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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 05/2013 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 30 de setembre 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 Vivés (PP), Joan Mora i 
Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), 
Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E), senyora Carme 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. 
 
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 seu condol per la mort d’un familiar del Cap de la Brigada Municipal i d’un familiar 
d’un Caporal de la Policia Local. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, lamenta que un cop més no funcionin els 
micròfons. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 
JULIOL DE 2013. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que al punt 13 de l’acta del dia 29 
de juliol de 2013, concretament a la pàgina 20, no consta que va demanar explicacions per la retirada d’aquest 
punt i que el govern no li va donar. Proposa que s’esmeni l’acta en aquest sentit. 

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. 493/2013, de 23 de juliol al 
- Decret núm. 573/2013, de 19 de setembre. 

 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, comenta que no funcionen el 
micròfons. 

El senyor Ruiz, respecte el Decret número 494, afirma que hi ha ciutadans de dues categories. Demana vista 
de l’expedient i explicacions sobre l’arxiu de l’expedient. 

Sobre els Decrets números 569 i 570 pregunta si s’ha fet el mateix en el Club de Golf. Demana explicacions 
a l’Alcalde sobre el tracte diferent i afirma que el senyor Alcalde ha rebut una querella criminal per la seva 
actuació en l’expedient del Club de Golf. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, sobre el Decret número 494 pregunta 
perquè s’ha omès el nom de l’interessat en la relació de Decrets. També apunta que no es sanciona en 
contra de l’opinió de l’Instructor que proposa sancionar. 

El senyor Alcalde convida al senyor Ruiz a parlar amb l’Instructor del Decret número 494. Explica els Decrets 
números 569 i 570 i el convida a veure l’expedient. 
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
  

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 533/2013, DE 12 D’AGOST, D’APROVACIÓ 
DE LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI A FAVOR DE L’ENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA L’ESCLAT DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES DE L’HABITATGE I DE LA FINCA DE 3.364,38 M2 DE SUPERFÍCIE 
DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUATS A L’AVINGUDA SANT ANDREU, NÚM. 76-78 I RATIFICACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR DE DATA 12 D’AGOST DE 2013. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 533/2013, DE 12 D’AGOST, D’APROVACIÓ DE LA 
CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI A FAVOR DE L’ENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA L’ESCLAT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES DE L’HABITATGE I DE LA FINCA DE 3.364,38 M2 DE SUPERFÍCIE DE 
PROPIETAT MUNICIPAL, SITUATS A L’AVINGUDA SANT ANDREU NÚM. 76-78 I RATIFICACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR DE DATA 12 D’AGOST DE 2013. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Alcalde Accidental de l’Ajuntament, en data 12 d’agost de 2013, va dictar 
la següent resolució: 

“DECRET NÚM. 533/2013 

CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI A FAVOR DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA L’ESCLAT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A L’AVINGUDA CATALUNYA, NÚM. 76-
78. 

Atès que la senyora Georgina Martín Rupérez, Cap d’Agrupament Escolta l’Esclat de Sant Andreu de 
Llavaneres, mitjançant escrit de data 12 de març de 2013, amb Registre d’Entrada núm. 2013/1279, ha 
sol·licitat a aquest Ajuntament la cessió d’un espai per dur a terme activitats relacionades amb l’educació i el 
lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres. 

Vist l’informe de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de data 15 de juliol de 
2013, en el qual valora positivament la cessió i proposa que s’ubiquin les activitats a desenvolupar per 
l’Agrupament Escolta l’Esclat en els jardins i habitatge de propietat municipal situat a l’avinguda Sant Andreu, 
núm. 76-78, perquè és un habitatge situat en planta baixa, amb una superfície suficient i ubicat en el centre 
de la població. 

Vist l’informe de l’aparellador municipal de data 5 de juny de 2013, de valoració del bé de propietat municipal 
i de l’estat actual del mateix, que serà objecte de cessió d’ús en precari per tal de donar compliment a l’article 
73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Vist l’informe de Secretaria de data 18 de juliol de 2013. 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 492/2013, de 18 de juliol, es va resoldre incoar el procediment 
per a la cessió d’ús en precari a favor de l’Agrupament Escolta l’Esclat de l’habitatge i jardins de propietat 
municipal situat a l’Avinguda Sant Andreu, núm. 76-78, així com obrir un període d’informació pública de 
quinze dies hàbils, previ a l’acord plenari de cessió, per tal de què es poguessin formular les reclamacions i 
al·legacions que s’estimessin oportunes, en compliment del que disposa l’article 75.3 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Atès que l’esmentada resolució va ser publicada en el tauler d’anuncis municipal; en el lloc web en data 19 
de juliol de 2013; en el Butlletí Oficial de la província de 22 de juliol de 2013 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6423, de 23 de juliol de 2013, sense que durant el període d’informació 
pública comprès entre el 24 de juliol i el 9 d’agost de 2013, ambdós inclosos, s’haguessin formulat 
reclamacions contra el mateix. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Atès que es considera oportú cedir l’ús en precari, mitjançant adjudicació directa, de la finca de propietat 
municipal situada a l’avinguda Sant Andreu, núm. 76-78, per tal que sigui destinada a activitats relacionades 
amb l’educació i el lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres, entitat sense ànim de lucre. 

Atès que es considera convenient autoritzar la cessió el més aviat possible, per tal que l’entitat cessionària 
iniciï les seves activitats en l’immoble cedit. Per tot això, aquest Decret haurà de ser objecte de ratificació 
pel Ple de l’Ajuntament.  

Vistos els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 

En virtut de tot això,  H E     R E S O L T : 

Primer.- CEDIR l’ús en precari, mitjançant adjudicació directa, de la finca de propietat municipal de 3.364,38 
m² de superfície, situada a l’avinguda Sant Andreu, núm. 76-78, per tal que sigui destinada a activitats 
relacionades amb l’educació i el lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres. 

La cessió inclou les edificacions i els jardins que actualment es troben en l’estat que es descriu en l’informe 
tècnic de data 5 de juny de 2013. 

Segon.- FORMALITZAR la cessió mitjançant document administratiu d’acord amb l’article 75.4 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva ratificació. 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agrupament Escolta l’Esclat de Sant Andreu de Llavaneres, als 
efectes oportuns.” 

Vist el conveni de cessió de data 12 d’agost de 2013, en el qual es fixen les condicions de la mateixa. 

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

En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- RATIFICAR el Decret número 533/2013, de data 12 d’agost de 2013, de cessió  de l’ús en precari, 
mitjançant adjudicació directa, de la finca de propietat municipal de 3.364,38 m² de superfície, situada a 
l’avinguda Sant Andreu, núm. 76-78, per tal que sigui destinada a activitats relacionades amb l’educació i el 
lleure per a la gent jove de Sant Andreu de Llavaneres i de formalització de l’esmentada cessió. 

Segon.- RATIFICAR el conveni de data 12 d’agost de 2013 regulador de les condicions de la cessió d’ús. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes oportuns.” 

El Regidor senyor  Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana explicacions de 
perquè a la revista municipal surt un article sobre aquest tema abans que es ratifiqui pel Ple. 

També comenta que, segons l’informe tècnic, s’han de restablir els serveis mínims i pregunta les condicions 
de la cessió. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que cal respectar 
els requisits formals i no publicar la notícia fins que el Ple ho aprovi. Pregunta sobre les condicions de la 
cessió.  

La senyora Bastida dóna suport a la iniciativa pels joves. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que també vol saber les 
condicions de la cessió i pregunta qui assumirà les responsabilitats. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, felicita a la Regidora de Joventut per la 
iniciativa.  

El senyor Mora, però, reconeix que li preocupen les condicions de la casa perquè són preocupants. Explica 
que la instal·lació elèctrica ha de reparar-se abans de fer-ne ús i que la casa no té vidres ni calefacció. 
Considera que és una irresponsabilitat per part del govern, ja que pensa que l’Ajuntament sempre tindrà 
responsabilitat perquè l’espai és propietat municipal. 

Per últim, el senyor Mora demana que es retiri aquest punt de l’ordre del dia, que es doti la casa d’uns 
serveis mínims i que un cop fet, es torni a portar al Ple. 

La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica els 
antecedents i considera que l’edifici és segur. Explica que el govern municipal s’ha assessorat amb la 
Diputació de Barcelona pel que fa al conveni i explica que l’Ajuntament no pot cedir un espai i pagar el 
manteniment. Explica que l’Esclat forma part d’una entitat més àmplia que entre les seves activitats fa la de 
rehabilitació d’edificis 

La Regidora senyor Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, felicita a la Regidora de 
Joventut i l’Esclat. Anuncia la seva abstenció perquè considera que el govern ha actuat de manera 
irresponsable. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i 8 (vuit) 
abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor senyor 
Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 

 
 

4.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 
2014. 
 
Vista l’Ordre EMO/202/2013 del Departament d’Empresa i Ocupació, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 
6450, de 30 d’agost de 2013, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l’any 2014. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran 
festes locals. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de setembre de 2013. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular 
la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PROPOSAR els dies 21 de juliol de 2014 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 17 d’abril de 2014 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

(dijous Sant), com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any 2014. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i 
Ocupació, als efectes oportuns.” 
 
El senyor Antonio Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de les Àrees de Recursos 
Humans, Transports i Relacions amb els empresaris i comerciants, explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, creu que aquesta decisió té 
conseqüències econòmiques. Li agradaria que la Regidoria consultés el teixit econòmic.  
 
El senyor Sala recorda que al mes d’abril la producció de planta és important i el fet de no poder vendre-la és 
un perjudici. Tampoc ha consultat als treballadors de l’Ajuntament. 
 
Per últim, considera que caldria crear una plataforma de diàleg amb l’empresariat. 
 
El senyor Costa explica que es tracta d’una festa local i que els treballadors de l’Ajuntament són unes cent 
persones i que els habitants del municipi són 10.000. Per tant no els hi correspon decidir. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC-
PM i 6 (sis) abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES. Per tant, resulta 
aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2013. 

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

 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2013. 

Vist l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2013 mitjançant una concessió de crèdit extraordinari, una 
transferència de crèdits i una generació de crèdit per ingrés. 
 
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 setembre 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, 37, 40, 42 i 43 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. 5/2013 mitjançant una 
concessió de crèdit extraordinari, una transferència de crèdits i una generació de crèdit per ingrés, d’acord 
amb el detall que s’indica a continuació: 

 
Crèdit extraordinari  

Baixa pressupostària  

13212103 Altres complements      4.950,00 €  

Alta pressupostària   
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13215100 Gratificacions a atorgar      4.950,00 €  

   

Transferència de crèdits   

Baixa pressupostària  

1131004 Int. pòlissa crèdit i altres    20.000,00 €  

23148004 Ajuts complementaris menjador escolar      3.825,00 €  

92041001 Aportació OOAA Ràdio -TV      2.000,00 €  

32022700 Neteja i condicionament edificis    22.600,00 €  

16521301 Reparació enllumenat    91.866,34 €  

 TOTAL  140.291,34 €  

Alta pressupostària   

1552100 Manteniment vials    30.000,00 €  

92023020 Dietes personal      1.000,00 €  

92022102 Gas      4.000,00 €  

16115100 gratificacions a atorgar        990,56 €  

92022103 Combustibles i carburants      2.009,44 €  

92022400 Assegurances generals    22.600,00 €  

92044400 Aportació Societat Municipal     12.000,00 €  

32162301 Caldera CEIP Sant Andreu     16.458,59 €  

15162500 Mobiliari urbà        261,36 €  

15062721 
Material i mà d’obra per reposar robatoris instal·lacions 
elèctriques     20.000,00 €  

15062714 Marquesina       9.146,39 €  

15122702 Pintor       8.000,00 €  

15122701 Lampista      8.000,00 €  

92071001 Aportació OOAA Ràdio -TV      2.000,00 €  

23148002 Ajust suport escolar i extraescolar      3.825,00 €  

 TOTAL  140.291,34 €  

Generació de crèdit   

17121003 Manteniment Jardineria         682,72 €  
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Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l'expedient de modificació de crèdits 
núm. 5/2013 , 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. 5/2013 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 i afirma que no s’incrementa la despesa total. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que a la Comissió 
Informativa General va preguntar per un canvi de codi de partida. Comenta que ara es donen de baixa 91.000 
euros en enllumenat públic i abans ja s’havien donat de baixa 9.000 euros, amb la qual cosa s’ha eliminat 
totalment aquesta actuació. 
 
El senyo Ruiz apunta que el preu de la llum puja i que cal fer inversió en enllumenat. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana explicacions pel que fa a la partida 
de les assegurances generals i sobre l’aportació a una societat municipal inactiva. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, també demana explicacions pel que fa a 
la partida de les assegurances generals i sobre l’aportació a una societat municipal inactiva. 
 

A més a més, el senyor Sala demana explicacions sobre la baixa de la partida de reparació de l’enllumenat, ja 
que recorda que era la única inversió prevista al Pressupost de l’any 2013 i la Regidora d’Urbanisme va 
justificar-ho. 
 
El senyor Bartomeu explica que el pressupost 2013 ha donat cabuda a OPA’s d’exercicis anteriors. 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP, 7 (set) en 
contra dels Grup Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i 1 (una) abstenció del Regidor 
senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 

 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (POUM). 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 01 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (POUM). 

Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Andreu de Llavaneres publicat en el DOGC número 
6328, de data 5 de març de 2013. 

Vist el document anomenat “Modificació Puntual núm. 01 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  – 
Canvi de la qualificació del sistema d’espais lliures situat al centre urbà, entre el Turó de Sant Sebastià i el 
passeig Jaume Brutau”, redactat pels serveis tècnics municipals. 

Vist l’informe de Secretaria. 

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

Vistos els articles 85, 96, 97 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el document anomenat “Modificació Puntual núm. 01 del Pla d’Ordenació 
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Urbanística Municipal (POUM)  – Canvi de la qualificació del sistema d’espais lliures situat al centre urbà, entre 
el Turó de Sant Sebastià i el passeig Jaume Brutau”, redactat pels serveis tècnics municipals. 

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

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, en compliment del que 
disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010,  del 3 d’agost, mitjançant la publicació d’un edicte en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el lloc web municipal, en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el periòdic “El Periódico”. Durant l’esmentat termini l’expedient 
quedarà a disposició de qualsevol interessat perquè pugui examinar-lo i, si s’escau, presentar-hi al·legacions. 

Tercer.- Simultàniament, SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, en compliment del que disposa l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010,  del 3 d’agost. 

Quart.- Simultàniament, CONCEDIR tràmit d’audiència als ajuntaments de Dosrius, Mataró i Sant Vicenç de 
Montalt, l’àmbit territorial dels quals confina amb el del municipi de Sant Andreu de Llavaneres, en compliment 
del que disposa l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010,  del 3 d’agost.” 

El senyor Alcalde recorda i explica perquè va retirar aquest punt de l’anterior Ple. 

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 de SOS LLAVANERES, comenta que si s’hagués 
parlat amb els grups de l’oposició hagués obtingut majoria i hagués guanyat dos mesos. 

El senyor Ruiz afirma que aquesta situació ja era coneguda fa temps pel govern i que es podria haver inclòs 
en un text refós del POUM. 

Finalment, pregunta de quins diners disposarà l’Ajuntament per fer l’actuació. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, pensa que el govern treballa com a grup, no 
com a consistori. Recorda que aquest punt es va retirar de l’ordre del dia sense consultar als grups de 
l’oposició i per això s’han perdut dos mesos de treball. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, creu que el govern té poca confiança 
si no té majoria suficient no proposa temes. 

El senyor Sala pensa que el govern no dialoga amb els grups de l’oposició. Recorda que el POUM es va iniciar 
l’any 2005 i es va aprovar finalment l’any 2013 i que el seu Grup va votar en contra del POUM, ara votarà a 
favor d’aquesta modificació, si bé el POUM s’haurà d’anar modificant per desfer-lo perquè no hi està d’acord.  

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

7- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS 
DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) CORRESPONENT AL 
PERÍODE 2013-2018. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBALAJES 
ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES), 2013-2018. 
 

Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la societat 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) corresponent al període 2013-2018. 

Vist l’oferiment efectuat per part de l’Agència de Residus de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres s’adhereixi a l’esmentat conveni de col·laboració per a la recollida i el transport de la fracció de 
paper-cartró i envasos lleugers. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Atès que per tal de formalitzar l’adhesió és necessari complimentar l’Annex VIII de l’esmentat conveni, la fitxa 
d’adhesió i l’acord d’aprovació de l’òrgan competent, en el present cas el Ple de l’Ajuntament. 

Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data  19 de setembre de 2013. 

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

Vist l’article 191 i concordants 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. 

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR  l’adhesió voluntària de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al conveni de 
col·laboració signat el passat mes de juliol de 2013 entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la 
societat ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) corresponent al període 2013-2018, per a la recollida 
i el transport de la fracció de paper-cartró i envasos lleugers. 

Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT i ACCEPTAR en la seva totalitat els pactes, els drets i les obligacions 
derivades del Conveni. 

Tercer.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, als efectes oportuns.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 

 
8.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta les següents 
preguntes al Ple del  30 de Setembre  de 2013. 

És sol·licita la següent informació al Sr Alcalde 

En l’acta de junta de govern local nº 21/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per import de 
67.009,91€ 

A resultes de la comprovació de les factures, hi ha una justificació de despeses- factura  de Dietes Octubre 
2012-Maig 2013 del Sr Alcalde  i de import   309,45€, dels dies 16 de gener, 23 de gener, 20 de febrer, 6 de 
març, 10 de març, 13 de març, 10 d’abril, en que cauen en dimecres o en diumenge, Veient que en el  Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juny de 2011 va acordar que el càrrec d’Alcalde-
President de l’Ajuntament seria amb dedicació parcial, i veient que l’alcalde president va triar el dimecres coma 
dia festiu seu. 

1)-Pensa  retornar  a las arques municipals els possibles cobraments indeguts dels dimecres per 
desplaçaments fora de Llavaneres, per solucionar problemes personals seus con anar a l’oficina antifrau, a la 
fiscalia de Barcelona i fins i tot a la redacció del diari “EL Mundo” a Barcelona , tal com ho justifiquen les seves 
anotacions presentades a l’ajuntament per cobrar-ho i  que pujant un import de  162,35€? 

2)-No creu vostè que  amb la formació que te com a llicenciat en dret  això es pot catalogar com una 
apropiació indeguda, ja que si fa festa els dimecres no pot passar dietes d’activitats particulars  seves  fetes en 
dimecres?” 

El senyor Alcalde explica que els alcaldes ho són de dilluns a diumenge i que hi ha una normativa aprovada 
per l’Ajuntament per pagar el desplaçament també als treballadors. 
 
9.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
 
Preguntes per al Ple de l’Ajuntament que s’ha de celebrar el dia 30 del mes de setembre de 2013 que realitza 
el Grup Municipal de Gent de Llavaneres. 
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A LA REGIDORA D’URBANISME 

1.-En la modificació de crèdit que presenten, s’incorpora una partida de 30.000 euros per a pavimentació de 
carrers. Pot indicar-nos quins són els carrers o trams que tenen previst reparar, pavimentar amb aquesta 
partida? 

2.- En què han quedat els expedients pels quals es pensaven pagar les expropiacions pel vial del Camí Pla de 
la Torreta que han portat dues vegades a ple i han acabat retirant també dues vegades. 

3.- Senyora Carreras, en relació amb l’expedient obert per obres sense llicència contra Inmobiliaria Manauta, 
SL en els terrenys que ocupa el Golf Llavaneres i que estava sent investigat fins ara per la Fiscalia, tenint en 
compte que l’expedient es va iniciar per una inspecció del seu departament, Volem saber quina ha estat la 
seva participació en la tramitació de l’expedient i si ha dut a terme alguna acció per a la restitució de la legalitat 
urbanística o per a la suspensió d’activitat tal com es recomanava en les propostes de l’arquitecta assessora i 
de l’instructor de l’expedient? 

AL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS 

4.- S’aprova avui també les festes locals per a l’any 2014. S’ha parlat amb els representants del treballadors 
per a fer l’elecció dels dies? 

5.- Un dels darrers expedients sobre els que ha sol·licitat informació aquest mes de setembre l’Oficina 
Antifrau de Catalunya té a veure amb la pròrroga de contracte d’un agent de Policia Local. En aquell cas, 
l’informe de secretaria era negatiu respecte a la pròrroga que proposava el Cap de Policia . Si no va ser 
vostè qui va prendre la decisió de prorrogar el contracte contra l’informe jurídic, ens pot dir qui va prendre 
oficialment aquesta decisió? 

AL REGIDOR RESPONSABLE DE LA NETEJA I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 

Molts ciutadans es venen queixant de l’estat de neteja dels carrers de Llavaneres. En alguna ocasió els 
regidors de Gent de Llavaneres intentem explicar la manca de recursos a què s’enfronta l’Ajuntament per 
reforçar el servei, però el que si li volem dir és que hi ha coses que sorprenen i indignen al ciutadà i que té 
raons per queixar-se i li exposem dues:  

6.- Tenint en compte l’estat en què es troben alguns carrers, no és lògic ni raonable que hi hagi persones del 
servei netejant el marge de la carretera  sortint per Mata cap a Mataró, com hem pogut observar en alguna 
ocasió. 

7.- Fa ja dies, aviat seran dues setmanes, que es van produir les fortes pluges que van arrossegar sorra des 
de les zones més altes del poble. Són molts dies perquè encara tinguem la baixada de la Cornisa, poc abans 
de la confluència amb la Riera de Joaquim Matas plena de sorra solta que és un perill perquè allarga la 
distància de frenada arribant a la cruïlla, on s’han d’aturar, a més de produir fàcilment lliscades o caigudes de 
ciclistes o motoristes  

Ens agradaria veure que es preocupa de Llavaneres, més enllà del carrer de Munt i del Doctor. 

El senyor Rubal retira la pregunta número 4. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon a la 
pregunta número 1 explicant que els carrers que està previst pavimentar i reparar són el carrer Clòsens, el 
Grup Betlem i d’altres fins on arribin els diners. 
 
Respecte la pregunta número 2, la senyora Carreras recorda l’explicació que va donar al Ple anterior. 
 
En últim lloc, la senyora Carreras respon a la pregunta número 3, que està “sub iudice” i que ella no porta 
temes de disciplina urbanística. 
 
El senyor Alcalde, contesta a la pregunta número 5, explicant que l’agent de la Policia Local venia de la borsa 
de treball i la seva pròrroga la va demanar l’Inspector Cap i la va autoritzar l’anterior Regidor de Governació. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El senyor Regidor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, 
respon a les preguntes número 6 i 7 afirmant que la Regidoria té recursos limitats. 
 
10.- 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: 

1) Prec dirigit a la regidoria de Serveis Socials: 

Atès que el passat 17 de setembre de 2013 va tenir lloc una nova reunió de la comissió de treball sobre el 
protocol d’actuació en casos de desnonaments, el grup municipal d’Esquerra prega a la resta de grups a 
treballar per tal de no allargar el procés i poder complir amb els terminis i els objectius establerts. Al mateix 
temps que prega al govern que es facin els passos necessaris per tal d’aconseguir pisos d’acollida per a 
l’atenció a desnonats i a dones víctimes de violència de gènere.  

 

2) Prec dirigit a la regidoria de Serveis i Manteniment: 

El nostre grup municipal ha constatat un augment de les males olors i la brutícia als carrers i als contenidors de 
brossa. Preguem a la regidoria que treballin per millorar la neteja dels carrers i dels contenidors de brossa, així 
com també tracti els líquids lixiviats que molts contenidors tenen i que poden esdevenir perjudicials per a la 
salut i una font d’infeccions.  

3) Prec dirigit a la regidoria de Serveis i Manteniment: 

Les voreres de la urbanització l’Ametllareda estan en un estat lamentable. Té pensat el govern actuar per tal 
d’arreglar-les durant l’any 2014? 

4) Prec dirigit a la regidoria d’Urbanisme: 

El nostre Grup Municipal ha fet diferents precs sobre l’Àrea d’Urbanisme i en contades ocasions hem obtingut 
resposta. Preguem a la regidoria d’urbanisme que tingui en compte els nostres precs.  
 

5) Prec dirigit a l’Alcaldia: 

Preguem al grup municipal de CIU que per coherència governi en solitari ja que el seu soci de govern (PP) no 
comparteix la declaració sobre el dret a decidir, ni la voluntat expressada amb la via catalana, ni la reivindicació 
del Dret a Decidir.  

PREGUNTES:  

1) Pregunta dirigida a la regidoria de Medi Ambient: 

Hem vist com els plataners de la riera d’entrada al poble presentaven un estat lamentable, amb malalties a les 
fulles i un mal estat de salut. El nostre grup sospita que no han estat tractats, a diferència dels plataners del 
Parc Verge de Montserrat, que mostraven un bon aspecte. En relació a aquest tema nostre grup municipal vol 
saber: 

a) Es van tractar els plataners de la riera de la mateixa manera que es van tractar els plataners del parc 
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Verge de Montserrat? 

 b) Quin era el cost del tractament? 

2) Pregunta dirigida a l’Alcaldia: 

El nostre grup ha vist com s’ha incomplert la Moció on l’Ajuntament es comprometia a penjar l’Estelada. Tot i 
que inicialment semblava que per la Diada Nacional podríem penjar l’Estelada al nostre municipi (com han fet la 
majoria de municipis del Maresme), finalment no ha estat possible. Demanem al govern que ens digui en quina 
data penjarà l’estelada? 

3) Pregunta dirigida a la regidoria de Cultura: 

Arran de la campanya de publicitat que el Centre Comercial Sorli Discau ha gaudit al mitjà municipal Ràdio 
Llavaneres, demanem: 

a) Quins ingressos ha obtingut l’Ajuntament en concepte de publicitat per part del Centre Comercial 
Sorli Discau?  

b) Quin contracte publicitari hi ha hagut entre el centre i la Ràdio? 
c) En cas de que no hi hagi contracte publicitari, com ha permès la regidoria fer publicitat de forma 

il·legal? 

4) Pregunta dirigida a la regidoria de Via pública i Mobilitat: 

Hem observat un canvi de circulació al Camí Castell amb Joaquim Mates. A què es deu el canvi de circulació? 
S’ha fet un estudi de mobilitat per valorar si era necessari? Quins criteris s’han seguit per fer-lo? 

5) Pregunta dirigida a la regidoria de Via pública i Mobilitat: 

La pilona que hi ha entre l’Ajuntament i la farmàcia s’espatlla contínuament.  

a) Quants diners s’ha gastat enguany l’Ajuntament amb la seva reparació? I l’any 2012?  
b) Ha pensat l’Ajuntament en prescindir-ne del seu ús i en acceptar que la seva instal·lació va ser un 

error de gestió? 

6) Pregunta dirigida a la regidoria de Governació: 

L’Ajuntament compta amb una guingueta de la Policia Local que actualment està ubicada als accessos de la 
platja. Aquest és un equipament municipal que fa uns anys va costar uns 60.000 euros.   

a) Quin ha estat l’ús que s’ha fet de la guingueta durant els mesos d’estiu? 
b) Quina previsió d’ús es va fer quan es va comprar? 
c) Per què no s’utilitza? 
d) Ha pensat el responsable de la compra a presentar la seva dimissió? 

7) Pregunta dirigida a la regidoria d’Urbanisme: 

L’ordre del dia del passat mes de juliol tenia previst la votació sobre la modificació del POUM per facilitar la 
reforma de l’aparcament de Jaume Brutau. Finalment aquest punt va sortir de l’ordre del dia. 

a) Per quin motiu el govern va decidir retirar el punt de l’ordre del dia? 
b) Per quin motiu no es va preveure aquesta reforma en el POUM?” 
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que al Ple anterior va demanar 
adjuntar les preguntes a l’ordre del dia perquè el públic pugui seguir el Ple i no s’ha fet. Afirma que ell ho farà al 
proper Ple. 
 
La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el precs números 1 i 2. 
 
El senyor Mora formula els precs número 3 i 4. 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula el prec número 5 i la pregunta número 
1. 
 
Seguidament, el senyor Mora formula les preguntes números 2, 3, 4,5 i 6. 
 
El senyor Sala retira la pregunta número 7. 
 
El senyor Regidor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals i Manteniment, respon 
a la pregunta número 1,a), afirmant que sí s’ha fet el tractament. A l’apartat b), respon que el cost del tractament 
ha estat de 600 euros, aproximadament. 
 
El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Cultura, pel que fa a la 
pregunta número 2, respon que des de l’Àrea de Cultura es va demanar un pressupost per comprar l’estelada i 
calia instal·lar un màstil i l’industrial no podia tenir-ho pel dia 11 de setembre. Afirma, però, que l’estelada està 
demanada. 
 
A la pregunta número 3, el senyor Nogueras, contesta que l’Ajuntament va estendre la línia de l’autobús 
municipal fins al centre comercial i esportiu i que cap moment la ràdio va fer-ne publicitat, sinó que va informar 
al respecte, però en cap cas va haver-hi ànim de fer-ne publicitat. 
 
El senyor Antonio Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Transports, comenta que es va 
crear una nova línia per al sector d’El Balís. 
 
El senyor Alcalde, respon a la pregunta número 4 explicant que el canvi de sentit s’ha fet per petició d’alguns 
veïns després que ho aprovés la comissió de mobilitat d’acord amb els corresponents estudis de mobilitat i no hi 
hagut cap queixa fins ara. 
 
A la pregunta número 5, el senyor Alcalde contesta que el cost de reparació de la pilona ha estat d’uns 500 
euros aproximadament i que l’Ajuntament ha decidit mantenir-la. 
 
Finalment, el senyor Alcalde explica que, pel que fa a la pregunta número 6, que abans hi havia una persona 
d’un pla ocupacional, i que enguany no hi és. 
 
 
11.- INFORMES. 

El senyor Antonio Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Recursos Humans, informa que 
per a l’any 2014, a través del Consell Comarcal del Maresme, existeix la possibilitat de disposar de dos llocs de 
treball de  plans d’ocupació per joves durant un període sis mesos com auxiliars administratius.  

Essent les 22,40 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 

 


