl no 
urbanitzable. 

 
IV.- REQUERIR a C.E.Ll. SL per tal que ingressi a la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció que se li ha 
imposat (compte número 2038/8980/21/6400000284). 
 
El termini per fer el pagament, tal com estableix l’article 62.2 de la llei general tributària, és: 

a. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al següent dia 
hàbil.  

b. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al 
següent dia hàbil.  

I alhora, advertir l’infractor que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.” 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica breument 
l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, opina que la sanció és 
exagerada i explica que a la Llei d’Urbanisme de Catalunya no es fixa una sanció mínima i recorda que el 
senyor Alcalde va dir al ciutadà que aquesta situació era culpa dels regidors de l’oposició.  
 
A les 22,11 hores el senyor Ruiz s’absenta de la sessió. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, recorda que en una reunió amb els 
representants de C.E.Ll. SL, el senyor Alcalde va dir que la culpa de la tramitació de l’expedient sancionador era 
de l’oposició. 
 
A les 22,12 hores s’absenten de la sessió els Regidors senyors Emili Minguell Parent i Joan Rubal Díaz, del 
Grup Municipal de GLL-E. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia la seva abstenció, considera que 
el govern hauria de resoldre el tema i no ofegar econòmicament el C.E.Ll. SL. Pensa que caldria reduir la 
sanció. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i 3 (tres) 
abstencions del Regidor senyor Juan García Concepción, del Grup Municipal de CIU i del Grup Municipal 
d’ERC-AM. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

A les 22,13 hores s’incorporen a la sessió els Regidors senyors Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS 
LLAVANERES i Emili Minguell Parent i Joan Rubal Díaz, del Grup Municipal de GLL-E. 
 

15.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS 

Atès que es considera adient disposar d’un reglament que reguli els drets, els compromisos i les normes de 
convivència a les escoles bressol municipals d’una manera concreta per tal de poder definir amb tota claredat 
el projecte educatiu d’aquestes. 

Atès que amb aquest reglament es vol deixar constància dels trets definitoris de les escoles bressol 
municipals: projecte educatiu, composició, calendari, horaris, consells per a la convivència i els protocols 
d’actuació en casos d’urgències mèdiques, recollides i qualsevol altre tipus d’urgència i, al mateix temps, 
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regular la vida interna dels centres. 

Vist l’esborrany de Reglament de Règim Intern de les Escoles Bressol municipals. 

Atès que aquest esborrany ha estat consensuat per la Regidoria d’Ensenyament, per tots els sector 
educatius i no educatius que componen el Consell Escolar Municipal. 

Vist l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el que s’estableix en l’article 84.2g) que és competència pròpia 
dels governs locals  la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de 
matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de 
l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar. 
 
Vista la Llei Orgànica, 2/2006, de 3 de maig d’Educació que concep l’educació infantil com una etapa del 
sistema educatiu amb una finalitat educativa, i que obliga als centres de primer cicle (llars d’infants) a tenir 
una proposta pedagògica.  

Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que en el seu art 159 punt desè, apartat b) expressa que és 
competència dels ens locals l’organització i gestió dels centres propis. 

Vist l’article 7 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació que expressa que el Govern ha de definir els 
continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil, ha d’establir les característiques dels centres que 
imparteixen aquest cicle i ha de determinar, d’acord amb els ajuntaments, els requisits exigibles a les 
instal·lacions dels centres i la capacitació que ha d’acreditar el personal educador que hi treballi. 
 
Vist l’art. 56.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació disposa, a més d’establir els seus continguts 
curriculars, que: “En el primer cicle d’educació infantil s’han adoptar mesures de flexibilitat que permetin 
adaptar-se a les necessitats dels infants i de les famílies i s’han de poder adoptar diversos 
models d’organització, funcionament i assessorament que permetin conciliar amb la vida laboral la 
responsabilitat primordial de les famílies en la criança i l’educació de llurs fills...”. 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de juliol de 2013. 

Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 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; es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de Règim Intern de les Escoles Bressol municipals. El text 
de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al present acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta 
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el D.O.G.C., en 
el diari “El Periodico” i en el web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el 
supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord 
exprés. 

 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 

El Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que es posi en coneixement de la 
població de Sant Andreu de Llavaneres que si a finals de juliol i principis d’agost volen poden portar els seus 
fills a l’Ajuntament que els hi cuidaran. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A LA CREACIÓ D’UN PROGRAMA 
DE BORSA D’HABITATGES COMPARTITS. 
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE LLAVANERES-EPM DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES PER A LA CREACIÓ D’UN PROGRAMA DE BORSA D’HABITATGES COMPARTITS 

L’Ajuntament és l’administració més pròxima a la ciutadania, la que viu el dia a dia els seus problemes, els 
efectes i conseqüències provocats per aquesta crua i injusta crisi econòmica. En aquests moments moltes 
famílies pateixen una situació límit d’ofec econòmic i social, que no els permet cobrir les necessitats bàsiques, i 
principalment, no els permet cobrir el pagament de l’habitatge, sigui de lloguer o d’hipoteca. 

Malgrat les dificultats i limitacions per actuar des de l’àmbit municipal, doncs moltes qüestions superen les seves 
competències, considerem imprescindible i urgent proposar i acordar mesures des de l’Ajuntament que puguin 
fer front a  la situació de patiment que per a moltes famílies de la ciutat suposa l’impagament de l’habitatge que 
pot arribar, fins i tot, a provocar la seva pèrdua; així com també proposar programes de habitatge que 
minimitzen els efectes de la crisi. 

El govern municipal i aquest Ple han pres diferents mesures per pal·liar aquestes situacions, recordem la moció 
presentada per ERC sobre el desnonaments i que ens obliga a cercar noves fórmules. Són moments 
excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions excepcionals, de forma immediata  i amb efectivitat. I en 
aquest sentit ens toca, més que mai, promoure i reforçar el sentit de l’ajuda mútua,  la cooperació i el lligam de 
comunitat. 

Hi ha experiències com el lloguer solidari o el lloguer compartit que poden ser exemples de solucions. Llogar 
una part d’un habitatge és una opció econòmica per a la gent que no pot fer front el lloguer sencer d’un 
habitatge, sobretot per a joves que decideixen emancipar-se, o persones que han de canviar de residència per 
feina de forma temporal.  També hi ha d’altres experiències de compartir habitatge, com programes adreçats a 
la gent gran, iniciatives que donen resposta solidària a les necessitats de companyia de les persones grans i a 
les d’allotjament dels joves per mitjà de programes de convivència intergeneracional.  

Aquestes fórmules ofereixen possibilitats d’ajuda mútua i comunitat que en situacions excepcionals poden 
revertir positivament en la ciutat i minimitzar els efectes de la crisi. 

El grup municipal Gent de Llavaneres - EPM proposa al Ple els següents acords: 

ACORDS 

PRIMER que la regidoria de serveis socials conjuntament amb l’Oficina del Consell Comarcal realitzi un estudi 
per a la creació d’un Programa d’habitatge Compartit entre famílies o persones que tenen dificultat de pagar un 
habitatge o que voluntàriament estiguin disposades a compartir habitatge i famílies o persones que 
voluntàriament ofereixin el seu habitatge a compartir, amb el seguiment i la implicació dels serveis socials, si 
s’escau. 

SEGON que  tant aviat com sigui possible es presentin en la comissió informativa pertinent el resultat de l’estudi 
per a la creació d’un programa d’habitatge compartit. 

TERCER que es traslladi l’acord a la Comissió per a la prevenció i l’actuació contra els desnonaments, a les 
AAVV i a les entitats Socials del nostre municipi.” 

 

 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, explica breument la moció. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, es posiciona a favor de la moció. 

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal ERC-AM, proposa canviar “Associacions de 
Veïns” per “Comunitats de Propietaris” i manifesta el seu acord amb la moció. 

El senyor Antoni Majó i Vives, Regidor-Delegat de Benestar Social, del Grup Municipal del PP, pensa que també 
caldria traslladar la moció a la Comissió de desnonaments i es mostra d’acord amb la proposta de la senyora 
Martín. 
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El senyor Minguell reitera que cal complir amb l’apartat segon de la part dispositiva de la moció. 

A les 22,20 hores s’incorpora a la sessió el senyor Nogueras. 

Finalment, el senyor Minguell, proposant de la moció, la retira. 

17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA UBICACIÓ DE LA GUINGUETA POLICIAL AL CENTRE 
DEL POBLE. 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i Martínez, presenta al Ple 
la següent Moció per la ubicació de la guingueta policial al centre del poble  
 
Exposició de motius: 
 
Garantir la seguretat i l’ordre entre els ciutadans és encara avui una de les principals funcions que ha de complir 
l’Administració pública. L’administració local juga un paper important en aquest sentit, ja que la Policia Local que 
és la primera força d’ordre públic que actua per preservar la seguretat ciutadana.  
 
El nostre municipi compta amb un bon equip policial, tant pel que fa al nombre d’efectius com a l’equipament 
amb que compten, fet que ajuda a garantir la seguretat en el municipi. La col·laboració amb els altres cossos 
policials també és positiu i ens consta que funciona correctament. A més el cos municipal compta amb una nova 
Prefectura de Policia, ubicada a les afores del municipi i dotada de tot tipus d’equipament i dependències. 
 
Tot i això, recentment s’han donat episodis de delinqüència al centre del poble. Alguns comerços han petit 
robatoris, i també una de les principals oficines bancàries del municipi. Aquest fet ha posat sobre la taula la 
necessitat de tornar a tenir presència policial física al centre del poble. La recollida de signatures d’alguns 
comerços i la resposta ciutadana a favor de l’obertura de dependències policials al centre del poble reforcen 
encara més aquesta necessitat.  
 
Atès que el nostre municipi compta amb una guingueta en desús que s’identifica com a guingueta de la policia 
local.  
 
Atès que és evident que cal reforçar la presència física de la policia al centre del poble.  
 
Atès que disposem d’espai al centre del poble per ubicar la guingueta a fi i efecte de que serveixi com a 
dependència d’atenció policial.  
 
Atès que el canvi d’ubicació de la guingueta no suposa un cost excessiu per a la tresoreria de l’Ajuntament.  
 
En relació als antecedents exposats, el  Grup Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres l’adopció dels acords següents: 
 
1r)  Traslladar la guingueta policial ubicada a la zona de platges fins a un terreny municipal al centre del poble 
per donar més garanties de seguretat entre els ciutadans i els comerços del municipi. 
 
2n) Estudiar conjuntament amb els cossos policials quina pot ser la millor ubicació de la guingueta d’atenció 
policial.”  
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, proposa estudiar la possibilitat de 
vendre el mòdul sempre que la Policia Local pugui prestar servei a les antigues instal·lacions. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, es mostra d’acord amb l’augment de la 
presència policial al centre del poble, però pensa que potser la guingueta és un espai excessiu. 
 
El senyor Alcalde recorda que les antigues instal·lacions no es poden utilitzar i que hi ha un expedient sobre 
aquest tema que es va portar a Inspecció de Treball. 
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El senyor Alcalde creu que cal recuperar la sensació de seguretat i que no es contempla el mòdul com una 
possibilitat. Pensa que la solució és potenciar el servei de la Policia Local a l’OAC, tal i com s’està fent. 
 
El senyor Mora demana al govern que busqui un punt d’atenció al poble per la Policia Local. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 4 (quatre) vots a favor dels Grups Municipals d’ERC-AM i GLL-E,  
9 vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES i del Regidor senyor Juan García Concepción, del Grup Municipal de CIU. Per tant, la moció 
resulta rebutjada. 

 
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER L’ELABORACIÓ D’UN INVENTARI DEL MATERIAL 
INFORMÀTIC I TELEFÒNIC EN MANS DELS REGIDORS. 
 
“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 proposta de moció per l’elaboració d’un inventari del material informàtic 
i telefònic en mans dels regidors. 
 
Recentment els Regidors del Govern Municipal de Sant Andreu de Llavaneres han estat obsequiats amb una 
tableta informàtica. Aquesta tableta complementa l’equip amb què es dota els i les regidores de Govern per a 
dur a terme les seves funcions, que fins el moment es veia limitat a l’utilització lliure i il·limitada d’un 
smartphone. 
 
D’aquesta manera els regidors de Govern de Sant Andreu de Llavaneres compten ja amb el mateix equip que 
els diputats de les Corts Espanyoles. És a dir, tableta informàtica i smartphone per atendre reunions, parlar amb 
els assessors, i coordinar els diferents Consells Municipals... 
 
Sense posar en dubte la necessitat de l’esmentat equip amb que han estat obsequiats tots els regidors del 
govern, i entenent que els regidors de Govern de Sant Andreu de Llavaneres faran un ús tècnic i professional 
de l’esmentat equipament informàtic. El nostre grup municipal vol posar sobre la taula la necessitat de dotar-nos 
d’un inventari municipal de tot aquest equipament informàtic per a tenir-ne un control seriós i rigorós del que és 
un actiu municipal.   
 
Atès que l’ús d’aquests dispositius informàtics és estrictament professional i vinculat a l’exercici i les funcions 
del govern municipal.   
 
Atès que la propietat d’aquests dispositius informàtics és municipal i en cap cas propietat dels regidors. 
 
Atès que els béns públics han de formar part d’un inventari per tal d’evitar-ne els robatoris o les pèrdues 
fortuïtes d’aquets elements informàtics.  
 
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. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres estableixi un inventari de tot el material informàtic i de 
telefonia de que disposen els Regidors de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
2. Que des d’intervenció es faci un control de les factures de telefonia i d’aplicacions informàtiques per tal de 
prevenir possibles incompliments de la companyia de telefonia, mals usos d’aquests elements informàtics així 
com la descàrrega d’aplicacions informàtiques de pagament per a usos no professionals.  
 
3. Que es facin públiques totes les propostes de les operadores consultades per tal de valorar de forma 
transparent si s’ha escollit la millor opció per aconseguir un estalvi municipal en telefonia mòbil.”  
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, vol saber el posicionament del 
govern al respecte mitjançant el senyor Molins, Regidor de Noves Tecnologies. Demana informació, 
explicacions i serveis dels nous aparells. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, també demana explicacions sobre els nous 
aparells. Comenta que cal prendre consciència que aquest material és propietat de l’Ajuntament i es posiciona a 
favor de la moció. 
 
El senyor Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat de Noves Tecnologies, del Grup Municipal de CIU, explica que 
el contingut de la moció ja està fet. Pensa que també cal incloure als empleats municipals a l’apartat 1 de la part 
dispositiva, no només de regidors. 
 
També comenta que la sol·licitud continguda a l’apartat 2 també està feta. 
 
Per últim, el senyor Molins afegeix que té l’expedient a la disposició de qui vulgui consultar-lo. 
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprova per unanimitat sense cap esmena. 
 
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CDC PER L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A 
DECIDIR. 
 
20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CDC SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE L’ESTELADA. 
 
El Regidor senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, manifesta que no existeix el Grup 
Municipal de CDC, és CIU i explica que, segons l’article 10.2 del ROM, CDC no està legitimat per presentar 
mocions. 
 
El senyor Alcalde comenta que s’adhereix a la moció. 
 
El senyor García anuncia que UNIÓ impugnarà aquest Ple. 
 
A les 22,44 hores s’absenten de la sessió els Regidors senyors Juan Garcia i Concepción, del Grup Municipal 
de CIU, Joan Rubal i Díaz i Emili Minguell i Parent, ambdós del Grup Municipal de GLL-E. 
 
Finalment, el senyor Alcalde retira els punts 19 i 20 de l’ordre del dia. 
 
El senyor Alcalde i els Regidors senyors Lluís Nogueras Moulines, Josep Molins Puig, Salvador Ramon Paulí i 
les senyores Sandra Carreras Ruiz i Marta Alsina Freginals proposen la inclusió en l’ordre del dia de la moció 
d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir (punt 19 de l’ordre del dia), per urgència. 
 

Sotmesa a votació la urgència de la inclusió dels assumptes en la sessió, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots 
a favor del Grup Municipal de CiU, 7 (set) vots en contra del senyor Juan García Concepción, del Grup 
Municipal de CIU, i dels Grups Municipals del PP, GLL-E i SOS LLAVANERES i  2 (dues) abstencions del Grup 
Municipal d’ERC-AM.  
 
D’acord amb el resultat de la votació, no s’inclou en l’ordre del dia l’esmentada moció com a punt d’urgència. 

 

El senyor Alcalde i els Regidors senyors Lluís Nogueras Moulines, Josep Molins Puig, Salvador Ramon Paulí i 
les senyores Sandra Carreras Ruiz i Marta Alsina Freginals proposen la inclusió en l’ordre del dia de la moció 
sobre la col·locació de l’estelada (punt 20 de l’ordre del dia). 
 

Sotmesa a votació la urgència de la inclusió dels assumptes en la sessió, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots 
a favor del Grup Municipal de CiU, 7 (set) vots en contra del senyor Juan García Concepción, del Grup 
Municipal de CIU, i dels Grups Municipals del PP, GLL-E i SOS LLAVANERES i  2 (dues) abstencions del Grup 
Municipal d’ERC-AM.  
 
D’acord amb el resultat de la votació, no s’inclou en l’ordre del dia l’esmentada moció com a punt d’urgència. 

 
21.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
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D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta les següents 
preguntes al Ple del  de Juliol  de 2013 

En l’acta de junta de govern local nº 10/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per import de 
94.797,16€ 

A resultes de la comprovació de les factures, hi ha una justificació de despeses-factura de dietes gener-febrer 
de la Regidora d’Urbanisme Sra. Sandra Carreras d’un import de 120€, dels dies 15, 16, 30 de gener i 1, 11, 26 
de febrer en que falten els justificants, com poden ser els peatges d’anada i tornada, la justificació de 3 pàrkings 
el mateix dia però en 3 llocs diferents, etc. Veient que aquest import de dietes es més del que cobra un regidor a 
l’oposició. 

1) Pensa retornar a las arques municipals els possibles cobraments indeguts? 

2) Pensa regularitzar les dietes amb tots els seus comprovants? 

És sol·licita la següent informació al Sr Alcalde i al regidor de Mobilitat: 

Vist que en el web municipal es dona l’ informació següent: 

A partir de l'1 de juliol, el bus urbà de Llavaneres ampliarà el seu recorregut amb dues noves parades fins el 
Balís i la nova zona esportiva i comercial de Sant Vicenç de Montalt. Aquestes dues parades s'incorporen al 
recorregut llarg de la línia C-22, que es realitza sis cops els dies laborables i en tots els viatges del cap de 
setmana. 
L'alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, i el regidor de Transports, Antoni Costa, s’han felicitat per l’ampliació 
del servei i han recordat que es tracta d’una reivindicació dels veïns de la zona del Cogoll i del Balís. A més de 
connectar aquests barris amb el centre del poble, l’ampliació incorpora un enllaç directe amb la nova zona 
esportiva i comercial Sorli Discau de Sant Vicenç de Montalt. 

Es tracta d’un deute pendent que finalment es podrà fer realitat gràcies a la implicació de l’empresa Casas, 
concessionària del servei, a qui l'Ajuntament de Llavaneres agraeix l’esforç, ja que l’ampliació del servei no 
tindrà cap cost econòmic per al municipi. Així mateix, des del consistori es vol fer constar la bona entesa amb 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, terme on estarà situada la segona de les dues noves parades. 
 

3) Vist que el cost del servei té segurament 3 variables a l’hora de facturar a l’Ajuntament, la primera seria la de  
les hores dels conductors empleats que suposem que no varien, la segona són els km de més del recorregut 
que es fa i per tant el gasoil consumit que s’incrementarà i la tercera és el manteniment del vehicle pels km 
recorreguts que també incrementarà. Pot confirmar tal com varen publicar que el bus no incrementarà el cost 
del servei i, per tant, el pressupost municipal? 

4) En cas que sí hi hagi increment quin és el seu import? 

És sol·licita la següent informació al Regidor d’Hisenda: 

Vist que en el registre comença a haver (reclamacions, al·legacions i fins i tor recursos de reposició) sobre la  
taxa de clavegueram que s’ha vist incrementada en un 240% segons el padró de 2012 d’import 193.000€ 
respecte al padró de 2013 d’import de 467.000€, i veien que es demana la nul·litat de 2 liquidacions 
impugnades atès que l’article 6,2 de l’ordenança fiscal nº 9 no és conforme a dret, i atès que no s’ ha acreditat 
el cost real del servei, i veient que vostè en la seva explicació i memòria dels pressupostos del 2013 preveia un 
increment del 0,65% en les taxes adduint que el càlcul dels tributs locals s’ha pres com a referència les 
quantitats reflectides en els diferents padrons. 
 
5) Que pensen fer amb els 274.000€ de més segons el padró, i que no tenien previst ingressar en el pressupost  
del 2013? 

6) No creuen que és una vergonya i una mentida que el govern digui que no pujarà la pressió fiscal als 
ciutadans, i ens trobem que ni tant sols havien calculat aquests ingressos extres que són producte de la revisió 
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cadastral i del coeficient que van ser incapaços de reduir? 

7) Pensen retornar l’any vinent els imports pagats indegudament?  

8) En cas de que fos complicat de retornar i com a cas excepcional pel 2014,  aplicarien un coeficient més baix 
per compensar el pagat de més el 2013 per així tenir-ho regulat el 2015, als ingressos de padró habitual? 

Es sol·licita la següent informació al Regidor/ra de Medi Ambient o Urbanisme: 

Vista l’instancia nº 3120/2013  acompanyada de més de 200 signatures referent als jardins “Joaquim Passi “     

9) Què pensen fer amb el llac del jardí, on habitaven diferents animals com peixos, ànecs, granotes i tortugues? 

10) Quin és el pressupost  o cost anual calculat pel  manteniment dels jardins Passi? 

11) Quines opcions hi havien sobre la taula, a part d’omplir-ho de formigó, a la font dels jardins de can Matas? 

12) Perquè es va prendre aquesta decisió tant agressiva tractant-se d’un parc en que l’entorn es de sorra? 

13) a) Quin ha sigut el cost total de l’obra de pavimentar-ho amb formigó? 

      b) Quin era el cost si s’omplia de sorra i es convertia en un sorral? 

14) Ara que ja esta fet pensen dotar-ho d’ alguna utilitat com la de poder-hi practicar alguna activitat d’esbarjo 
(com portar-hi la half, circuit  de monopatins etc)? 

És sol·licita la següent informació al Sr Alcalde: 

15) Pensa el sr alcalde autoritzar d’una vegada per totes que quan un ciutadà a traves d’una instancia demana 
que s’enviï còpia de la mateixa a tots els regidors (en aquest cas 16) i les seves ordres donades a l’OAC són les 
de no enviar-ho a ningú? 

16) Creu que si es canvia el títol de l’instancia que va dirigida a l’alcaldia per un altre que digui instància a 
l’ajuntament, com molts altres pobles tenen per cert, això farà que la ciutadania i els regidors no estiguem 
sotmesos a la seves decisions ? 

17) Fins quant haurem d’aguantar  aquest estil seu tant poc demòcrata ,que ratlla el caciquisme i a sobre  els 
seus companys de govern li permeten sense obrir la boca? 

18) Que té per amagar vostè que em posa tantes traves per poder veure les factures? 

19) Quan pensa retirar l’ordre que ha imposat vostè sobre  l’autorització de veure les factures en que només les 
puc veure els divendres i a partir de les 14 h?, abans de que contesti deixi’m recordar-l’hi, que el dret a la 
participació en els afers públics esta recollit a l’article 23.1 de la constitució que parla sobre els drets 
fonamentals i les llibertats publiques, i que el dret d’accés a l’ informació es configura com un element essencial 
per garantir l’exercici del dret a la  participació.” 

La Regidora senyora Sandra Carrera i Ruiz, del Grup Municipal de CIU, respon a les preguntes 1) i 2) en el 
sentit que hi ha tots els justificants. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, respon a la pregunta número 3 afirmant que 
l’ampliació del recorregut del bus té cost zero per l’Ajuntament durant l’any 2013. 

Pel que fa a la pregunta número 4, el senyor Costa explica que per a l’any vinent es preveu un cost de 300 
euros mensuals i que es col·locarà publicitat a la part del darrera del bus per tal que l’Ajuntament obtingui 
ingressos. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, es dirigeix al senyor 
Ruiz per aclarir-li que l’increment és d’un 140% no d’un 240 com afirma ell. 
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Seguidament, el senyor Bartomeu, respon a la pregunta número 5 en el sentit que quan s’hagin efectivament 
recaptats aquests diners s’informarà del seu destí. 
 
A les preguntes números 6 i 7 el senyor Bartomeu respon que no. 
 
Per últim, el senyor Bartomeu respon a la pregunta número 8 afirmant que probablement sí. 
 
El senyor Regidor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, respon 
a les preguntes números 9 i 10 de la següent manera: 
 
“Com a conseqüència d’unes intenses pluges es van malmetre les bombes del llac. 
Pel que fa als animals existents al llac dels jardins Passi, els peixos van ser traslladats al llac de Ca l’Alfaro i els 
ànecs collverd, que és una espècie silvestre, van i venen del llac existent al Golf. 
 
Es va buidar el llac per evitar problemes de males olors. Atès els problemes per a mantenir l’aigua en condicions 
i mentre es valoren possibles solucions (un sistema que portés l’aigua dels pous existents a l’altra banda de la 
carretera i que no són aptes pel consum humà i que s’utilitzés el llac com a dipòsit d’aquesta aigua, que seria 
empleada pel reg (vinculat a les actuacions abans comentades) i instal·lacions. 
 
El compromís es tornar a deixar el parc en condicions.” 
 
Pel que fa a les preguntes dirigides al senyor Alcalde, del número 15 al 19, respon que ha pres aquestes 
mesures a petició dels treballadors, ja que el senyor Ruiz entorpeix la seva feina. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon a la pregunta 
número 11, explicant la decisió de posar una pista esportiva. 
 
A la pregunta número 13, a), la senyora Carreras, respon que el cost total ha estat de 8.000 euros. 
 
 
22.- PREGUNTES I UN PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 

 
Joan Rubal Díaz i Emili Minguell Parent, regidors del Grup Municipal de Gent de Llavaneres presenten les 
següents preguntes al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que s’ha de celebrar el 29 de juliol de 
2013: 

 A L’ALCALDE BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS 

Dins el procés obert contra vostè per assetjament laboral (MOBBING), li preguntem: 

1. Ja sigui per al total de la quantitat o per a una part de la fiança, temporalment o definitiva i en qualsevol de 

les seves modalitats  (avals, qualsevol tipus de garantia o diners) s’han utilitzat recursos públics per 

respondre a la petició de fiança? 

2. Un prec, alcalde, cada cop que no saben o no poden resoldre un tema, culpen a l’oposició. Així ha passat ja 

diverses vegades, que els veïns o interessats ens ho confirmen. Els prego, que quan no tinguin resposta 

possible, perquè no n’hi hagi o bé perquè no sàpiguen resoldre, ho diguin tal qual als ciutadans, i deixin de 

culpar de tot als regidors de l’oposició, que no tenim cap funció executiva en la gestió del dia a dia, excepte 

les que es ventilen en Ple i que són públiques.  

A la Regidora d’Urbanisme / Regidor de Serveis Municipals / Regidor d’Hisenda (a qui correspongui) 

3. Quines actuacions té previstes a curt o mig termini el govern respecte al tractament de la zona d’aparcament 

de Jaume Brutau pel que fa al paviment, ordenació de l’espai, obres, etc...que va generar una queixa de 

veïns ja fa gairebé un any i que no ha estat formalment contestada? 
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4. Sap també, regidora, que hi ha una situació cada vegada pitjor de l’accessibilitat als contenidors 

d’escombraries a la part superior de l’aparcament de Jaume Brutau i que ha generat queixes de veïns. Li 

preguntem, així, que pensen fer respecte a aquest problema.  

Regidor d’Hisenda, senyor Bartomeu: 

Fa dos mesos van donar els passos per incloure en l’ordre del dia del Ple el pagament de les expropiacions del 

Camí Pla de la Torreta. La xifra total a pagar era de l’entorn de 54.000 euros. Davant la petició d’informació de 

l’oposició, es va redactar un informe que ha reduït aquesta xifra. S’haurà de pagar 36.000 euros menys del que 

vostès volien pagar. És per això que els preguntem: 

5. Per què la regidora d'Urbanisme i el regidor d'Hisenda van iniciar el tràmit per pagar aquestes 

indemnitzacions i compensacions sense haver fet els informes corresponents per justificar i documentar 

correctament les quantitats a pagar? 

Al Regidor de Governació 

6. Per què s’han cursat ordres específiques de sancionar l’estacionament a la zona del passeig marítim, prop 

d’un negoci en particular, mentre que altres que altres zones del poble continuen absolutament abandonades 

de la disciplina policial? 

7. Sabent que s’han produït robatoris, per què un ciutadà ha de pagar un servei de vigilància privada en un 

espai públic com un aparcament i no és la policia local la que vetlla per la seguretat? 

Volem saber si els temes d’organització i servei de Policia depenen del senyor Costa o si han retornat a 

l’alcalde. En definitiva, volem que es deixin clares les delegacions de responsabilitat que té actualment el senyor 

Costa. És una qüestió d’organització que s’ha d’informar en Ple. 

Al Regidor de Serveis Municipals 

8. Volem saber si és cert que s’ha espatllat el sistema de bombeig del llac i quins són els problemes que estan 

portant al deteriorament ràpid dels Jardins de Joaquim Passi ara que el manteniment ha passat a ser de 

l’Ajuntament?  

Al Regidor d’Ensenyament Sr. Nogueras 

9. S’han acabat les totes reparacions que estaven per fer de la zona dels lavabos de l’escola Serena Vall i les 

que ja havíem exposat anteriorment del CEIP Sant Andreu o han quedat algunes reparacions pendents per 

manca de pressupost? 

 
El senyor Rubal pregunta si hi ha hagut canvis d’atribucions en el govern i en quin Ple s’han donat compte. 
 
El senyor Minguell formula les preguntes i el prec. 
 
A la primera, el senyor Alcalde respon que va ingressar a la compte corrent de fiances de l’Ajuntament la 
quantitat de la responsabilitat civil subsidiària, tot i que no tenia obligació de fer-ho. 
 
Pel que fa al prec, el senyor Alcalde respon que no es tracta d’un tema de Ple. 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, pel que fa a la 
pregunta número 3, explica que està previst modificar el POUM i arranjar la zona. 
 
A la pregunta número 4, la senyora Carreras contesta que s’està actuant per arranjar-ho. 
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El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon a la 
pregunta número 5 explicant que fa dos mesos la xifra de 54.000 euros era per un propietari i 36.000 euros era 
per tres propietaris. 
 
El senyor Alcalde, a la pregunta número 6, contesta explicant que el Passeig Marítim no es poden estacionar 
vehicles ja que és una zona de vianants. 
 
A la setena pregunta el senyor Alcalde contesta que la Policia Local vigila oportunament. 
 
El senyor Alcalde considera que la vuitena pregunta ja ha estat contestada. 
 
Per últim, el senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat d’Ensenyament, 
contesta a la pregunta número 9, afirmant que les reparacions de la zona de lavabos de l’Escola Serena Vall i 
del CEIP Sant Andreu s’acabaran abans que comenci el curs. 
 
23.- PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

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

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

PRECS: 

Prec dirigit a la regidoria de Via Pública: 

Atès que veïns de la zona del Veïnat s’han adreçat al nostre Grup Municipal per queixar-se sobre el mal estat 

dels carrers del seu entorn, preguem a la regidoria de Via Pública que actuï per arranjar-los.  

Prec dirigit a la regidoria de Manteniment: 

Atès que veïns de la zona del Balís s’han adreçat al nostre Grup Municipal per queixar-se sobre el mal estat de 

les reixes de la zona esportiva, amb ferros penjant que poden arribar a ser perillosos. Preguem a la regidoria 

pertinent que intercedeixi per tal de solucionar-ho.  

PREGUNTES:  

A la regidoria d’Esports: 

Atès que amb la construcció de la Biblioteca Municipal i la reforma de l’escola Lavandaria el nostre municipi no 

disposa d’un espai obert al centre del poble on els nostres joves puguin jugar un partit de futbol sala o bàsquet. 

El nostre Grup Municipal pregunta: 

a) Té intenció aquest Govern de buscar un terreny municipal on ubicar un espai obert i de lleure per 

practicar futbol sala, bàsquet, handbol, o qualsevol altre esport?  

b) Ha estudiat aquest ajuntament un emplaçament adequat per a realitzar els esports abans mencionats?   

 

A la regidoria d’Esports: 

Atès que la creació d’un Consell d’Esports permetria aconseguir una millor coordinació, dinamització i 

organització entre els clubs i entitats esportives del nostre municipi. El nostre Grup Municipal pregunta: 
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a) Té intenció aquest Govern de tirar endavant un Consell d’Esports Municipal?  

b) En cas de que la resposta sigui afirmativa, en quin any es posaria en funcionament? 

A la regidoria d’Esports: 

Atès que alguns ciutadans s’han queixat al nostre Grup Municipal sobre la impossibilitat d’entrar un entrepà a la 

Piscina Municipal. El nostre Grup Municipal pregunta: 

a) És cert que enguany no es permet entrar entrepans a la Piscina municipal per menjar-los a la zona 

enjardinada? 

Pregunta dirigida a l’Alcaldia: 

Com preguntàvem en un anterior Ple, el nostre grup municipal s’ha assabentat de l’existència d’una 

assegurança que exonera de responsabilitat als polítics municipals. Sobre aquesta assegurança que té un cost 

aproximat de 5.000 euros mensuals reclamem: 

a) El procés judicial que té obert l’Alcalde sobre un cas de maltractament laboral ha influït per contractar 

aquesta assegurança? 

b) Té previst o ha realitzat aquest ajuntament el pagament d’alguna fiança judicial? 

c) En cas afirmatiu, per a quin cas judicial? 

 

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que existeix una moció 

aprovada pel Ple des del setembre de l’any 2012 i que l’estelada ja podria estar penjada. 

La senyor Martín formula el prec 2. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula els precs 1 i 3 i les preguntes. 

A la primera i segona preguntes, la senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada 

d’Urbanisme, respon que hi ha diferents opcions: el Sector C i la pista de l’Escola Sant Andreu. 

 

El senyor Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat d’Esport, del Grup Municipal de CIU, pel que fa a la tercera i 

quarta pregunta, pensa que no és prioritari crear un Consell d’Esports Municipal a mig termini. El més prioritari 

és donar resposta a les necessitats amb noves infraestructures. 

Per últim, el senyor Molins, respon a la cinquena pregunta explicant que fa anys que no es permet l’entrada 

d’entrepans a la piscina municipal perquè hi ha una concessió del bar. 

Seguidament, el senyor Alcalde respon a la sisena pregunta explicant que l’assegurança contractada per 

l’Ajuntament és l’assegurança tipus de l’Associació Catalana de Municipis. 

Per últim, i pel que a les preguntes números 7 i 8, el senyor Alcalde considera que ja les ha respòs. 

La senyora Carreras respon al prec número 3, relatiu al manteniment de les reixes de la zona esportiva de les 

reixes de la zona esportiva de la zona del Balís. 

24.- INFORMES. 
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El senyor Antoni Majó i Vivés, Regidor-Delegat de Benestar Social i Sanitat, del Grup Municipal del PP, informa 
que el dia 14 de juliol es va celebrar el Mulla’t, i agraeix la col·laboració de tothom. La recaptació va ser de 800 
euros. 

Essent les 23,30 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 

 


