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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 12/2013 

 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les dotze hores del dia 30 de desembre 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), 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), 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. 
 
Ha excusat la seva assistència la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament 
constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE 
NOVEMBRE DE 2013. 

El Regidor no adscrit senyor Juan Manuel García i Concepción, demana que consti en l’acta del Ple celebrat el 
dia 21 de novembre de 2013 que els proposants del Ple va ser l’oposició i que l’Alcalde no té potestat per retirar 
punts de l’ordre del dia i que ho va fer sota la seva responsabilitat. 

El senyor Alcalde comenta que no es recull a l’acta perquè realment el senyor García no ho va manifestar. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta si al punt 8 de l’ordre 
del dia s’inclou el tema de les retribucions i afirma que, en cas que no hi estigui inclòs ho proposarà per 
urgència. 

El senyor Alcalde li recorda que el senyor Ruiz no té competència per proposar modificacions en les 
retribucions. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, recorda que el seu Grup va protestar pel fet 
que el senyor Alcalde retirés un punt de l’ordre del dia proposat quan no tenia competència per fer-ho, i 
demanar que consti el següent: “El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, vol fer 
contar la seva protesta perquè l’Alcalde ha retirat de l’ordre del dia proposat el punt de retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació quan no té competència per fer-ho.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM i el Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del 
Grup Municipal SOS LLAVANERES manifesten el mateix que el senyor Rubal, per la qual cosa volen que consti 
el següent: “El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM i el Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, 
del Grup Municipal SOS LLAVANERES, s’afegeixen a la protesta.” 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 21 de novembre 2013 que s’aprova per 15 (quinze) vots 
a favor dels Grups Municipals de CIU, PP, ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES i 1 (un) vot en contra del 
Regidor no adscrit senyor Juan García Concepción, amb les esmenes proposades. 
  

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2013. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, vol que consti el següent: “El Regidor 
senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, vol fer constar la seva queixa perquè l’Alcalde no ha 
inclòs a l’ordre del dia ni els precs ni les preguntes quan estava obligat a fer-ho per Llei”. 

Els Regidors senyors Josep Ruiz i Royo, Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM del Grup Municipal 
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SOS LLAVANERES i el senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, es manifesten en el 
mateix sentit i, per tant, volen que consti el següent:  “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, vol que consti el següent: “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 senyor Alcalde manifesta que farà arribar a tots els Regidors una còpia de l’email on se li oferia veure 
l’expedient i parlar-ne. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, considera que a la pàgina 33 de l’acta, 
abans de debatre el punt número 18 de l’ordre del dia, cal que consti el  següent: “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”. 

Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de novembre 2013 que s’aprova per unanimitat, amb 
les esmenes proposades. 
 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 
DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de 
desembre de 2013. 
 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 688/2013, al 
- Decret núm. 745/2013. 
 

 

El Regidor no adscrit, senyor Juan Manuel García i Concepción, demana explicacions respecte el Decret 
número 724. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana explicacions sobre 
el Decret número 737 i pregunta, respecte el Decret número 715, perquè cal arxivar 13 expedients 
sancionadors en matèria de trànsit segons la Diputació de Barcelona i, en canvi segons aquest Decret 
només s’arxiven dos. 

Per últim, el senyor Ruiz pregunta pels Decrets números 694 i 695, concretament per saber perquè es 
paguen aquetes despeses que no tenen res a veure amb l’Ajuntament. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana explicacions sobre els Decrets 
números 694, 695 i 724. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions sobre els 
Decrets números 694, 695, 716, 729 i 737. 

El senyor Alcalde explica, pel que fa als Decrets números 694 i 695 , es tractava de despeses jurídiques 
derivades de exercici del càrrec d’Alcalde i del Regidor d’Urbanisme de l’anterior govern i que el govern ha 
decidit pagar-ne les despeses jurídiques. 

Pel que fa al Decret número 715, el senyor Alcalde comenta que és habitual que la Diputació de Barcelona 
proposi donar de baixa crèdits incobrables. 
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Ajuntament de 
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El senyor Alcalde explica que mitjançant els Decrets números 716 i 729 es dóna compliment al conveni 
aprovat.  

Seguidament, el senyor Alcalde explica que el Decret número 724 concedeix set dies perquè l’interessat 
presenti documentació en comptes dels quinze que havia demanat. 

En últim lloc, respecta al Decret número 737, el senyor Alcalde explica que l’Ajuntament és responsable 
civil subsidiari i per tant, cal designar advocat i procurador.  

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA  MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  AMB TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR 
 
Vist el text vigent de l’Ordenança  municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar, actualment vigent. 
 
Atès que, mitjançant aquesta Ordenança, es vol aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos 
usos, objectes i elements que intervenen en l’ocupació de l’espai públic, regulant el procediment 
d’atorgament de terrasses, vetlladors i mobiliari urbà en l’àmbit territorial de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal en el qual es proposa la modificació dels articles 1, 2, 5 i 15 de 
l’esmentada ordenança. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de desembre de 2013. 
 
Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent acord:   

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació dels articles 1, 2, 5 i 15 de l’Ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar, segons consta a 
l’expedient administratiu. 
  
Segon.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant 
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el lloc 
web municipal, en el BOP, en el DOGC i en el diari “El Periódico”, perquè es puguin presentar reclamacions 
i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre acord exprés. 
 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- DETERMINAR que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la resta 
de normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.”   
 
El Regidor no adscrit, senyor Juan Manuel García i Concepción, explica que a la Comissió Informativa 
General, va anunciar el seu vot en contra, però després d’estudiar l’expedient afirma que votarà a favor. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana explicacions sobre les 
modificacions. 
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La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument que es vol clarificar la regulació de les terrasses privades. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.  
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DELS CONSORCI LOCALRET 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres en forma part com a ens consorciat. 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va adoptar, 
entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, definitivament la 
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el text refós que 
s’adjunta. 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un 
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes 
que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 
l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a 
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de caràcter territorial, de 
manera que el Consorci quedaria integrat per: 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els 
Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim actual. 

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material d’actuació de 
Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i 
l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que 
s’estan desenvolupant.  

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el termes que 
s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de 
que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes qüestions 
d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposa el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 
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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels 
estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i 
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per 
aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres 
de la corporació. 

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient 
administratiu. 

Segon.- DONAR TRASLLAT del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients.” 

El senyor Alcalde fa una breu explicació. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, demana explicacions. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana al Regidor responsable de l’Àrea 
que expliqui les noves activitats que ha de dur a terme Localret i quina repercussió pot tenir l’entrada d’ens 
supramunicipals. 

El senyor Alcalde explica que es tracta d’una iniciativa de Localret i que la modificació dels Estatuts respon a 
la creació d’una estructura d’Estat. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pregunta quines millores comporta a 
l’Ajuntament la modificació dels Estatuts. 

El senyor Mora demana que es reparin els micròfons de la sala perquè no funcionen. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Bernat Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i la senyora Sandra Carreras i dels Grups 
Municipals del PP i ERC-AM i 6 (sis) abstencions dels Regidors del Grup Municipal de CIU senyors Lluís 
Nogueras i Moulines i Salvador Ramon i Paulí i dels Grups Municipals de GLL-E, SOS LLAVANERES i del 
Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
7.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 51/2013-SANCIONS, INCOAT CONTRA 
LLAVANERES RESTAURACIÓ, S.L., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR NÚM. 51/2013-SANCIONS, INCOAT CONTRA 
LLAVANERES RESTAURACIÓ, S.L., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. 

Atès que mitjançant Decret núm. 230/2013, de 9 d’abril, del Primer Tinent d’Alcadle, es va resoldre, entre 
d’altres qüestions, incoar expedient sancionador a Llavaneres Restauració, S.L., per executar obres sense la 
corresponent llicència municipal, per la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic i per vulnerar els 
paràmetres de situació de les edificacions alhora de construir una edificació auxiliar. 
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Atès que en data 29 de maig de 2013 l’Instructor del procediment sancionador núm. 51/2013 va formular la 
proposta de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat en data 6 de juny de 2013. 

Atès que l’interessat va formular al·legacions contra la proposta de resolució mitjançant escrit de data 17 de 
juny de 2013, Registre d’entrada núm. 2857/2013, de 18 de juny. 

Vista l’informe formulat per l’Instructor de l’expedient sancionador en el qual es proposa, entre d’altres 
qüestions, el següent: 

- Una sanció de tres-cents euros (300 euros) per la comissió d’una infracció urbanística lleu, consistent 
en dur a terme unes obres sense la corresponent llicencia municipal. 
- Una sanció de mil sis-cents dos euros amb setanta-tres cèntims (1.602,76 euros) per la comissió d’una 
infracció urbanística greu, consistent en la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic. 
- Una sanció de catorze mil cent setanta-dos euros amb tretze cèntims (14.172,13 euros) per la comissió 
d’una infracció urbanística molt greu, consistent en vulnerar els paràmetres de situació de les edificacions 
alhora de construir una edificació auxiliar. 
 
Atès que l’article 222.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’alcalde és l’òrgan competent per 
resoldre els procediments sancionadors en el cas d’infraccions lleus i  greus. 

Atès que l’article 222.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per resoldre els procediments sancionadors en el cas d’infraccions molt greus. 

Atès que l’alcalde, donada la seva relació amb el propietari de la mercantil Llavaneres Restauració, S.L., ha 
presentat la seva abstenció en aquest expedient, mitjançant escrit de data 3 d’abril de 2013.  
 
Vist l’informe-proposta de l’instructor del procediment sancionador en el qual es proposa la imposició de tres 
sancions urbanístiques de diferents tipologies: lleu, greu i molt greu. 
 
Atès que per raons d’economia en el procediment administratiu i per la seva connexió, es considera adient 
imposar en un sol acord les tres sancions proposades. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de desembre de 2013. 

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

Primer.- DESESTIMAR l’al·legació presentada, en el sentit de considerar adequada la tipificació de les 
diferents infraccions comeses: infracció lleu per fer obres sense la corresponent llicència municipal, infracció 
greu per la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic i infracció molt greu per vulnerar els paràmetres 
de situació de les edificacions alhora de construir una edificació auxiliar. La desestimació es fonamenta en 
l’informe-proposta de l’instructor de l’expedient sancionador de data 12 de desembre de 2013 que es 
considera com a motivació del present acord als efectes de l’article 54 en relació a l’article 89.5, ambdós de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades, en el sentit de modificar les la quantia de 
les sancions a imposar per la comissió de la infracció greu i molt greu, de conformitat amb  l’informe-proposta 
de l’instructor de l’expedient sancionador de data 12 de desembre de 2013 que es considera com a motivació 
del present acord als efectes de l’article 54 en relació a l’article 89.5, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, en 
conseqüència, IMPOSAR les següents sancions:  

- Una sanció de tres-cents euros (300,00 euros) per la comissió d’una infracció urbanística lleu, 
consistent en dur a terme unes obres sense la corresponent llicencia municipal. 
- Una sanció de mil sis-cents dos euros amb setanta-tres cèntims (1.602,76 euros) per la comissió d’una 
infracció urbanística greu consistent en la tala d’un arbre protegit pel planejament urbanístic. 
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- Una sanció de catorze mil cent setanta-dos euros amb tretze cèntims (14.172,13 euros) per la comissió 
d’una infracció urbanística molt greu consistent en vulnerar els paràmetres de situació de les edificacions 
alhora de construir una edificació auxiliar. 
 

Tercer.- DESESTIMAR l’aplicació de l’article 217 del text refós de la llei d’urbanisme, perquè en el moment de 
resoldre el procediment sancionador no s’ha restaurat voluntàriament la realitat física alterada. 

Quart.- DESTINAR els ingressos obtinguts de les multes imposades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge, 
en compliment de l’article 223 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat juntament amb còpia de l’informe-proposta emès per 
l’instructor del procediment sancionador.” 

El senyor Alcalde, per raó de parentiu, s’absté d’intervenir en el debat i la votació. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, explica que també s’abstindrà 
a la votació perquè no li agrada que ell consti com a denunciant de la infracció urbanística. Comenta que no 
entén perquè es tramita tan ràpid i perquè es baixa tan la quantia. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que es tracta d’un expedient 
iniciat d’ofici per l’Ajuntament per denuncia d’un particular i pregunta si s’ha donat resposta a les queixes 
veïnals. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 5 (cinc) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Josep Molins i Puig i la senyora Sandra Carreras i del Grup Municipal del PP i  8 (vuit) abstencions 
dels Regidors del Grup Municipal de CIU senyors  Lluís Nogueras i Moulines i Salvador Ramon i Paulí i dels 
Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, 
resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
(ROM) DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES DE NOVEMBRE DE 2003. 

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres es dota d’aquest Reglament Orgànic Municipal , fent ús de les 
atribucions que li reconeixen els articles 4.a), 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; i en el marc del que s’estableix al capítol tercer del 
títol segon i als capítols primer, quart i cinquè del títol cinquè de la mateixa llei, als títols IV i IX del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i altra normativa d’aplicació. 

En virtut d’això proposem la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres en els articles següents: 

Es proposa que l’article 8 passi a tenir el següent redactat: 

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebraran amb la periodicitat que s’aprovi en el ple extraordinari 
d’organització o les seves modificacions. En el mateix ple es fixarà el dia de la setmana i l’hora de celebració de 
les sessions ordinàries. Com a regla general, si el dia establert és festiu, la sessió es traslladarà al següent 
hàbil. 

No es convocarà, però, sessió ordinària quan no hi hagi punt de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no 
aconselli la celebració del Ple. No obstant això, serà obligada la convocatòria de sessió ordinària del Ple 
Municipal cada dos mesos. Tanmateix, l’Alcalde/essa previ acord de la Junta de portaveus, podrà deixar de 
convocar sessions durant els terminis de temps que coincideixin amb els períodes de vacances de la majoria 
dels regidors/es, o per qualsevol altre motiu que es cregui escaient. 

El mes d’agost no serà hàbil per a les sessions ordinàries. 
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Es proposa que l’article 9 passi a tenir el següent redactat en els punts que s’indiquen a continuació: 

3.- Les preguntes plantejades hauran d’ésser formulades per escrit i presentades davant el Registre General de 
l'Ajuntament, amb una antelació mínima de sis dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió. Seran 
contestades ordinàriament pel destinatari en un temps màxim de dos minuts en la mateixa sessió, sens 
perjudici que l'interpel·lat per la complexitat de la pregunta, doni resposta en la sessió següent. El mateix 
Portaveu que formuli la pregunta podrà fer una exposició de la mateixa en el Ple durant un temps màxim de dos 
minuts. 

5.- Les preguntes es formularan segons el format pregunta, resposta.  

6.- Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, com a 
entitats de participació ciutadana, i qualsevol veí, quan desitgin efectuar una exposició davant del Ple en relació 
amb algun punt de l’ordre del dia en la tramitació administrativa prèvia de la qual haguessin intervingut com a 
interessades, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l'Alcalde/ssa amb una antelació de tres dies hàbils abans de la 
celebració del ple ordinari. Amb l’autorització d’aquest, i mitjançant un únic representant, podran exposar el seu 
parer durant un temps de cinc minuts, amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa a 
l’ordre del dia. 

7.- Després de les sessions ordinàries del Ple, l'Alcalde/ssa declararà conclosa oficialment la sessió, i haurà 
d’establir aquest torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre els temes debatuts en la sessió. També 
obrirà un torn de precs i preguntes a totes les sol·licituds entrades per registre 6 dies hàbils abans de la 
celebració del Ple ordinari. Correspon a l'Alcalde/ssa ordenar i tancar aquest torn. 

8.- Podran sol·licitar la incorporació d’una proposició en l’ordre del dia del Ple: 

Les entitats i associacions cíviques inscrites en el registre Municipal d'Entitats que presentin la proposició 
signada per la majoria dels membres de la junta que tingui l’entitat o associació i sempre que les seves dades 
registrals estiguin vigents tal i com estableix l’article 105.  

Qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presenti 100 signatures acreditades de ciutadans i ciutadanes 
majors de 18 anys, de Sant Andreu de Llavaneres, amb les dades personals del signats. 

Es proposa que a l’article 11 passi a eliminar-se el tercer apartat que disposa el següent: 

“3.- Atesa la normativa en matèria de protecció de dades i el dret a la pròpia imatge dels regidors/es, en el 
recinte de la Sala de Sessions es prohibeix qualsevol tipus de gravació, filmació, fotografia, sense perjudici de 
què es pugui sol·licitar per escrit la corresponent autorització que haurà d’atorgar l’Alcalde.” 

Es proposa la modificació de l’article 60 en el seu segon punt, a fi que passi a tenir el següent redactat: 

2.- Formen part d'un grup municipal el Regidor/a o els Regidors/es electes per una mateixa llista electoral. El 
Regidor/a o els Regidors/es d’un grup municipal podran causa baixa del grup de forma voluntària o forçosa. 
Aquesta última es produirà per expulsió o per haver abandonat el partit o agrupació que formés part de la seva 
llista electoral pel qual ha/n estat elegit/s. Tan per baixa voluntària com forçosa es passarà a la situació de 
Regidor/a o Regidors/es no adscrit/s. En cap cas un Regidor/a podrà formar part de dos grups a la vegada. 
 
Es proposa la modificació de l’article 77 a fi que passi a tenir el següent redactat: 
 
Tots els membres de la corporació local tenen dret a consultar tota la documentació de totes les àrees. 
 
Es proposa la modificació de l’article 91 en el seu segon punt, a fi que passi a tenir el següent redactat: 
 
2.- La informació general dels assumptes municipals s’efectuarà a través dels següents canals: 
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a) Les convocatòries i els ordres del dia de les sessions plenàries es faran públics, abans de la seva celebració, 
en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal. Als efectes de donar general coneixement també 
s’utilitzaran, si s’escau, els següents mitjans: 
 
- Edició de butlletí municipal. 
- Notificació als diaris i mitjans de comunicació social. 
 
b) Exposició en els taulers d’anuncis municipals i al Web de l’Ajuntament de les actes de totes les sessions del 
Ple i Comissions de Govern.  
 
c) Publicació d’extractes informatius en el Butlletí periòdic d’informació municipal. 
 
d) Accés a la consulta d’ordenances i reglaments municipals dins horari d’oficina. 
 
Es proposa la modificació de l’article 97 a fi que passi a tenir el següent redactat: 
 
Respecte la sol·licitud i tramitació de la Iniciativa Ciutadana, contemplada a l’article 97 es proposa el següent 
redactat del mateix: 

L’audiència pública serà convocada per l’alcalde o alcaldessa, ja sigui a iniciativa pròpia o bé a petició de les 
entitats ciutadanes o de qualsevol dels consells sectorials o territorial. També ho podran demanar els ciutadans 
i ciutadanes de Sant Andreu de Llavaneres que presentin 100 signatures acreditades.”  

 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que l’Alcalde va convocar el Ple a hores 
intempestives perquè no poguessin assistir-hi els Regidors i així no hi hagués quòrum suficient. 

El senyor Mora explica que amb aquesta modificació es vol donar més veu als ciutadans i també es pretén que 
el govern tingui més en compte l’oposició. 

Explica també que es modifica l’article 8 per evitar que l’Alcalde es salti plens ordinaris sense previ acord de la 
Junta de Portaveus. 

El senyor Mora explica el contingut de la modificació: pel que fa a l’article 9.5 es vol aclarir el tema, l’article 9.7 
vol establir un torn de precs i preguntes un cop acabat el Ple, l’article 9.8 rebaixa el número de signatures 
necessàries per sol·licitar la incorporació d’una proposició en l’ordre del dia del Ple de tres-centes a cent. 

Pel que fa a l’article 77, la modificació té com a objectiu que tots els regidors tinguin llibertat per consultar amb 
els tècnics la documentació que vulguin.  

La nova redacció de l’article 91 vol potenciar la utilització del web municipal per tal de comunicar tot el que va al 
Ple. 

En últim lloc, el senyor Mora comenta que l’article 97 rebaixa el número de signatures necessàries per sol·licitar 
audiència pública de tres-centes a cent. 

El Regidor no adscrit senyor Juan Manuel García Concepción, creu que no era necessari modificar l’article 8  del 
ROM, ja que la Llei ja recull l’obligatorietat de convocar el Ple ordinari. Anuncia la denúncia a l’Alcalde al Tribunal 
Constitucional properament per incompliments en la convocatòria del Ple. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a favor i 
comenta que l’article 11.3 ja va ser informat desfavorablement pel Secretari de l’Ajuntament quan es va aprovar i 
quan va anar al Ple l’Alcalde s’ho va saltar. 

Pel que fa a l’article 77, el senyor Ruiz, comenta que espera que el senyor Alcalde no sigui tan restrictiu establint 
un dia i una hora per la consulta i li demana que a partir del gener del 2014 li deixi fer la feina lliurement.   

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana al senyor Alcalde que respecti als 
Regidors i que no posi en problemes als empleats municipals i posi traves per donar documentació. 
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També comenta que fa tres anys es van presentar denúncies a l’Oficina Antifrau de Catalunya i ningú no es va 
imaginar que arribaria una imputació a l’Alcalde. 

Per acabar, el senyor Rubal explica que les modificacions del ROM tenen com a objectiu generar més 
transparència en el funcionament de l’Ajuntament. 

El senyor Alcalde comenta que hi ha alguns temes que generen dubtes. Per exemple, en el cas de l’article 8, 
que estableix la possibilitat que l’Alcalde, previ acord de la Junta de Portaveus, podrà deixar de convocar 
sessions del Ple municipal durant els terminis de temps que coincideixin amb els períodes de vacances de la 
majoria dels regidors/es, considera que aquest fet no és pot controlar i que el redactat no és afortunat i que té 
certa vaguetat. 

Pel que fa a l’article 9.7, pensa que el fet d’establir un debat després de finalitzat el Ple amb el públic assistent a 
la sala és estrany i que  demanarà informe jurídic sobre el fet que s’estableixi com una obligació. 

Respecte l’article 77 afirma que no hi ha cap inconvenient en el fet que els membres de la Corporació puguin 
consultar documentació de totes les àrees, sempre i quan es respecti la normativa de protecció de dades  i no es 
molesti als treballadors de l’Ajuntament, per això es fixarà un dia i hora de consulta. 

Per últim, el senyor Alcalde creu que el fet que a l’article 91 determini que cal publicar les convocatòries del Ple 
als diaris suposarà uns costos enormes per l’Ajuntament, recorda que no s’ha fet mai i creu que es tracta d’una 
proposta insòlita de difícil compliment. 

El senyor Alcalde considera que el Ple no pot assumir competències del poder executiu, el govern, per molt que 
en el Ple sigui majoria l’oposició. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que el senyor Alcalde no coneix el 
ROM i que és lamentable. 

Pel que fa a l’article 8, el senyor Mora explica que cal “prèvia consulta a la Junta de Portaveus” per deixar de 
convocar sessions plenàries. La resta de l’article és el mateix, el ROM que l’Alcalde va aprovar. 

El senyor Mora explica que l’Alcalde de Sant Vicenç de Montalt, que també és el President del Consell Comarcal 
del Maresme, quan acaba el Ple, obre torn de precs i preguntes als ciutadans. 

Seguidament, el senyor Mora explica, pel que fa a l’article 91, que el ROM vigent ja preveu que es farà difusió de 
l’ordre del dia del Ple a diaris. L’únic que es vol és que al web municipal surti tot. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Lluís Nogueras i Moulines i Salvador Ramon i Paulí i dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, SOS 
LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción i 6 (sis) abstencions dels Regidors del 
Grup Municipal de CIU senyors Bernat Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i la senyora Sandra Carreras i 
del Grup Municipal del PP. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 

9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE BANDA AMPLA A SANT 
ANDREU DE LLAVANERES. 

“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora 
i Buch presenta al proper ple la següent proposta de moció per la millora de la xarxa de banda ampla a 
Llavaneres. 
 
L’accés a les noves tecnologies de la informació i el coneixement esdevenen essencials en la societat del segle 
XXI per ser un element de progrés i de clar indicador de desenvolupament personal, social, cultural i econòmic.   
 
Al nostre país, i segons un estudi recent ‘Perspectives de la Comunicació’ de la OCDE (Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), Espanya no només ocupa un dels darrers llocs pel que es 
refereix a l’accés a la banda ampla, sinó que el preu d’aquest servei es situa entre els països més cars de la 
Unió Europea. De fet, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) situa l’operadora Telefónica com 
l’operador més car i dominant de tot Europa, actuant de forma abusiva contra l’usuari final, que no percep les 
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millores tecnològiques que han propiciat una rebaixa en els costos per oferir aquest servei.   
 
Un altre punt crític que des del Grup Municipal d’Esquerra a Llavaneres volem abordar és el fet que en molts 
pobles com passa a Sant Andreu de Llavaneres, els usuaris de les companyies telefòniques es veuen obligats a 
contractar els serveis de l’operador més car i que ofereix un pitjor servei, a causa de la manca de cobertura dels 
altres operadors en molts punts del nostre municipi. 
 
Cal posar l’accent també en la pèrdua de competitivitat que pateixen les empreses i els negocis del nostre 
municipi per la manca de cobertura eficientment ràpida de banda ampla. 
 
El nostre grup municipal aplaudeix la iniciativa del Consell Comarcal per interconnectar els 30 municipis del 
Maresme a la Xarxa de Banda Ampla, que han consistit en l’obertura d’una rasa per fer-hi passar fibra òptica a 
través d’un recorregut d’uns 1.500 metres entre el Passeig mare de Déu de Montserrat i el pont de l’autopista 
amb la col·locació de tubs de fibra òptica. Però al mateix temps considera que cal accelerar la implementació 
del cablejat per tal de que aquest entri en funcionament el més aviat possible i que arribi a tots els racons del 
poble. 
 
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer, instar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inclusió de la banda ample com a Servei Universal, 
operant els canvis oportuns en la llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, així com 
també en la legislació de desenvolupament de la mateixa, per tal d’aconseguir una rebaixa en el preu de 
l’ADSL, així com també més velocitat de baixada i de pujada que permeti accedir en igualtat de condicions a les 
de la resta de països europeus.  
 
Segon, facilitar de forma oportuna la implementació del projecte liderat pel Consell Comarcal per tal d’estendre 
la banda ampla a tot el municipi.” 

 
La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix la moció. 
 
El Regidor no adscrit senyor Juan Manuel García i Concepción, anuncia el seu vot a favor. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, valora positivament la moció, ja 
que l’extraradi de la població té un servei deficient. Recorda que l’Alcalde va proposar traslladar la seu 
telefònica. Li demana que informi al respecte. Anuncia el seu vot a favor. 
 
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, es posiciona a favor de qualsevol avanç 
tecnològic. Demana que arribi a tots els llocs el servei. 
 
A les 13,15 hores s’absenta el senyor Regidor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E. 
 
El senyor Emili Minguell demana al govern que es posi en marxa ja que la televisió local no funciona. 
 
El senyor Alcalde comenta que espera que ERC també insti al Ministeri. Recorda que les obres dutes a terme 
pel Consell Comarcal es fan fer arran d’un conveni d’aquest govern amb el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Pel que fa al fet que sol·licités el trasllat de l’antena de Telefònica explica que es tractava d’un tema estètic i 
sanitari. 
 
A les 13,19 hores es reincorpora el senyor Rubal. 
 
El senyor Alcalde explica que ha fet moltes gestions pel trasllat de l’antena de Telefònica i que era un punt del 
programa electoral de CIU. 
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat. 
 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA CREACIÓ D’UN DINAMITZADOR/DINAMITZADORA 
COMERCIAL. 



 
12 

“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert 
Sala i Martínez presenta al proper ple la següent proposta de moció per la creació d’un dinamitzador / 
dinamitzadora comercial local. 
 
L’activitat comercial esdevé un eix estratègic en la configuració dels municipis, tant per l’ocupació i l’activitat 
econòmica que genera com per la seva capacitat d’articular els municipis i crear un model de convivència, 
seguretat i civisme. 
 
El comerç urbà genera, a més, altres serveis complementaris: oci, cultura, turisme..., que fan del centre 
comercial urbà el punt de trobada del municipi, un espai per a la relació humana més enllà de l’intercanvi 
estrictament comercial i que el configura com a tret diferencial de la cultura i forma de la vida de la nostra 
societat i, concretament, del model de vida dels pobles mediterranis. 
 
Cisis econòmiques com l’actual han de portar als municipis a passar a l’acció per donar respostes a la situació 
d’atur creixent, debilitat econòmica i la sempre necessària innovació en el comerç i la petita i mitjana empresa.  
 
Dades del mes de setembre de 2013 proporcionades per l’Observatori del Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal del Maresme informen que Sant Andreu de Llavaneres compta amb 596 persones aturades, 419 
d’aquestes provenen del sector Serveis, 89 del sector industrial, 57 del sector de la construcció, i 10 del sector 
agrícola.  
 

El comerç al detall té un paper essencial en el desenvolupament dels municipis, no sols per l’activitat 
econòmica que genera, sinó per la creació d’ocupació que suposa i pel servei que presta al conjunt dels 
consumidors i les consumidores. L’Institut d’Estudis Econòmics i Socials de Catalunya (IDESCAT) indica que 
el sector serveis representa un 70% del total de l’ocupació del municipi, i un 15% de la població ocupada es 
dedica a la venta al detall. Aquest fet es deu a la naturalesa residencial del nostre poble, a la mancança d’un 
Polígon d’Activitat Econòmica, i al poc desenvolupament dels establiments hotelers al poble.  
 
Amb la creació de la figura del Dinamitzador / Dinamitzadora Comercial Local, els comerciants locals 
comptarien amb un assessorament experimentat per: 
 
a) Posicionar el negoci. 
b) Millorar la gestió d’estocs. 
c) Resoldre dubtes de gestió econòmica i financera. 
d) Aconsellar en la gestió de la comunicació, la publicitat i el disseny d’aparadors. 
e) La capacitació d’habilitats per a la venda. 
f) Informar sobre la normativa que afecta al sector comercial. 
g) Facilitar els processos de successió a l’empresa familiar. 
h) Potenciar l’associacionisme entre els botiguers i comerciants locals.  

 
Atès que la creació de la figura del Dinamitzador Comercial Local milloraria la competitivitat, les capacitats i el 
dinamisme comercial a Sant Andreu de Llavaneres.  
 
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer, dotar el pressupost municipal d’una partida pressupostaria per a la creació d’una plaça laboral de 
Tècnic de Desenvolupament Econòmic Local per a fer les funcions de Dinamitzador / Dinamitzadora 
Comercial Local. 
 
Segon, iniciar el procés de contractació d’un Dinamitzador / Dinamitzadora Comercial Local durant el primer 
trimestre de 2014, per un període mínim de dos anys.” 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció. 
 
Considera que seria adient que aquest servei durés un mínim de dos anys, mentre duri la crisi econòmica. 
 
El Regidor no adscrit senyor Juan Manuel García i Concepción, proposa introduir una esmena al primer punt 
de la part dispositiva, que quedaria redactat de la següent manera: 
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“Primer, dotar el pressupost municipal d’una partida pressupostària per a la creació d’una plaça laboral de 
Tècnic de Desenvolupament Econòmic Local per a fer les funcions de Dinamitzador/Dinamitzadora 
Comercial Local, per tal de fer possible la dotació econòmica per fer la contractació”. 
 
El senyor García anuncia que votarà a favor de la moció si es recull l’esmena que ha proposat. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, vol saber el parer del Regidor 
de Recursos Humans. Recorda que recentment s’han sol·licitat tres plans ocupacionals i pregunta si encara 
si és a temps per incloure aquest i poder donar suport al petit comerç. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que votarà a favor respectant la 
legalitat. Afirma també que li agradaria que no fos necessari aquest lloc de treball, hi ha un regidor que 
gestiona l’Àrea però no veu resultats. Li demana més dedicació al senyor Costa. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, proposa una esmena en el sentit 
que també es contempli que aquestes tasques es puguin desenvolupar per un empleat ja existent. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, es mostra d’acord amb explorar si 
l’Ajuntament té capacitat tècnica per intentar evitar una despesa addicional a l’Ajuntament. 
 
El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de relacions amb els empresaris i 
comerciants, Promoció Econòmica i Recursos Humans, afirma que li preocupa el tema del comerç al municipi 
i explica que es va reunir amb els empresaris del poble, entre els quals hi havia el senyor Mora en qualitat de 
comerciant, i que es va parlar d’aquest tema. 
 
El senyor Costa comenta que hi ha incongruències per crear aquest lloc de treball, en primer lloc cal tenir en 
compte que no hi ha pressupost per l’exercici 2014 i, en segon lloc, cal recordar els impediments legals per 
crear un nou lloc de treball. Afirma que no es pot contractar a través dels Plans d’Ocupació a través del 
Consell Comarcal, ja que ja s’han demanat dos auxiliars administratiu i tres peons. 
 
També explica que es va posar en contacte amb la FAGEM per si podia cedir a l’Ajuntament un dinamitzador 
o dinamitzadora, però li van comunicar que era impossible en aquests moments, la Directora de la FAGEM, 
però, es va posar a la disposició de l’Ajuntament per qualsevol tipus d’assessorament.  
 
El senyor Sala anima als membres de govern a fer informes. 
 
També comenta que no es pot cobrir aquest lloc de treball mitjançant plans ocupacionals, ja que tenen una 
durada màxima de només sis mesos. 
 
Creu que la feina la de dirigir un polític però que la de fer un tècnic. 
 
El senyor  Sala agraeix el suport i proposa que s’inclogui com a esmena la possibilitat de prestar aquest 
servei mitjançant un contracte mercantil. 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert 
Sala i Martínez presenta al proper ple la següent proposta de moció per la creació d’un dinamitzador / 
dinamitzadora comercial local. 
 
L’activitat comercial esdevé un eix estratègic en la configuració dels municipis, tant per l’ocupació i l’activitat 
econòmica que genera com per la seva capacitat d’articular els municipis i crear un model de convivència, 
seguretat i civisme. 
 
El comerç urbà genera, a més, altres serveis complementaris: oci, cultura, turisme..., que fan del centre 
comercial urbà el punt de trobada del municipi, un espai per a la relació humana més enllà de l’intercanvi 
estrictament comercial i que el configura com a tret diferencial de la cultura i forma de la vida de la nostra 
societat i, concretament, del model de vida dels pobles mediterranis. 
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Crisis econòmiques com l’actual han de portar als municipis a passar a l’acció per donar respostes a la 
situació d’atur creixent, debilitat econòmica i la sempre necessària innovació en el comerç i la petita i mitjana 
empresa.  
 
Dades del mes de setembre de 2013 proporcionades per l’Observatori del Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal del Maresme informen que Sant Andreu de Llavaneres compta amb 596 persones 
aturades, 419 d’aquestes provenen del sector Serveis, 89 del sector industrial, 57 del sector de la 
construcció, i 10 del sector agrícola.  
 
El comerç al detall té un paper essencial en el desenvolupament dels municipis, no sols per l’activitat 
econòmica que genera, sinó per la creació d’ocupació que suposa i pel servei que presta al conjunt dels 
consumidors i les consumidores. L’Institut d’Estudis Econòmics i Socials de Catalunya (IDESCAT) indica que 
el sector serveis representa un 70% del total de l’ocupació del municipi, i un 15% de la població ocupada es 
dedica a la venta al detall. Aquest fet es deu a la naturalesa residencial del nostre poble, a la mancança d’un 
Polígon d’Activitat Econòmica, i al poc desenvolupament dels establiments hotelers al poble.  
 
Amb la creació de la figura del Dinamitzador / Dinamitzadora Comercial Local, els comerciants locals 
comptarien amb un assessorament experimentat per: 
 
a) Posicionar el negoci. 
b) Millorar la gestió d’estocs. 
c) Resoldre dubtes de gestió econòmica i financera. 
d) Aconsellar en la gestió de la comunicació, la publicitat i el disseny d’aparadors. 
e) La capacitació d’habilitats per a la venda. 
f) Informar sobre la normativa que afecta al sector comercial. 
g) Facilitar els processos de successió a l’empresa familiar. 
h) Potenciar l’associacionisme entre els botiguers i comerciants locals.  

 
Atès que la creació de la figura del Dinamitzador Comercial Local milloraria la competitivitat, les capacitats i el 
dinamisme comercial a Sant Andreu de Llavaneres.  
 
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer, dotar el pressupost municipal d’una partida pressupostaria per a la creació d’una plaça laboral de 
Tècnic de Desenvolupament Econòmic Local per a fer les funcions de Dinamitzador / Dinamitzadora 
Comercial Local o bé mitjançant contracte mercantil, per tal de poder fer possible la dotació econòmica per 
fer la contractació. 
  
Segon, valorar la possibilitat que aquest servei el presti personal de l’Ajuntament, i en cas que no sigui 
possible,  iniciar el procés de contractació d’un Dinamitzador / Dinamitzadora Comercial Local durant el 
primer trimestre de 2014, per un període mínim de dos anys mitjançant un contracte laboral o mercantil.” 
 
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades. 

 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE REPROVACIÓ. 

“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Joan 
Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de moció per la reprovació de l'Alcalde de Sant 
Andreu de Llavaneres. 
 
L’activitat política d’aquest Ajuntament es veu condicionada per l’actuació de l'Alcalde, que és el  causant de 
mala gestió, irregularitats i falta de transparència. Les divisions internes, i les investigacions empreses per la 
Fiscalia i per l'Oficina Antifrau han paralitzat un govern ja de naturalesa feble i inoperant.  
 
Atès que el passat mes de setembre la Fiscalia va imputar a l'Alcalde del nostre poble per un delicte 
d’ordenació del territori pel Jutjat d'instrucció nº1 de Mataró. 
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Atès que la Fiscalia i l'Oficina Antifrau estan investigant altres casos on presumptament es poden haver 
comés irregularitats, així com en la compra de l'Escola Bressol, o mala praxis en la gestió del personal de 
l'Ajuntament.  
 
Atès del litigi que manté amb l’antic director de Serveis Territorials per un presumpte cas de mobing laboral, 
pel qual la fiscalia demana 1 any de presó i 6.000 euros d’indemnització.  
 
Atès que amb la intenció de cobrir-se les esquenes, el govern (CIU+PP) va contractar una assegurança que 
els cobreix de pagar fiances i indemnitzacions d’algunes faltes judicials. Una pòlissa que costa a tots els 
llavanerencs prop de 5.000 euros anuals.  
 
Atès que aquesta complicada situació judicial té paralitzat el govern i en conseqüència el nostre poble.  
 
Atès que l’actual Govern Municipal només compta amb el suport de dos grups municipals de només tres 
regidors cada grup.  
 
Atès que aquest Alcalde impedeix la transparència, el diàleg, la bona gestió municipal. 

 
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer, reprovar Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i instar-lo a que deixi de banda les seves competències i 
passi al grup de regidors no adscrits fins que es resolgui el procés judicial que el manté imputat. 
 
Segon, demanar un canvi en la legislació que permeti desallotjar del poder aquells Alcaldes que perden el 
suport de la majoria del seu grup municipal, de la majoria del seu partit polític, i de la majoria de regidors de 
l'Ajuntament.  
 
Tercer, transmetre el present acord al President del Consell Comarcal del Maresme, al President de la Diputació 
de Barcelona, al President de l'Associació de Municipis i Comarques, al President de la Federació de Municipis, 
i als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya.” 
 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció i en destaca el 
tercer punt. 
 
El senyor Mora pensa que el senyor Alcalde utilitza el càrrec d’Alcalde per menysprear als Regidors de 
l’oposició i els membres del govern. 
 
El senyor Mora llegeix el següent escrit:  
 
“Un cop mes vostè utilitza el seu càrrec per menysprear a tots els regidors, els que no estan amb vostè i a els 
seus “ palmeros “ els que li riuen les gràcies, que es pensen que fent el que fan, és fer política. La veritat és que 
son un govern feble un govern amb minoria que la única força que tenen es actuar dictatorialment. 
Tots nosaltres no som aquí per que sí, som aquí perquè tenim un compromís amb els ciutadans de Llavaneres 
per tirar el poble endavant per millorar el benestar general dels llavanerecs. 
 
Però la seva actitud amb el recolzament que li donen els que l’acompanyen no fa res més que perjudicar la 
política local, un polític que tingui compromís i que porti amb dignitat  el seu càrrec no pot dir mai, mai, qui dia 
passa any empeny i això vostè sr. Graupera  ho ha dit.  
 
Sr Graupera plegui per Llavaneres, el poble que vostè diu que estima. 
                                                                                                              
Ens trobem en una situació força complicada i vostès el que fan és crispar i vexar no tant sols a nosaltres si no 
també a els treballador de la casa i a tots els llavanerencs els hi recomano que gastin el seu temps a millorar 
aquestes relacions. 
 
No enganyin a la gent, quantes promeses fetes? 
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Saben que no les poden fer i si algú els pregunta llavors la solució fàcil es dir que la oposició no el deixa fer 
res,mentida. 
 
No ens enganyin a nosaltres, vostès no tenen voluntat de compartir,no tenen voluntat de pactar, vostès no volen 
saber res de nosaltres. 
 
No s’enganyin vostès mateixos,s’han quedat sols,ningú els hi riu les gracies,be si vostès es riuen les seves  
gràcies,mirin el seu voltant, això es un govern? 
 
Com es pot ser tan mal polític que l’únic dia que pateixen per aquest ajuntament és el dia 27 de cada mes per si 
tenen la nomina ingressada i un cop comprovat que sí,deuen dir la gran frase del seu líder perquè si no ho fos 
el deixarien sol, qui dia passa any empeny. 
 
Mirin senyors regidors i regidora del govern, estan orgullosos de la seva vida política? els hi recordo que estan 
fent política, quina credibilitat donen quant son capaços de donar-se de baixa del seu partit polític de les seves 
creences  politiques? Cap. 
 
Hi ha vàries maneres de ser recordat com a polític, quina trien vostès? 
Cal que els hi posi algun exemple? 
 
Si estimen realment el seu poble, si volen dignificar el seu pas per la política, els hi demano que pleguin.” 
 
El senyor Alcalde pensa que el senyor Mora passarà a la història com a “crispador número 1” per fer política 
destructiva. No considera mai res positiu. L’Alcalde recorda al senyor Mora que està condemnat per amenaces 
a l’autoritat, ara és ell qui ha de dimitir i plegar. És el cap de l’oposició més actiu del Maresme. Li recomana que 
“toqui de peus a terra” ja que perd totes les eleccions. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, recorda que a l’únic Regidor al 
qual se li ha demanat el certificat d’antecedents penals és a l’Alcalde per un delicte contra l’ordenació del 
territori. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Ruiz per primera vegada. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, demana que es reprovi al senyor Alcalde 
per la seva actitud i recorda que és l’únic electe que té dues imputacions per causes penals. 
 
El senyor Rubal també explica que comptant l’Alcalde només són tres regidors del Grup de CIU que es donen 
suport. 
 
També considera que el senyor Alcalde falta al respecte als Regidors de l’oposició i que els incompliments i les 
mentides a la revista són continus. 
 
El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 
 
“Senyor Alcalde, acaba de dir a un regidor que toqui de peus a terra. Jo li demano el mateix, que toqui de peus 
a terra i que tingui en compta els fets: 

Vostè és l’únic d’aquesta taula de plens que està imputat per dues causes penals, i 

L’alcalde interromp la intervenció i el regidor Rubal demana en repetides ocasions a l’alcalde que no l’interrompi 
i deixi acabar la seva intervenció. 

El senyor Rubal continua llegint: 

Vostè va començar el mandat amb 7 regidors i s’ha quedat només amb vostè i dos més. Només són 3. Això són 
fets. 

Miri, sense entrar a valorar altres qüestions, a Gent de Llavaneres creiem que per la seva gestió, per la seva 
falta de respecte del procés administratiu i polític, per l’incompliment continu de la normativa, per trencar 
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contínuament les regles mínimes de respecte a l’oposició, a les persones. 

- Per la seva actitud antidemocràtica, que mostra una vegada i una altra i la seva obstrucció de la 
participació; a la feina dels regidors de l’oposició 

- Per les falsedats, les mentides difoses repetidament a través del web municipal i de la revista, i 

- Per les seves implicacions en processos legals que poden acabar en condemnes penals creiem que 
mereix la reprovació i el nostre rebuig a la seva manera d’actuar.” 

El senyor Alcalde recorda que el senyor Rubal va estar imputat per un tema patrimonial de l’Ajuntament i no va 
dimitir. 

El Regidor senyor Salvador Ramon i Paulí demana la paraula. 
 
El senyor Alcalde li denega i suspèn el Ple per la crispació existent. 

Essent les 14,10 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


