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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2013 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 25 de novembre 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), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra Carreras i 
Ruiz (CIU), Antoni Majó i Vivés (PP) i els Regidors senyors Lluís Nogueras i Moulines (CiU), senyora, Marta 
Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), 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), Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i 
Juan Manuel García i Concepción (Regidor no adscrit), 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 comenta que es tracta d’un Ple especial i emotiu pel comiat d’una Regidora i explica que ha 
decidit no incloure les mocions i preguntes presentades pels Grups Municipals de l’oposició, i que les inclourà 
en un altre Ple complementari. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, manifesta que les mocions si les 
pot incloure en un altre Ple, però que els precs i les preguntes no perquè s’han d’incloure a l’ordre del dia per 
llei. 
 
Els Regidors senyors Josep Ruiz i Royo, Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM del Grup Municipal 
SOS LLAVANERES i el senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, expressen la mateixa 
queixa. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta que no és cert que l’Alcalde 
li hagi enviat cap e-mail convidant-lo a veure l’expedient. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, vol fer constar la seva queixa per la no 
admissió per part de l’Alcalde dels assumptes per urgència proposats pel Grup Municipal d’ERC-AM. 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE 
SETEMBRE DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 
2013. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 
D’OCTUBRE DE 2013. 

El Regidor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que cal afegir, a la pàgina 6 d’aquesta 
acta, el següent: “El senyor Sala demana a l’Alcalde còpia de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya.” 

El senyor Alcalde li contesta que ell li va enviar un email privat convidant-l’ho a veure l’expedient i a explicar-li 
tot. 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 d’octubre 2013 que s’aprova per unanimitat, amb 
l’esmena proposada. 

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA 
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 
2013. 
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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA 
EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 
2013. 

 

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 574/2013, al 
- Decret núm. 687/2013, de 18 de novembre. 
 
 

El Regidor no adscrit, senyor Juan García i Concepción, demana explicacions a l’Alcaldia sobre el 
Decret número 629, pel qual s’anul·la l’IBI de varis anys a una mercantil privada. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, explica que el conveni 
que es va signar amb la mercantil TOPOPAPEL, S.A. per a l’adquisició de l’edifici destinat a la llar 
d’infants municipal Sant Nicolau no consta res al respecte i cita la clàusula reguladora de la càrrega 
hipotecària. 
 
Considera que l’empresa hauria de pagar la multa corresponent i pregunta si ja s’ha l’ha requerit per cobrar-la. 
Recorda que hi ha unes diligències obertes a Fiscalia al respecte. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que han passat quatre anys des de 
l’adquisició de l’edifici i ara s’anul·la l’IBI quan l’Ajuntament encara no n’és propietari, segons consta al Registre 
de la Propietat. 
 
El senyor Rubal recorda que, per contra, s’ha augmentat l’IBI als ciutadans. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, alerta del precedent que pot significar 
aquesta anul·lació dels rebuts de l’IBI, de les conseqüències que pot comportar i del greuge comparatiu. 
 
El senyor Alcalde explica que tenen una gran confusió i desconeixement, ja que el contracte de compravenda es 
fa fer l’any 2008 i el conveni ja contempla la penalització per demora després de l’aixecament de les càrregues, 
que s’ha demorat perquè les entitats bancàries han desaparegut o han estat fusionades i han fet retardar 
l’operació. Recentment, s’ha signat l’escriptura pública notarial i s’inscriurà. Es demanarà aquesta penalització un 
cop inscrita, per saber la data exacta per calcular la xifra. 
 
 El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

6.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2013, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER 
A LA COMPRA AGREGADA DE GAS NATURAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2013 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 
 

“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A 
LA COMPRA AGREGADA DE GAS NATURAL. 
 

Vist l’esborrany del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant 
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Ajuntament de 
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Andreu de Llavaneres per a la compra agregada de Gas Natural. 
 
Atès que, l’objectiu d’aquest conveni és gestionar la contractació centralitzada de la compra agregada de 
gas natural, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la 
possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia. 
 
Atès que la durada de l’esmentat conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de desembre 
de 2013. 
 
Atès que s’entendrà prorrogat tàcitament per períodes de 2 anys consecutius si cap de les parts no ho 
denunciés per escrit amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la finalització de cada exercici. 
 
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:  
 
Primer.- APROVAR el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres per a la compra agregada de Gas Natural. 
 
El text de l’esmentat conveni  s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals. 
  

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura del conveni esmentat. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva ratificació. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, als efectes oportuns.” 

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

Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2013, d’aprovació del 
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
per a la compra agregada de Gas Natural. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 

El senyor Alcalde explica breument que la signatura d’aquest conveni suposa un estalvi econòmic. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, destaca que el conveni es 
prorroga tàcitament per períodes de dos anys, en canvi a les companyies s’acostumen a renovar any a any. 

El senyor Ruiz recorda que la compra agregada d’electricitat no va funcionar bé, pensa que manca la figura 
d’un gestor energètic a l’Ajuntament. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, ERC-
AM i PSC-PM, 1 (un) vot en contra del Grup Municipal SOS LLAVANERES i 3 (tres) abstencions del Grup 
Municipal de GLL-E i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 
7.- RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2013, 
D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD 
SOCIAL I SAD DE DEPENDÈNCIA) AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR I DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2013, DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA 
MATERIAL DE L’ANTERIOR ACORD.  

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2013, 
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D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD 
SOCIAL I SAD DE DEPENDÈNCIA) AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR I DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2013, DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA 
MATERIAL DE L’ANTERIOR ACORD.  

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2013 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 
 

“APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD 
SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR. 

 

Vist el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la 
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència). 
 
Atès que es considera adient procedir a la delegació al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de 
l’esmentat servei. 

 
Atès que es considera que la prestació dels serveis objecte de l’esmentat conveni és  d’interès per aquesta 
corporació, especialment perquè suposa una important reducció del cost de serveis. 
 
Atès que la delegació de competències entrarà en vigor, una vegada acordada pels plens de les dues 
corporacions, el dia 1 de gener de 2014. 

Vist que la vigència de l’esmentat conveni serà des de l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2015, 
essent que s’haurà d’aprovar de forma expressa l’addenda econòmica al conveni per a cada anualitat, 
mitjançant acord dels òrgans competents municipal i comarcal. 

Vist l’informe favorable del Departament de Serveis Socials. 

 
Vist l’informe del Departament d’Intervenció. 

Vist l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 114.3.e) 
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; els articles 303 a 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- DELEGAR en el Consell Comarcal del Maresme la gestió i el seguiment del servei d’atenció 
domiciliària (SAD social i SAD dependència). 
 
Segon.- APROVAR  el conveni de col·laboració interadministrativa  entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la gestió i el seguiment del servei d’atenció domiciliària. 
 
El període de vigència del conveni serà des de l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2015, essent 
que s’haurà d’aprovar de forma expressa l’addenda econòmica al conveni per a cada anualitat, mitjançant 
acord dels òrgans competents municipal i comarcal. 
 
El text del conveni s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, perquè signi tota la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Quart.- APLICAR la despesa de 4.965,44 euros, corresponent a l’any 2013, amb càrrec a la partida núm. 
920221 02 del Pressupost municipal vigent i COMPROMETRE’S a consignar les quantitats suficients en els 
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pressupostos municipals dels anys 2014 i 2015.. 

Cinquè.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

Sisè.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva ratificació. 

Setè.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, al Departament de Serveis Socials i al 
Departament d’Intervenció als efectes oportuns.” 

 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2013 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

 
“RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 
D’OCTUBRE DE 2013, D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR. 

 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2013, va aprovar la 
delegació de competència del Servei d’atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell 
Comarcal del Maresme i el conveni regulador. 

Atès que s’ha detectat un error material pel que fa a l’aplicació de la despesa corresponent a l’exercici 2013, 
en el sentit de que on diu: “APLICAR la despesa de 4.965,44 euros, corresponent a l’any 2013, amb càrrec a 
la partida núm. 920221 02 del Pressupost municipal vigent i COMPROMETRE’S a consignar les quantitats 
suficients en els pressupostos municipals dels anys 2014 i 2015.” hi ha de dir: “COMPROMETRE’S a 
consignar les quantitats suficients en els pressupostos municipals dels anys 2014 i 2015.” 

Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC), disposa que les Administracions Públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o 
aritmètiques existents en llurs actes. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- RECTIFICAR l’errada material pel que fa a l’aplicació de la despesa corresponent a l’exercici 2013, 
en el sentit de que on diu: “APLICAR la despesa de 4.965,44 euros, corresponent a l’any 2013, amb càrrec a 
la partida núm. 920221 02 del Pressupost municipal vigent i COMPROMETRE’S a consignar les quantitats 
suficients en els pressupostos municipals dels anys 2014 i 2015.” hi ha de dir: “COMPROMETRE’S a 
consignar les quantitats suficients en els pressupostos municipals dels anys 2014 i 2015.”. 

Segon.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva ratificació. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, al Departament de Serveis Socials i 
al Departament d’Intervenció als efectes oportuns.” 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2013, de la delegació de 
competència del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del 
Maresme i aprovació del conveni regulador. 
 
Segon.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2013, de rectificació 
d’errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2013. 

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

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, apunta que no consta qui 
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formarà part de la comissió de seguiment d’aquest conveni. 

El senyor Antoni Majó i Vives, Regidor-Delegat de Benestar Social, del Grup Municipal del PP, explica que els 
representants seran ell mateix, com a Regidor de Benestar Social, i la tècnica del Departament. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 16 (setze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, ERC-
AM, GLL-E i PSC-PM i el Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción i 1 (una) abstenció del Grup 
Municipal SOS LLAVANERES. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
8.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR IVAN BUENO 
BELART, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“ASSUMPTE: AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR I.B.B., 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT. 

 
El Sr. I.B.B., personal laboral temporal, conserge d’instal·lacions municipals, ha manifestat el seu interès per 
desenvolupar  una segona activitat de  caràcter privat en l’àmbit comercial, i ha sol·licitat de la Corporació que li 
sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la compatibilitat amb l’activitat desenvolupada en el sector 
públic. 

 
La jornada del senyor I.B.B., com a conserge d’instal·lacions municipals és de 37 hores i 30 minuts setmanals 
(jornada completa). 
 
L’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals (en endavant RPEL), estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència 
horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
L’article 343.2 del RPEL disposa que l’autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 
 
L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la competència per a l’autorització 
d’activitats privades. 
 
Per la seva part, l’article 344 del RPEL disposa que en el àmbit de la entitats locals la competència per resoldre 
les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, es proposa: 
Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest 
Ajuntament:  
 
Nom i cognoms: I.B.B.  
Personal laboral temporal: conserge d’instal·lacions municipals  
Activitat privada: exercici professional en l’àmbit privat de tipus comercial. 
 
Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en 
cap cas: 

a) Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de 
prestació de serveis. 

b) Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el funcionament 
del servei ho requereixi. 

 
Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
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- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva 
imparcialitat o independència. 
 
 
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, així com als representants de personal laboral, als efectes 
adients.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
 
 
 
 
 

9.- APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2012. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2012. 

Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant l’exercici 
2012, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen el Compte de Gestió Recaptatòria de tributs i el 
Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit. 

Vist l’informe de la Tresoreria municipal. 

Vist l’informe de la Intervenció Accidental municipal. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 18 de novembre de 2013; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona durant l’exercici 2012, corresponent a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel seu 
coneixement i als efectes oportuns.” 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica breument 
l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
10.-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2013. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“EXPEDIENT NÚMERO 06/2013 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit), PER MITJÀ DE GENERACIÓ 
DE CRÈDIT, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I DE MODIFICACIÓ DE LA BASES 6a DE LES BASES 
D’EXECUCÍÓ DEL PRESSUPOST 

Vist que l’Ajuntament ha ingressat 34.434,34 euros pels diferents abonaments fets per Telefónica España SA i 
Catalana Occidente Vida SA. 
 
Atès que la Escola Municipal de Música necessita 3.600 euros per poder finançar les noves assignatures que 
s’estan impartint en el curs 2013-2014, i que en la partida 92046700, relativa a la quota del consorci digital 
Mataró-Maresme, existeix  sobrant superior a aquesta quantitat, una vegada liquidada la quota corresponent al 
quart trimestre del 2013. 
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Vist l’article 177 i següents 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 40 i 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; i la Base 
6a, la Base 10ª  i la Base 11ª, de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2013. 
 
Atès que és urgent i inajornable l’obligació de l'Ajuntament de recollir el reconeixement extrajudicial de crèdit 
motivat per la falta d’existència de crèdit suficient i que es manifesta ja des de la liquidació de l’exercici 2012. 
Que com d’alguna manera s’ha de recollir com una despesa autoritzada i compromesa, donat que la legislació 
corresponent així ho permet, planteja efectuar el reconeixement extrajudicial corresponen a les aplicacions 
pressupostaries referents a diverses despeses corresponents a l’exercici 2012 per un import de 1.080.718,15 
euros.    
 
Vist que no es pot  demorar la realització de dites despeses fins l’exercici següent, i no existint en el vigent 
Pressupost General consignació suficient ni adequada, procedeix incoar expedient de SUPLEMENT DE 
CRÈDIT i informar per la Intervenció amb càrrec a quines aplicacions pressupostàries, o, en el seu defecte, 
amb quines formalitats podrà atendre's el compliment de dites obligacions, i un cop emès es doni compte a l' 
Ajuntament en Ple. 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdit, de 
generació de crèdit per ingrés, de transferència de crèdits i de modificació de la base 6a de les bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2013. 
 
Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 18 de novembre de 2013. 
 
Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
concordants 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. 6/2013 de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, de generació de crèdit per ingrés, de transferència de crèdits i de modificació de la 
base 6a de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2013, en la forma següent: 

a. Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible, en la quantitat 
1.080.718,15 €. 

b. Quantitat utilitzada amb càrrec a la generació de crèdit per ingrés, en la quantitat 34.434,14 €. 
c. Quantitat utilitzada amb càrrec a la transferència de crèdits, en al quantitat de 3.600 € 
 

Segon.- Els Suplements que s'acorden són els següents : 

 
a. En relació al reconeixement extrajudicial de crèdit: Veure quadre annex. 
b. En relació a la generació de crèdit per ingrés: 
 
 

 
c. En relació a la transferència de crèdits: 
 

Baixa pressupostària  

923 21603 Telefòniques 28.074,92 € 

920 22400 Assegurances Generals de l'Ajuntament 6.359,42 € 
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92046700 Quota consorci municipi del Maresme    3.600,00 €  

Alta 
pressupostària    

32422720 Gestió i servei Escola de Música    3.600,00 €  

 
Tercer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la  Base 6 de les bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’exercici 2013 en el sentit de modificar la vinculació jurídica, quedant de la següent manera:  
 
- Respecte de la classificació per programes , l’àrea de despesa. 
- Respecte de la classificació econòmica, el capítol. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic pel termini de quinze dies hàbils previ anunci en el BOP en el web municipal, i en el 
Tauló d’Edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap 
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els 
articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica que s’ha 
introduït una esmena al Dictamen de la Comissió Informativa, concretament s’ha afegit un punt i ho explica 
breument. 
 
El Regidor no adscrit, senyor Juan García i Concepción, agraeix l’explicació del senyor Bartomeu i anuncia el 
seu vot a favor. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta si es pot fer votació 
separada. 
 
El senyor Bartomeu contesta que no. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que no va poder 
assistir a la Comissió Informativa General per l’hora de celebració. Recorda que va votar en contra del 
pressupost 2013, per tant, per coherència, anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, considera que el govern no s’ha 
guanyat la confiança de l’oposició, per la qual cosa anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, es posiciona a favor. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP i el 
Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción  i 7 (set) abstencions dels Grups Municipals ERC-AM, 
GLL-E, SOS LLAVANERES i PSC-PM. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
11.-ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA CORRESPONENT AL CAMÍ DE CAN TAMIS 
I APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ EN ELS TERMES DEL DOCUMENT QUE S’ANNEXEN A L’ACORD. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA CORRESPONENT AL CAMÍ DE CAN TAMIS I 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ EN ELS TERMES DEL DOCUMENT QUE S’ANNEXEN A L’ACORD. 

Atès que 5 de març de 2007 es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i 
diferents propietaris per tal de regular la cessió anticipada, lliure de càrregues i gravàmens i gratuïta, per part 
d’aquests propietaris, dels terrenys qualificats com a vial i afectats per la l’execució de les obres d’Urbanització 
del Camí de Can Tamis, d’acord amb les superfícies estipulades en l’esmentat conveni. 

Atès que un dels propietaris signataris és el senyor Albert Sala i Graupera, el qual es comprometia d’acord amb 
aquest conveni, a la cessió, lliure i gratuïta d’una porció de sòl de 451,05 m2. L’esmentada finca es troba 
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inscrita al Registre de la Propietat número 4 de Mataró, foli 59, volum 2508, llibre 99 de Sant Andreu de 
Llavaneres, finca registral 4493. 

Vist que d’acord amb el POUM vigent a Sant Andreu de Llavaneres, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 6328 de data 5 de març de 2013, aquest sòl es troba qualificat com a vial i afectat per 
l’execució de les obres d’Urbanització del Camí de Can Tamis.  
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2013. 
 
Vist l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, els 
quals regulen l’ocupació directa; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la cessió urbanística anticipada, lliure de càrregues i gravàmens i gratuïta, d’una porció de 
sòl de 451,05 m2 corresponent al Camí de Can Tamis, segons consta al conveni signat el dia 5 de març de 
2007, feta pel senyor Albert Sala i Graupera. 
 
Segon.- APROVAR el document de l’acta administrativa de cessió de la  porció de sòl de 451,05 m2, descrit al 
conveni signat entre el senyor Sala i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el 5 de març de 2007. 
L’esmentat document s’incorpora al present acord com a annex a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentada Acta.” 
 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
A les 21,39 hores s’absenta de la Sala el senyor Regidor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-
AM. El senyor Sala té parentiu de consaguinitat, i en estar inclòs en la causa de l’article 29.2,b) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, s’abstè de participar en el debat i votació de l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta al senyor Alcalde si té 
parentiu amb el propietari i afegeix que espera que es signi aquest conveni amb tots els propietaris. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions perquè es fan els 
convenis d’un en un i no tots de cop. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
A les 21,43 hores es reincorpora a la sessió el senyor Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal 
d’ERC-AM. 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9 DEL REGLAMENT D’ÚS I 
FUNCIONAMENT DEL CASAL DE JOVES DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (BUCS D’ASSAIG 
MUSICAL). 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9 DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 
CASAL DE JOVES DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 
Vist el text vigent del Reglament de funcionament del Casal de Joves de Sant Andreu de Llavaneres, publicat al 
BOP de 7 d’octubre de 2011. 

Atès que mitjançant aquest reglament es regula l’ús i el funcionament del Casal de Joves de Sant Andreu de 
Llavaneres i determina les condicions per la utilització de les instal·lacions i els recursos. 

Atès que el Casal de Joves disposa de diferents sales, entre elles, dues destinades a bucs d’assaig, les quals 
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es troben totalment equipades per la pràctica musical. 

Vist que amb aquestes sales es vol crear un nou espai pels joves del municipi, per poder treballar la formació i 
la promoció de la música local. 

Vist que l’article 9 del Reglament de funcionament del Casal de Joves de Sant Andreu de Llavaneres disposa el 
següent: 

“Article 9 
Utilització dels bucs d’assaigs 
1. Cada grup usuari del buc d’assaig haurà d’omplir els fulls de cessió de la sala i signar l’acord amb la 
normativa del buc, així com adjuntar fotocòpia del DNI de tots els seus components. En cas d’haver-hi canvis en 
els mateixos s’hauran de comunicar al responsable del Casal de joves. 
2. Per la utilització del buc d’assaig es requerirà cada vegada una petició escrita amb indicació del dia i hora i 
les persones que l’utilitzaran. 
3. Cada grup podrà utilitzar el buc d’assaig un temps màxim d’una hora. És prorrogable una hora més en cas 
que la següent hora no estigui prèviament demanada. 
4. Les claus d’accés al buc d’assaig seran sempre al despatx de treball intern i en cap cas els usuaris podran 
endur-se-la o tenir cap còpia. 
5. Quan s’entreguin les claus al grup, algun component responsable del grup haurà d’entregar el carnet 
d’identitat, que li serà retornat en el moment de la devolució de les claus. 
6. Queda prohibit fumar, beure o menjar a l’interior del buc d’assaig. 
7. La utilització de l’espai estarà restringida als components del grup que en aquell moment disposin del buc 
(entenent que aquests només són els que consten a la fitxa d’inscripció) sense permetre l’entrada a d’altres 
persones. 
8. En cas que un grup sobrepassi 15 minuts el temps màxim acordat, la següent vegada tindrà restricció en el 
temps d’ús del buc. 
9. El grup es compromet a deixar el buc totalment net i ordenat un cop hagin acabat la seva sessió. 
10. El grup es compromet a notificar immediatament qualsevol desperfecte que trobi al buc, el responsable 
d’aquest desperfecte sempre serà el grup anterior, entenent que les despeses d’aquests desperfectes aniran a 
càrrec del grup responsable. 
11. Un cop acabat l’assaig, s’han de tancar els llums i apagar el material que hi ha dins el buc.” 
 

Atès que es considera adient regular l’ús i el funcionament d’ambdues sales. 

Vist l’informe-proposta de la Regidoria de Joventut. 

Atès que es considera adient modificar aquest article en el sentit següent: 
 

“Article 9 

Utilització dels bucs d’assaigs 

1. Sol·licituds 
Els interessats en la utilització dels bucs d’assaig musical hauran de formular la sol·licitud per escrit al personal 
encarregat del Casal de Joves, tot emplenant l’imprès creat per aquesta finalitat i que haurà de signar-se per 
tots i cadascun dels components dels diferents grups. També serà necessari adjuntar una fotocòpia del DNI. En 
cas de tractar-se d’un menor d’edat no emancipat seran els pares qui hauran de formular la sol·licitud. 
L’Ajuntament tramitarà les sol·licituds per estricte ordre cronològic, sense perjudici d’establir, si s’escau, una 
llista d’espera. 
Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup haurà de ser comunicada al responsable de 
l’equipament. 
2. Horari  
L’horari d’ús dels bucs d’assaig estarà limitat a l’horari d’obertura del Casal de Joves. 
L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries reservades per a cada usuari, i tot 
extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.  
L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments.  
Les fraccions d’ús de la sala són de màxim una hora. Els usuaris que estiguin fent ús de l’equipament podran 
prorrogar l’ús de la sala fins a l’horari de tancament del Casal sempre i quan no estigui reservada i abonant el 



 
12 

corresponent preu. 
Si l’usuari sobrepassa el temps d’ús de la sala fins a 15 minuts li serà descomptat el temps la propera vegada 
que faci ús de la mateixa. Si s’excedeix dels 15 minuts haurà d’abonar el cost d’una hora més. 
3. Preu públic per a l’utilització de bucs d’assaig.  
Els preus públics per a la utilització dels bucs seran establerts a l’ordenança fiscal reguladora i s’hauran 
d’abonar en el moment de la inscripció, esdevenint així un requisit de la mateixa adjuntar el justificant de l’ingrés 
efectuat a l’entitat financera designada per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.  
Quan per causes no imputables a l’interessat la utilització dels bucs d’assaig no sigui possible, se li retornarà 
l’import percebut corresponent al servei no prestat.  
Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi les sales dins el període reservat, l’usuari no tindrà 
dret a recuperar les hores perdudes, llevat que hagi avisat amb 48h d’antelació com a mínim, cas en el qual el 
temps perdut es podrà recuperar posteriorment, sempre hi quan el servei ho permeti.  
4. Accés  
L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com qualsevol altre espai del local, queda restringit als 
components del grup, restant prohibida a altres persones alienes del grup.  
5. Claus 
Les claus dels diferents bucs d’assaig seran proporcionades als usuaris i restarà prohibit treure-les del Casal de 
Joves.  
Quan s’entreguin les claus al grup, un responsable del mateix haurà d’entregar un document identificatiu, que li 
serà retornat en el moment de devolució de les claus.  
Les claus d’accés al buc d’assaig seran sempre al despatx de treball intern i  en cap cas els usuaris podran 
endur-se-la o tenir cap còpia. 
6. Conservació de l’espai i els bucs d’assaig 
Els grups musicals són responsables de mantenir les sales i els armaris en perfecte estat, respectant tots els 
béns de la instal·lació i  el material. 
Un cop acabat l’assaig, s’han de tancar els llums i apagar el material que hi ha dins el buc. 
Abans d’iniciar l’assaig el grup es compromet a revisar el correcte funcionament del material, i a notificar 
qualsevol desperfecte que pugui apreciar al responsable de l’equipament. En aquest cas es considerarà el 
causant del dany l’últim grup que hagi fet ús de l’espai. 
Tanmateix, una vegada acabat cada assaig el responsable de l’equipament farà una revisió de tot el material 
per tal de notificar qualsevol desperfecte i poder-ne reclamar els danys al grup anterior, essent aquest doncs, 
el responsable de la reparació dels desperfectes. 
7. Neteja 
El grup es compromet a deixar el buc totalment net i ordenat un cop hagin acabat la seva sessió. 
8. Prohibició de fumar/menjar i/o beure 
Queda totalment prohibit, fumar, menjar i/o beure dins els bucs d’assaig, així com qualsevol altra conducta no 
permesa pel present reglament.”  
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre 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 la modificació de l’article 9 del Reglament de funcionament del Casal de 
Joves de Sant Andreu de Llavaneres. El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al present 
acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE la modificació del 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 de la modificació 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 
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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 senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que s’ampliï l’horari dels bucs 
d’assaig. 
 
El senyor Alcalde pensa que l’horari ha de coincidir amb el del Casal de Joves. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

 
13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROTOCOL D’ATENCIÓ ALS DESNONAMENTS I A LES FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ DE RISC DE PÈRDUA D’HABITATGE. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PROTOCOL D’ATENCIÓ ALS DESNONAMENTS I LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
DE RISC DE PÈRDUA D’HABITATGE 

Atès que es considera adient disposar d’un protocol d’atenció als desnonaments i les famílies en situació de 
risc de pèrdua d’habitatge, ja que en l’actualitat nombroses famílies es troben amb greus problemes 
econòmics per a fer front a les necessitats més bàsiques (alimentació, vivenda...).   

Atès que les dades recollides pels al llarg del 2012 i part del 2013 pels Servei Socials Municipals s’ha detectat 
que hi ha diferents famílies han perdut la seva vivenda i d’altres que es troben amb risc de perdre- la.  

Atès que amb aquest protocol es vol establir una metodologia de treball pels tècnics dels Servei Socials 
Municipals per poder fer front d’una manera adequada als casos de desnonament d’aquest municipi. 

Vist que la Constitució Espanyola, en el seu article 47 disposa: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

Vist l’article 25 de la Declaració de Drets Humans, segons el qual:  “Tota persona té dret a un nivell de vida 
que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, 
a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de 
desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d’altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a 
causa de circumstàncies independents de la seva voluntat”. 

Vista la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 25 de març de 2013,  en 
la qual es proposa la creació d’un protocol d’actuació per a casos en risc de desnonament i per a donar 
resposta a aquelles famílies que ja han estat desnonades. 

Vist l’informe-proposta de la Regidoria de Serveis Socials. 

Vist l’esborrany de Protocol d’atenció als desnonaments i les famílies en situació de risc de pèrdua d’habitatge. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre 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 Protocol d’atenció als desnonaments i les famílies en situació de risc de 
pèrdua d’habitatge. El text de l’esmentat protocol s’incorpora com a  annex al present acord a tots els efectes 
legals. 
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Segon.- SOTMETRE el protocol 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 Periódico” 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 protocol 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 protocol 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 senyor Antoni Majó i Vives, Regidor-Delegat de Benestar Social, del Grup Municipal del PP, explica 
breument l’objectiu del protocol i comenta que s’ha treballat en la prevenció. Fa un agraïment a la Regidora 
senyora Gemma Martín com a impulsora de la moció, al Regidor senyor Emili Minguell, a les tècniques de 
Benestar Social i l’equip de voluntaris de Càritas. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana que es detallin les 
accions, el calendari i els responsables de cada acció. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, es dirigeix al govern per dir que hi ha 
una altra manera de fer política. També comenta que tres Grups Municipals ja s’han posat d’acord per trobar 
un fórmula de treball. Formula l’agraïment a Càritas. 

La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que la iniciativa va ser 
de tot el Grup d’ERC-AM. Considera que aquest protocol és un bon document i pensa que seria interessant 
fer-lo extensiu al Consell Comarcal del Maresme perquè el puguin fer arribar a altres poblacions.  

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

14.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 16 DE JUNY DE 2011, DE 
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. 
 
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.1 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 (TRLlMC), en tots els municipis de 
més de cinc mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta. 
 
Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada (1 de 
gener de 2012) és de 10.541 habitants. 
 
Atès que d’acord amb l’article 60.3 del TRLlMC, correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les 
comissions i que és preceptiu que estiguin integrades per membres de tots els grups polítics integrants de la 
Corporació, si bé es disposa que el nombre de membres pot ser o bé proporcional a la seva representativitat a 
l’Ajuntament i bé igual per a cada grup, aplicant en aquest últim cas el sistema de vot ponderat. 
 

Atès que en la sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 16 de juny de 
2011, es va acordar, entre d’altres, la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent en el sentit 
següent: 

“(...) 

-  President: Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, representant del Grup Municipal 
de CiU. 

- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora i Buch. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal i Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida i Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS. LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz i Royo. 
(...)” 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrat el dia 11 d’octubre de 2013, va prendre 
coneixement de l’escrit de 25 de gener de 2013 del Grup Municipal de CIU d’expulsió del senyor Juan Manuel 
García Concepción i de declaració del mateix com a Regidor no adscrit. 
 
Vistos els articles 58.3, 60 i concordants del TRLlMC; els articles 46 a 53 del Reglament Orgànic Municipal 
(R.O.M.) i els articles 134 a 138 del R.O.F. i disposicions concordants; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR la composició de la Comissió Informativa permanent, en el sentit següent: 

- President: Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, representant del Grup 
Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora i Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal i Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida i Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz i Royo. 
- Sr. Juan Manuel García i Concepción, Regidor no adscrit. 
 
Segon.- Es determina, per tant, que el nombre de membres de cada Comissió Informativa serà d’un per a 
cada Grup Municipal, amb el sistema de vot ponderat. 
 
La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 6 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: 1 vot. 
- Sr. Juan Manuel García i Concepción, Regidor no adscrit: 1 vot. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats als efectes oportuns.” 

 El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord. 
 

15.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 16 DE JUNY DE 2011, DE 
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 

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

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Atès que d’acord amb la normativa vigent l’existència de la Comissió Especial de Comptes és obligatòria a tots 
els municipis, a la qual li corresponen les funcions d’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la 
Corporació. 
 
Atès que és preceptiu que aquesta Comissió estigui integrada per membres de tots els Grups Polítics 
integrants de la Corporació. 
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Atès que l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), disposa que el nombre de membres de la Comissió pot 
ser o bé proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o bé igual per a cada grup, aplicant en aquest 
últim cas el sistema de vot ponderat. 
 

Atès que en la sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 16 de juny de 
2011, es va acordar, entre d’altres, la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes en el sentit 
següent: 

“(...) 

Segon.- DETERMINAR que el nombre de membres de la Comissió serà d’un per a cada Grup Polític, amb el 
sistema de vot ponderat. 
 
La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 7 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del  PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: 1 vot. 
 

Tercer.- DETERMINAR  la composició de la Comissió Especial de Comptes, amb expressió del Grup Polític a 

què pertany cada membre de la Corporació, la qual estarà  integrada pels Regidors: 

- President: Sr. Carlos Bartomeu Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, representant del Grup Municipal del PP. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
(...)” 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrat el dia 11 d’octubre de 2013, va prendre 
coneixement de l’escrit de 25 de gener de 2013 del Grup Municipal de CIU d’expulsió del senyor Juan Manuel 
García Concepción i de declaració del mateix com a Regidor no adscrit. 
 
Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 58.3 del 
TRLlMC; els articles 54 a 59 del Reglament Orgànic Municipal (ROM); i l’article 127 en relació al 125.c) del 
ROF; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
Primer.- MODIFICAR la composició de la Comissió Especial de Comptes permanent, en el sentit següent: 

“(...) 

Segon.- DETERMINAR que el nombre de membres de la Comissió serà d’un per a cada Grup Polític, amb el 
sistema de vot ponderat. 
 
La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 6 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del  PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: 1 vot. 
- Sr. Juan Manuel García Concepción, Regidor no adscrit: 1 vot. 
 
Tercer.- DETERMINAR  la composició de la Comissió Especial de Comptes, amb expressió del Grup Polític 

a què pertany cada membre de la Corporació, la qual estarà  integrada pels Regidors: 

- President: Sr. Carlos Bartomeu Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, representant del Grup Municipal del 
PP. 

- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
- Sr. Juan Manuel García Concepción, Regidor no adscrit. 
(...)” 

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

 
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord. 

 
 

16.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 16 DE JUNY DE 2011, DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Atès que l’article 38.c) 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 (R.O.F.) disposa que dins dels trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària per resoldre els nomenaments 
de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple. 
 
Atès que en la sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 16 de juny de 
2011, es va acordar, entre d’altres, la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent en el sentit 
següent: 
“(...) 
 
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en 
els òrgans corresponents: 
 
1.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL.- D’acord amb l’article 17 dels seus 
Estatuts, la Junta del Patronat és l’òrgan superior de govern  i estarà composada per: el President, que serà 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en què delegui; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els Vocals, 
que seran un/a Regidor/a de cada Grup Municipal  designats pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera  i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Josep Molins i Puig. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
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- Representant del Grup Municipal del PP:  Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra.  Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Josep  Ruiz Royo. 

 

2.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb 

l’article 8 dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de 

l’Organisme, està formada pel President; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els 

vocals, que seran un representant de cada Grup Municipal.  

En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines , Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

3.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus 
Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada 
pel President; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un 
representant de cada Grup Municipal.  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, Segon Tinent d’Alcalde. 
- Vice-President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Juan Manuel García i Concepción. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

4.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb 
l’article 13  dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de 
l’Ajuntament, no inferior a 3 ni superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de 
cada Grup Municipal a més de l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  
 
Es determina que el número total de membres serà de 8 (vuit), inclòs el President. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde, del Grup Municipal del PP. 
- Vicepresidenta: Sra. Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Salvador Ramon i Pauli. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

Atès que actualment en els Estatuts de la societat no està previst el càrrec de Vice-President/a i es 
considera adient la seva existència, en el primer Ple que es celebri es procedirà a la modificació dels 
Estatuts per complir aquesta finalitat. 
 
L’efectivitat del nomenament de Vice-President/a resta condicionada a què resulti definitivament aprovada la 
modificació dels Estatuts 
 
 
5.- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. D’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts el seu President és 
l’Alcalde/essa, el qual pot delegar la presidència. Formen part del mateix sis representants de 
l’Ajuntament, un per cada Grup Municipal, inclòs el President.  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 

- President Titular: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament; President 
Suplent: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, representants del Grup Municipal de CiU. 

- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 

6.- ENTITATS URBANÍSTIQUES COL.LABORADORES: JUNTES DE COMPENSACIÓ, JUNTES DE 
CONCERTACIÓ, ASSOCIACIONS ADMINISTRATIVES DE COOPERACIÓ, JUNTES DE 
CONSERVACIÓ I QUALSEVOL ALTRA PREVISTA A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, AIXÍ COM 
COMUNITATS DE PROPIETARIS EN QUÈ L’AJUNTAMENT SIGUI TITULAR D’ALGUN BÉ O DRET.-  
 
Es nomena la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora-Delegada de l’Àrea d’Urbanisme.  
 
7.- CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES (LLARS D’INFANTS, COL.LEGIS I INSTITUT).- 
 
Es nomena representant titular Sr. Lluís Nogueras i Moulines, i representant suplent el Sr. Salvador 
Ramon i Pauli. 
 
8.- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.- 

Es nomena el senyor Salvador Ramon i Pauli. 

9.- CONSORCI LOCALRET.- 

Es nomena el senyor Salvador Ramon i Pauli. 

10.- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”.- 

Es nomena el senyor Carlos Bartomeu Castro. 
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11.- CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus Estatuts, el Ple del 
Consorci estarà composat per un representant de ajuntament membre, que ostentarà la condició de 
càrrec electe. 
En conseqüència, es nomena el senyor Salvador Ramon i Pauli. 

12.- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME.- D’acord amb l’article 9.1.c) 
dels seus Estatuts, el Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels representants 
designats per les entitats locals. La designació haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe. L’article 
9.1.d) dels Estatuts disposa que en el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal 
suplent, el nomenament d’aquest també haurà de recaure en un càrrec electe. 

En conseqüència, es nomena vocal titular el senyor Antonio Majó Vives, i es nomena vocal suplent el 
senyor Salvador Ramon i Pauli. 

13.- AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU).- D’acord amb l’article 7 dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
En conseqüència, es nomena el senyor Antonio Costa Matas. 
 
14.- AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “SERRALADA DEL MONTALT”.- 

Es nomena el senyor Juan Manuel García Concepción. 

15.- XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena el senyor Juan Manuel García Concepción. 
 
16.- JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.- D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, la Junta Local de Seguretat és integrada per l’alcalde o 
alcaldessa, que la presideix, amb veu i vot, i són vocals permanents, també amb veu i vot, entre d’altres, el 
regidor o regidora delegat/ada en matèria de seguretat ciutadana. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament,. 
- Vocal: Sr. Juan Manuel García i Concepción. 
 
17.- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.- D’acord amb els seus Estatuts, 
l’Assemblea està formada pels representants dels ens locals associats. 
 
En conseqüència, es nomena l’Il.lm.  senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de 
l’Ajuntament. 
 
18.- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.- D’acord amb l’article 20.1 dels seus Estatuts, 
l’Assemblea General està formada pels representants del municipis associats. Cada municipi estarà 
representat pel seu Alcalde o Regidor/a en què delegui. 
 
En conseqüència, es nomena l’Il.lm.  senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de 
l’Ajuntament. 
 
19.- FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.-  
 
Es nomena l’Il.lm.  senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
 
20.- ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC LITORAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.- 
D’acord amb l’article 16 dels seus Estatuts, les persones jurídiques associades designaran els seus 
representants titulars així com els suplents en el Consell General, òrgan de participació de l’associació 
integrat per la totalitat de les entitats i de les persones associades. 
 

D’acord amb l’article 19 dels seus Estatuts, la Comissió Delegada estarà integrada pel seu President, un 
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Vicepresident, i un mínim de 12 membres i un màxim de 30, escollits pel Consell General.  

 

En conseqüència, es nomena l’Il.lm. senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de 
l’Ajuntament, com a representant titular en el Consell General; i la senyora Sandra Carreras i Ruiz, 
Regidora-Delegada d’Urbanisme, com a representant suplent. 

 

(...)” 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrat el dia 11 d’octubre de 2013, va prendre 
coneixement de l’escrit de 25 de gener de 2013 del Grup Municipal de CIU d’expulsió del senyor Juan 
Manuel García Concepción i de declaració del mateix com a Regidor no adscrit. 
 
Vist el Decret número 641/2013, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’accepta la renúncia presentada pel 
senyor Lluís Nogueras Moulines, pel senyor Salvador Ramon Paulí i la senyora Marta Alsina Freginals, 
Regidors i Regidora del Grup Municipal de CIU, a les delegacions d’atribucions que se’ls hi van assignar 
mitjançant Decret número 354/2011, d’11 de juny i es realitzen les delegacions d’atribucions a favor dels 
Regidors que s’esmenten i d’acord amb les condicions següents: 
 
- Sr. Josep Molins i Puig (CiU): les Àrees de Cultura i Festes. D’acord amb les delegacions 

anteriors efectuades i l’actual delegació, el senyor Josep Molins i Puig, serà Regidor-Delegat 
d’Esports, Cultura i Festes. 

 
- Sr. Carlos Bartomeu Castro (PP): les Àrees de Governació i Mobilitat. D’acord amb les 

delegacions anteriors efectuades i l’actual delegació, el senyor Carlos Bartomeu i Castro, serà 
Regidor-Delegat d’Hisenda, Governació i Mobilitat 

  
- Sr. Antonio Costa Matas (PP): les Àrees de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. D’acord amb 

les delegacions anteriors efectuades i l’actual delegació, el senyor Antoni Costa i Matas, serà 
Regidor-Delegat de Recursos Humans, Transports, Relacions amb els empresaris i comerciants, 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 

 
- Sr. Antonio Majó Vives (PP): l’Àrea de Noves Tecnologies. D’acord amb les delegacions anteriors 

efectuades i l’actual delegació, el senyor Antonio Majó i Vives, serà Regidor-Delegat de Benestar 
Social, Sanitat i Noves Tecnologies. 

 
Pel que fa als Regidors-Delegats del Grup Municipal de CiU, les presents delegacions, d’acord amb 
l’article 43.3. del R.O.F. inclouen la facultat de dirigir i gestionar en general els serveis corresponents, 
amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Pel que fa als Regidors-Delegats del Grup Municipal del PP, les presents delegacions, d’acord amb 
l’article 43.3. del R.O.F. inclouen la facultat de dirigir i gestionar en general els serveis corresponents, 
amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.” 
 
 
Vist el Decret número 661/2013, de 31 d’octubre, mitjançant el qual s’accepta la renúncia formulada pel 
senyor Lluís Nogueras i Moulines als càrrecs de govern de membre de la Junta de Govern Local i de 
segon Tinent d’Alcalde. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2012, va aprovar la 
modificació dels Estatuts dels Organismes Autònoms Municipals Ràdio i Televisió de Llavaneres, 
Cavalcada de Reis i en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2012, va aprovar la modificació 
dels Estatuts de la Societat Mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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“(...) 
 
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, 
en els òrgans corresponents: 
 
1.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL.- D’acord amb l’article 17 dels seus 
Estatuts, la Junta del Patronat és l’òrgan superior de govern  i estarà composada per: el President, que 
serà l’Alcalde/essa o Regidor/a en què delegui; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els 
Vocals, que seran un/a Regidor/a de cada Grup Municipal  designats pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera  i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Lluís Nogueras i Moulines.. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP:  Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra.  Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Josep  Ruiz Royo. 
- Sr. Juan Manuel García i Concepción, Regidor no adscrit. 
 
 

2.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb 
l’article 8 dels seus Estatuts:  
 

“Article 8 
 
1.La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de l'Organisme. 
2. La Junta de Govern estarà formada per: 
 
a) Un/a  President/a que serà l’Alcalde/essa. 
 
b) Un/a Vicepresident/a, que serà el/la Regidor/a de Cultura. 
 
c) Un/a vocal, que serà un/a Regidor/a del/s Grup/s Municipal/s que integri/in el govern municipal. 

 
d) Un/a vocal, que serà un/a Regidor/a en representació del/s Grup/s Municipal/s de l’oposició. 

 
e) Un/a vocal, que serà un representant designat per Ràdio Llavaneres  

 
f) Un/a vocal, que serà un representant designat per Televisió de Llavaneres.”  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  

-Representant dels Grups Municipals del Govern: Sr. Antoni Majó i Vives. 
-Representant dels Grups Municipals de l’oposició: Sr. Joan Mora i Buch. 

 
3.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts:  
 
“Article 8 
1. La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de l'Organisme. 
2.  La Junta de Govern estarà formada per: 
a)   Un/a  President/a que serà l’Alcalde/essa. 
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b) Un/a Vicepresident/a, que serà el/la Regidor/a de Cultura. 
c) Un/a vocal, que serà un/a Regidor/a del/s Grup/s Municipal/s que integri/in el govern municipal. 
d) Un/a vocal, que serà un/a Regidor/a en representació del/s Grup/s Municipal/s de l’oposició. 
e) Dos vocals, designats en representació dels membres de la organització de la cavalcada de Reis, amb 

veu i  vot. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde. 
- Vice-President: Sr. Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat de Cultura. . 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
 
- Representant dels Grups Municipals del Govern: Sr. Antonio Costa i Matas. 
- Representant dels Grups Municipals de l’oposició: Sr. Joan Rubal i Díaz. 
- Dos vocals, designats en representació dels membres de la organització de la cavalcada de Reis: 
Sr. Robert Devesa i Graupera i Sr. Josep Maria Roma i Buixeda. 
 
4.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb l’article 
13  dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no 
inferior a 3 ni superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de cada Grup Municipal 
a més de l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  
 
Es determina que el número total de membres serà de 9 (nou), inclòs el President. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde, del Grup Municipal del PP. 
- Vicepresidenta: Sra. Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Salvador Ramon i Pauli. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
- Sr. Juan García i Concepción, Regidor no adscrit. 

 
(...) 
 
7.- CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES (LLARS D’INFANTS, COL.LEGIS I INSTITUT).- 
 
Es nomena representant titular Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, i representant suplent el Sr. Josep Molins i 
Puig. 
 
8.- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.- 
 
Es nomena el senyor Bernat Graupera i Fàbregas.. 
 
9.- CONSORCI LOCALRET.- 
 
Es nomena el senyor Antoni Majó i Vives. 
 
(...) 
 
11.- CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus Estatuts, el Ple del 
Consorci estarà composat per un representant de ajuntament membre, que ostentarà la condició de càrrec 
electe. 
 
En conseqüència, es nomena el senyor Bernat Graupera i Fàbregas. 
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12.- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME.- D’acord amb l’article 9.1.c) 
dels seus Estatuts, el Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels representants 
designats per les entitats locals. La designació haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe. L’article 
9.1.d) dels Estatuts disposa que en el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal 
suplent, el nomenament d’aquest també haurà de recaure en un càrrec electe. 
 
En conseqüència, es nomena vocal titular el senyor Antonio Majó Vives, i es nomena vocal suplent el 
senyor Josep Molins i Puig. 
 
(...) 
 
14.- AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “SERRALADA DEL MONTALT”.- 
 
Es nomena el senyor Bernat Graupera i Fàbregas. 
 
15.- XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena a la senyora Sandra Carreras i Ruiz. 
 
16.- JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.- D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, la Junta Local de Seguretat és integrada per l’alcalde o 
alcaldessa, que la presideix, amb veu i vot, i són vocals permanents, també amb veu i vot, entre d’altres, el 
regidor o regidora delegat/ada en matèria de seguretat ciutadana. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament,. 
- Vocal: Sr. Carlos Bartomeu i Castro.. 
 
(...)” 

 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, considera que l’Alcalde és especialista 
en desmantellar el govern. Ja ho va fer a l’anterior mandat. Pensa que és lamentable la gestió de l’Alcalde. 
Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, pregunta si quan es convoqui als 
Organismes Autònoms es convocarà a tots els membres, ja que s’han celebrat reunions de l’Organisme 
Museu-Arxiu i no s’han convocat a tots els membres. 
 
El senyor Alcalde comenta que deu haver estat un error en la convocatòria i que parlarà amb la persona que 
ho ha fet. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels Regidors de CiU senyors Bernat 
Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz i del Grup Municipal del PP  i 11 
(onze) abstencions dels Regidors senyors Salvador Ramon i Paulí (CIU), Lluís Nogueras i Moulines (CIU) i 
senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), dels Grups Municipals ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES, PSC-
PM i el Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 

 
 
17.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 16 DE JUNY DE 2011, DE 
CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
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“CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
Atès que l’article 73.3 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, disposa que als efectes de llur actuació corporativa, 
els membres de les Corporacions Locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i 
obligacions que es determinin. 
 
Atès que en la sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament, celebrada el dia 16 de juny de 2011, 
es va acordar, entre d’altres, la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent en el sentit següent: 
“(...) 

 
Primer.- CREAR I CONSTITUIR sis Grups Municipals a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, ordenats 

d’acord amb el número de vots obtinguts, amb la composició següent: 
 
1.- GRUP MUNICIPAL DE C.i.U., integrat pels Regidors (7):  
 
1.1.  Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
1.2.  Lluís Nogueras i Moulines. 
1.3.  Josep Molins i Puig. 
1.4.  Sandra Carreras i Ruiz. 
1.5.  Marta Alsina i Freginals. 
1.6.  Salvador Ramon i Pauli. 
1.7.  Juan Manuel García Concepción. 
 
2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM, integrat pels Regidors (3):  
 
2.1. Joan Mora Buch. 
2.2. Albert Sala Martínez. 
2.3. Gemma Martín Villanova. 
 
3.- GRUP MUNICIPAL DEL PP, integrat pels Regidors (3):  
 
3.1. Carlos Bartomeu Castro. 
3.2. Antonio Costa Matas. 
3.3. Antonio Majó Vives. 
 
4.- GRUP MUNICIPAL DE GLL-E, integrat pels Regidors (2):  
 
4.1. Joan Rubal Díaz. 
4.2. Emili Minguell Parent. 
 
5.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, integrat per la Regidora (1):  
 
5.1. Carme Bastida Marco. 
 
6.- GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES, integrat pel Regidor (1): 
 
6.1. Josep Ruiz Royo. 
 
 
Segon.- PRENDRE RAÓ de la designació dels Portaveus dels Grups Municipals que seran: 
 
1.- GRUP MUNICIPAL de C.i.U.: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
 
2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
 
3.- GRUP MUNICIPAL del PP: Sr. Carlos  Bartomeu Castro. 
 
4.- GRUP MUNICIPAL de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
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5.- GRUP MUNICIPAL del PSC-PM:  Sra. Carme Bastida Marco. 
 
6.- GRUP MUNICIPAL de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
 
(...)” 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrat el dia 11 d’octubre de 2013, va prendre 
coneixement de l’escrit de 25 de gener de 2013 del Grup Municipal de CIU d’expulsió del senyor Juan 
Manuel García Concepción i de declaració del mateix com a Regidor no adscrit. 
 
Vistos els articles 60 i 61 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) i els articles 23 a 29 del R.O.F.; es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 

“(...) 
 
Primer.- CREAR I CONSTITUIR sis Grups Municipals a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
ordenats d’acord amb el número de vots obtinguts, amb la composició següent: 
 
1.- GRUP MUNICIPAL DE C.i.U., integrat pels Regidors (6):  
 
1.8.  Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
1.9.  Lluís Nogueras i Moulines. 
1.10.  Josep Molins i Puig. 
1.11.  Sandra Carreras i Ruiz. 
1.12.  Marta Alsina i Freginals. 
1.13.  Salvador Ramon i Pauli. 
 
2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM, integrat pels Regidors (3):  
 
2.1. Joan Mora Buch. 
2.2. Albert Sala Martínez. 
2.3. Gemma Martín Villanova. 
 
3.- GRUP MUNICIPAL DEL PP, integrat pels Regidors (3):  
 
3.1. Carlos Bartomeu Castro. 
3.2. Antonio Costa Matas. 
3.3. Antonio Majó Vives. 
 
4.- GRUP MUNICIPAL DE GLL-E, integrat pels Regidors (2):  
 
4.1. Joan Rubal Díaz. 
4.2. Emili Minguell Parent. 
 
5.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, integrat per la Regidora (1):  
 
5.1. Carme Bastida Marco. 
 
6.- GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES, integrat pel Regidor (1): 
 
6.1. Josep Ruiz Royo. 
 
7.- SR. JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN, regidor no adscrit (1). 
 
 
Segon.- PRENDRE RAÓ de la designació dels Portaveus dels Grups Municipals que seran: 
 
1.- GRUP MUNICIPAL de C.i.U.: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
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2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
 
3.- GRUP MUNICIPAL del PP: Sr. Carlos  Bartomeu Castro. 
 
4.- GRUP MUNICIPAL de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
 
5.- GRUP MUNICIPAL del PSC-PM:  Sra. Carme Bastida Marco. 
 
6.- GRUP MUNICIPAL de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
 
7.- SR. JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN, REGIDOR NO ADSCRIT (1). 
 
(...)” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord. 
 
Els Regidors senyors Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM i Joan Rubal i Díaz, del Grup 
Municipal de GLL-E, manifesten que volen presentar dues propostes per urgència. El senyor Alcalde respon 
que avui no es votarà res per urgència.  
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre, per primera vegada, al Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup 
Municipal SOS LLAVANERES. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, vol fer constar la seva queixa per la no 
admissió per part de l’Alcalde dels assumptes per urgència proposats pel Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
18.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SENYORA CARME BASTIDA 
MARCO 

Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 

“PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. CARME BASTIDA MARCO. 

Vist l’escrit presentat en data 21 d’octubre de 2013 per la regidora senyora Carme Bastida Marco, en virtut 
del qual formalitza la seva renúncia a la condició de regidora d’aquest Ajuntament. 

Atès que l’article 19.1.l) de la Llei Orgànica de Règim Electoral General disposa que és competència de la 
Junta Electoral Central expedir les credencials de regidors en cas de vacant per defunció, incapacitat o 
renúncia, un cop finalitzat el mandat de les Juntes Electorals Provincials i de Zona. 

Atès que l’article 182 de la LOREG disposa que en cas de defunció, incapacitat i renúncia d’un regidor, el 
càrrec s’atribuïrà al candidat que correspongui d’acord amb l’ordre de col.locació a la llista electoral. 

Atès que la senyora Carme Bastida Marco ocupava el lloc número 1 de la llista electoral del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). 

Atès que s’ha presentat també en el registre d’entrada la renúncia del senyor Xavier Giménez Feliu que 
ocupava el lloc número 2 de la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(PSC-PM). 

Atès que la senyora Mireia Neira Marí ocupava el tercer lloc a la llista electoral del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM). 

Vista la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003 (B.O.E. núm. 171, del 18 de juliol), 
sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de l’escrit de renúncia de la senyora Carme Bastida Marco, regidora del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), presentat en data 21 
d’octubre de 2013. 

Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT de l’escrit de renúncia del senyor Xavier Giménez Feliu, número 2 de la 
llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), presentat en data 22 
d’octubre de 2013. 

Tercer.- MANIFESTAR que, d’acord amb l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, i vista 
la renúncia presentada, correspon a la senyora Mireia Neira Marí, D.N.I. núm. 43697207-J, cobrir la vacant 
produïda perquè és la candidata següent segons l’ordre de col.locació en la llista electoral. 

Quart.- TRAMETRE una certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes que prengui 
coneixement de les renúncies presentades, procedeixi a la seva substitució i lliuri la credencial acreditativa 
de la condició de regidora a favor de la senyora Mireia Neira Marí.” 

La senyora Bastida llegeix el següent escrit: 

“Bona nit a tothom, 

 
Avui presento la meva renúncia a l'acta de regidora del grup municipal PSC-progrés municipal a l'Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Motius personals m'han obligat a replantejar-me les prioritats, i això implica prendre decisions. 
 
No marxo perquè no pugui continuar, marxo convençuda, marxo perquè vull marxar, perquè he decidit fer-ho. 
En definitiva, marxo perquè he prioritzat. 
 
Crec en el valor de la política municipal com a base dels valors democràtics, crec en la política que és servei 
públic; però malauradament aquesta política en la què crec i per la que tant he sacrificat, no existeix 
actualment a Llavaneres. 
 
Vull fer un agraïment molt especial a: les persones que van votar la opció que represento i em van fer 
confiança, a l'equip que des del primer moment m'han ajudat i donat suport, a la gent que ha confiat en mi 
com a persona, els representants del PSC que avui han volgut acompanyar-me en un dia tan especial i... el 
meu agraïment més especial a la meva família que hi són sempre de forma incondicional. 
 
Han sigut anys de feina, dedicació, esforç, renúncies... 
 
Ningú més que vosaltres: regidors i regidores, sabeu el què implica aquest càrrec. Sempre he defensat 
que "una altra forma de fer política és possible", i això està (ara) a les vostres mans. Espero que sigueu 
capaços d'una vegada per totes, d'abandonar les rancúnies personals, la mala praxis, la mala política, els 
atacs injustificats, per donar pas al diàleg, la negociació i el consens que el poble de Llavaneres necessita. 
 
Tanco una etapa important de la meva vida amb l'orgull d'haver fet tot el possible perquè Llavaneres fos 
millor per tothom. Lamentablement encara no ho és, però continua sent possible. 
 
Gràcies” 
 

A les 22,07 hores s’absenten de la Sala els Regidors senyors Antonio Costa i Matas, del Grup Municipal del 
PP, Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES i Joan Rubal i Díaz i Emili Minguell i Parent, 
del Grup Municipal GLL-E. 

La senyora Bastida pensa que no hi ha uns valors mínims a la política de Sant Andreu de Llavaneres. Dóna 
el seu agraïment a la gent que va confiar en ella, en el PSC i al seu equip de treball. 

La senyora Bastida vol fer un especial agraïment a la seva família. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

A les 22,09 hores es reincorpora la sessió el senyor Costa. 

La senyora Bastida comenta que han estat anys d’esforços i sacrificis. 

Demana que s’abandonin rancúnies personals i que hi hagi diàleg i consens i demana als regidors i regidores 
que es faci un replantejament. 

Per últim, la senyora Bastida, recorda que tanca una etapa de set anys en la qual ha intentat que Sant 
Andreu de Llavaneres fos millor per tothom. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, agraeix la dedicació de la senyora 
Bastida, i li comenta que per part seva intentarà arribar a un consens i al diàleg. Li desitja el millor. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, expressa que és un dia trist per la 
marxa de la senyora Bastida. Afirma que tots han après de la Carme i  els hi ha fet pensar. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, afirma que la senyora Bastida és un 
exemple, els fills són un exemple pels pares. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, creu que la senyora Bastida ha fet 
intervencions clares i coherents. Li agraeix la seva tasca i li desitja molta sort. 

El senyor Alcalde pensa que és un dia trist per Sant Andreu de Llavaneres i per tots i que s’han de respectar 
els motius. Li hagués agradat personalment que la senyora Bastida estès al govern.  

Lamenta l’actitud inadmissible, insensible i desconsiderada dels Regidors de SOS LLAVANERES i GLL-E, 
que han abandonat la Sala enfrontats amb la Regidora. 

El senyor Alcalde creu que la senyora Bastida ha estat una persona honesta i coherent i molt preparada, 
sempre predisposada a dialogar. La trobarà a faltar.  

Seguidament, el senyor Alcalde llegeix la següent carta dirigida a la senyora Bastida: 

“Benvolguda Carme, 

Des de fa més de sis anys que compartim reunions i feina, però sobretot compromís i esforç per aconseguir 

un Llavaneres millor. La dedicació a la política municipal és un acte de servei als altres i tu, com molt pocs, 

has sabut portar aquest sentiment a la pràctica. Com a alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i en nom de 

tota la corporació, càrrecs electes i personal municipal, t’agraeixo molt sincerament el temps que has dedicat 

al nostre poble. Hores i hores de feina robades a un mateix i a la família, a la feina i al lleure, des del 

convenciment i la certesa que feies un bé per als altres.  

Et desitgem molta sort i molts èxits en la nova etapa de vida que ara obres i et recordem que aquesta casa, 

la Casa de la Vila, sempre tindrà un deute amb tu. Et recordarem com una regidora de caràcter dialogant i 

ferm, obert i conciliador, que s’ha sabut guanyar el respecte i l’admiració de tothom.  

Gràcies de tot cor Carme!” 

El senyor Alcalde aixeca la sessió. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, vol deixar constància que l’Alcalde no 
deixa entrar per urgència els punts proposats pel seu Grup. 

19.- INFORMES. 

Aquest punt no s’arriba a tractar perquè l’Alcalde ja ha aixecat la sessió. 
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Essent les 22,26 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


