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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2013 
 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 28 de gener de 2013, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig 
(CIU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU)  i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), 
senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), 
Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova 
(Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E), senyora Carmen Bastida i Marco 
(PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
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 I URGENT CELEBRADA EL 
DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. 

 
S’aprova per unanimitat, amb les esmenes proposades, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de 
novembre de 2012. 

 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE 
DESEMBRE DE 2012. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que a la pàgina 38 d’aquesta 
acta consta la següent pregunta que va formular al senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat 
d’Hisenda: “(...) 4. Quant sumen a dia d’avui totes les factures per aplicar al pressupost de 2012 que encara 
no han estat comptabilitzades? (...)”. A la qual el senyor Bartomeu respon el següent: “(...) que s’acaba 
d’assabentar de la pregunta i manifesta que li farà arribar per escrit la resposta.” 

El senyor Rubal afirma que encara no ha rebut resposta a l’esmentada pregunta. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que a la pàgina número 29 
d’aquesta acta, on consten les seves manifestacions sobre l’aprovació inicial del pressupost general i la 
plantilla de personal per a l’any 2013, considera que després de “(...) Només hi ha una previsió en ajuts 
socials fruit de la moció d’ERC aprova en Ple per preveure una dotació de 40.000,00 euros (...)” , cal afegir el 
següent: “El Grup Municipal d’ERC troba a faltar polítiques redistributives en les taxes de l’Escola de Música i 
l’Escola Bressol”. 
  
També posa de manifest que a la pàgina número 29 d’aquesta acta, on consten les seves manifestacions 
sobre l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’any 2013, cal suprimir el 
següent paràgraf “(...) Considera que el pla d’enllumenat públic no millora la qualitat de vida dels llavanerencs 
i, per contra (...)”. 
 
 
 
 
S’aprova per unanimitat, amb les esmenes proposades, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 de 
desembre de 2012. 
 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 
DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012. 
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S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 
2012. 

 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 794/2012, de 3 de desembre,  al decret núm. 74/2013, de 22 de gener. 
 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, en referència al Decret 
número 13/2013, pel qual l’Ajuntament es dóna per assabentat de la Sentència dictada pel jutjat 
contenciós administratiu número 6 de Barcelona i requereix al Centro Ecuestre de Llavaneres, S.L. per 
tal que executi la sentència, comenta que hi ha Decrets que van molt ràpid i altres més lents, com ara el 
relatiu al camp de Golf. 
 
El senyor Alcalde fa una breu explicació. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 

 

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 856/2012, DE 28 DE DESEMBRE, ACORDANT LA NO 
DISPONIBILITAT I LA IMMOBILITZACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CORRESPONENTS A LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL PERSONAL DE DESEMBRE DE 2012. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 856/2012, DE 28 DE DESEMBRE, ACORDANT LA NO DISPONIBILITAT I 
LA IMMOBILITZACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CORRESPONENTS A LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL PERSONAL DE DESEMBRE DE 2012. 
 
L’Il.lm. Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Alcalde Accidental de l’Ajuntament, en data 28 de desembre de 2012, ha 
dictat la resolució que es transcriu literalment a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 856/2012 

Vist l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 

Vist l’article 2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
el foment de la competitivitat. 

Vist l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

Vista la nota informativa de 5 de setembre de 2012 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local 
de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, relativa 
a l’aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, i 
l’article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 

Per tal de donar compliment a les disposicions esmentades, HE RESOLT : 

Primer.-  ACORDAR LA NO DISPONIBILITAT els crèdits pressupostaris per un import total de 191.831,56 Euros 
declarant-los com a no susceptibles d’utilització i, en conseqüència, IMMOBILITZAR els mateixos. 

Els crèdits pressupostaris que s’immobilitzen i s’acorda la no disponibilitat són els corresponents a la paga 
extraordinària del personal corresponent al mes de desembre de 2012 en els termes que preveu l’article 2 del 
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol. 

Aquesta acord de no disponibilitat i immobilització afecta a les aplicacions pressupostàries i pels imports que 
s’indiquen a continuació: 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

132 12001 699,38 

132 12004 15463,28 

132 12006 2080,21 

132 12100 8865,52 

132 12101 26526,88 

132 12103 10603,30 

151 12000 684,36 

151 12001 699,38 

151 12004 593,79 

151 12006 487,02 

151 12100 1397,95 

151 12101  5603,76 

151 12103 12,19 

151 13000 7505,48 

161 12004 593,79 

161 12006 53,19 

161 12100 260,06 

161 12101 954,06 

161 13000 8438,84 

169 13000 29336,73 

170 12000 684,36 

170 12006 52,62 

170 12100 698,19 

170 12101 352,29 

231 13000 8896,25 

313 12004 593,79 

313 12100 260,06 

313 12101 704,06 



 
4 

320 12004 593,79 

320 12006 35,46 

320 12100 260,06 

320 12101 723,94 

320 13000 6459,7 

331 12004 593,79 

331 12006 35,46 

331 12100 260,06 

331 12101 810,02 

331 12103 196,33 

332 13000 5087,47 

333 13000 2696,99 

340 12004 593,79 

340 12006 17,73 

340 12100 260,06 

340 12101 793,58 

340 13000 2766,12 

430 12004 593,79 

430 12006 230,49 

430 12100 260,06 

430 12101 704,06 

430 12103 78,98 

430 13000 4393,13 

912 12004 593,79 

912 12006 35,46 

912 12100 259,28 

912 12101 704,06 

912 12103 196,33 

920 12000 1368,72 

920 12003 622,3 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

920 12004 593,79 

920 12006 454,26 

920 12100 1983,88 

920 12101 6182,91 

920 12103 689,69 

920 13000 2428,7 

923 13000 1552,45 

924 12004 593,79 

924 12006 70,92 

924 12100 260,06 

924 12101 810,54 

924 12103 201,01 

925 12004 1187,58 

925 12006 177,3 

925 12100 520,12 

925 12101 1585,23 

925 12103 237,98 

925 13000 3248,89 

931 12004 593,79 

931 12006 17,73 

931 12100 260,06 

931 12101 704,06 

931 13000 2151,23 

TOTAL 191831,56 

 

Segon.- FER CONSTAR que la declaració de no disponibilitat no suposa l’anul.lació del crèdit, però amb càrrec 
al saldo declarat com a no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu 
import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 

Tercer.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest 
celebri. 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipal als efectes del seu 
compliment.” 
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de gener de 2013. 

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

Primer.- RATIFICAR el Decret núm. 856/2012, de 28 de desembre, acordant la no disponibilitat i la 
immobilització dels crèdits pressupostaris corresponents a la paga extraordinària del personal de desembre de 
2012. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipal als efectes del seu 
compliment.” 

El senyor Alcalde fa una breu explicació de l’assumpte. 
 
La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana al govern que avanci en 
les negociacions amb el personal perquè després d’un any no s’ha avançat. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 
El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 6,7 i 8 inclosos a l’ordre del dia, proposta 
que és acceptada per unanimitat. 

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

 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A 
MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS PÚBLICA DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES (LLAR D’INFANTS MINERVA) (CODI 08061270), CURS 2011-2012. 
 

“ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A 
MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS PÚBLICA DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES (LLAR D’INFANTS MINERVA) (CODI 08061270), CURS 2011-2012. 
 
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012, en virtut de la 
qual s’atorga una subvenció de 130.000,00 Euros destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de 
la Llar d’Infants Pública de Sant Andreu de Llavaneres (Llar d’Infants Minerva) (Codi 08061270), curs 2011-
2012. 
 
Atès que cal trametre, abans del 30 d’abril de 2013, a la Direcció General de Centres Educatius una sèrie de 
documents, entre d’altres, una certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de la subvenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de gener de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 130.000,00 Euros atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants 
Pública de Sant Andreu de Llavaneres (Llar d’Infants Minerva), curs 2011-2012, Codi: 08061270. 
 
Segon.- TRAMETRE  una certificació del present acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de 
Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, juntament amb la resta de documentació 
necessària per tramitar la subvenció.” 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA 
A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS PÚBLICA SANT 
NICOLAU (CODI 08069864), CURS 2011-2012. 
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Ajuntament de 
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“ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DESTINADA A 
MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR D’INFANTS PÚBLICA SANT 
NICOLAU (CODI 08069864), CURS 2011-2012. 
 
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-
2012, en virtut de la qual s’atorga una subvenció de 124.800,00 Euros destinada a minorar les quotes pel 
servei d’ensenyament de la Llar d’Infants Pública Sant Nicolau (Codi 08069864), curs 2011-2012. 
 
Atès que cal trametre, abans del 30 d’abril de 2013, a la Direcció General de Centres Educatius una sèrie de 
documents, entre d’altres, una certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació de la subvenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de gener de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 124.800.00 Euros atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants 
Pública Sant Nicolau, curs 2011-2012, Codi: 08069864. 
 
Segon.- TRAMETRE  una certificació del present acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de 
Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, juntament amb la resta de documentació 
necessària per tramitar la subvenció.” 
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES, PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE 
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER 
AL CURS 2011-2012. 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES, PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 
2011-2012. 

 
Atès que d’acord amb l’article 38 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, les subvencions directes que es facin a favor de persones jurídiques per quantia superior a 
50.000,00 euros s’han de formalitzar mitjançant conveni. 
 
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012, per un 
import total de 254.800,00 euros, tramès per la Direcció General de Centres Públics. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de gener de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  APROVAR el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la formalització de la subvenció per al 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-
2012. 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots els 
documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.” 
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Sotmesos a votació els assumptes 6, 7 i 8 resulten aprovats per unanimitat. 

 
9.- APROVACIÓ DE LES REVISIONS DE PREUS PENDENTS CORRESPONENTS AL CONTRACTE DE 
DATA 20 D’OCTUBRE DE 1998, DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS (ANYS 2001 A 
2005) I AL CONTRACTE DE DATA 15 DE JULIOL DE 2005, DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (ANYS 2006 A 2011) AMB FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (FCC, S.A.); APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 15 DE JULIOL 
DE 2005 AMB FCC, S.A., DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA; I 
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE 15 DE JULIOL DE 2005 PER UN PERÍODE DE 
SET ANYS, COMPRESOS ENTRE L’1 DE GENER DE 2013 I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019, AMBDÓS 
INCLOSOS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“APROVACIÓ DE LES REVISIONS DE PREUS PENDENTS CORRESPONENTS AL CONTRACTE DE DATA 
20 D’OCTUBRE DE 1998, DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS (ANYS 2001 A 2005) I AL 
CONTRACTE DE DATA 15 DE JULIOL DE 2005, DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 
NETEJA VIÀRIA (ANYS 2006 A 2011) AMB FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC, 
S.A.); APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 15 DE JULIOL DE 2005 AMB FCC, S.A., DE 
GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA; I APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE 15 DE JULIOL DE 2005 PER UN PERÍODE DE SET ANYS, COMPRESOS ENTRE L’1 
DE GENER DE 2013 I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019, AMBDÓS INCLOSOS. 

Atès que en data 14 de juliol de 2013 finalitza el contracte signat entre aquest Ajuntament i Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., de concessió administrativa per a la gestió del servei de recollida i trasllat de 
residus municipals i del servei de neteja viària. 

Vist l’escrit presentat per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en data 17 de desembre de 2012, 
mitjançant el qual sol·licita l’aprovació de les revisions de preus dels anys 2001 a 2011, l’aprovació de la 
modificació del contracte de 15 de juliol de 2005 i la pròrroga de l’esmentat contracte fins el dia 31 de 
desembre de 2019. 

Vist que l’Ajuntament té pendent el pagament de les revisions de preu corresponents als exercicis 2001 a 2011 
a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

Vist que el contracte signat en data 15 de juliol de 2005 incloïa totes les prestacions previstes als Plecs de 
clàusules tècniques, tot i que es va acordar que la implantació d’alguns serveis adjudicats es farien de manera 
gradual.  

Atès que aquestes modificacions es considera que són d’interès públic. 

Atès que la clàusula sisena del Plec de condicions administratives particulars, que forma part del contracte de 
15 de juliol de 2005, permet la pròrroga del contracte d’any en any mitjançant acord de les dues parts. 

Atès que es considera que aquesta pròrroga permet satisfer l’interès general. 

Vist que la determinació de la pròrroga de set anys és fruit d’un acord entre ambdues parts i que es considera 
convenient per als interessos de l’Ajuntament perquè permet fer front al pagament del deute pendent. 

Vistos els informes del Tècnic Municipal de Medi Ambient. 

Vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció Accidental. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data  21 de gener de 2013. 

Vista la clàusula sisena i novena del plec de condicions administratives particulars que forma part del contracte 
signat en data 15 de juliol de 2005. 

Vistos els articles 59.1, 101, 157 i 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
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text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR les revisions de preus pendents corresponents al contracte de data 20 d’octubre de 1998, 
de gestió del de recollida de residus (anys 2001 a 2005) i al contracte de data 15 de juliol  de 2005, de gestió 
del de recollida de residus i neteja viària (anys 2006 a 2011) amb Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. 

Segon.- APROVAR la modificació del contracte de 15 de juliol de 2005 amb Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. segons l’exposat en els informes esmentats. 

Tercer.- APROVAR la pròrroga del contracte de 15 de juliol de 2005 amb Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. per un període de set (7) anys, compresos entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 
2019, ambdós inclosos. En conseqüència, la vigència del contracte fins el 15 de juliol de 2013 queda extingida 
i es substitueix pel període de pròrroga de set (7) anys esmentat amb efectes des de l’1 de gener de 2013.  

Quart.- APROVAR  la reamortització del capital pendent de vehicles i maquinària, contenidors soterrats i obres 
de soterrament i construcció de la deixalleria d’acord amb les condicions financeres i terminis que ha proposat 
el concessionari i que han estat informades favorablement per la Intervenció Municipal. 

Cinquè.- APROVAR  els imports corresponents a obres extres de soterrament de contenidors i compra extra 
de les bústies de contenidors per un import de 146.140,16 Euros, IVA exclòs. 
 
Sisè.- ASSUMIR el compromís de fer efectiu anualment una quota de 132.546, 29 Euros, IVA exclòs, resultant 
del deute, reamortitzant a 7 anys i aplicant un 7,00 % d’interès anual (deute total de 731.846,46 Euros, IVA 
exclòs. 

 
Setè.- ASSUMIR el compromís de pagar les futures revisions de preus en el mes de març de l’any següent a 
l’exercici corresponent. 

Vuitè.- ASSUMIR el compromís de pagar les factures ordinàries del servei segons terminis legals vigents en 
cada moment. 
Novè.- ACCEPTAR el compromís de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. de no aplicar els 
interessos de demora originats fins el dia 31 de desembre de 2012.  
Desè.-NOTIFICAR el present acord a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i a la Intervenció 
Municipal als efectes oportuns, juntament amb còpia dels informes emesos.” 

El senyor Alcalde felicita al senyor Regidor Salvador Ramon, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis 
Municipals i Manteniment. 

El senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, del Grup Municipal 
de CIU, explica breument l’assumpte i destaca que l’Ajuntament no paga interessos de demora a l’empresa 
concessionària. Destaca que s’han recollit les aportacions dels Grups de l’oposició. 

El Regidor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, explica que el seu Grup ha fet totes les 
aportacions que ha pogut. Afirma que li hagués agradat valorar econòmicament millor la proposta. Es tracta 
d’un tema històric que no han afrontat els governs anteriors en èpoques millors des d’un punt de vista 
econòmic. Anuncia la seva abstenció. 

Recorda que el seu Grup no ha participat en cap govern i pensa que aquesta feina s’hauria d’haver fet abans, 
ara és un moment econòmic complicat. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, agraeix les explicacions del 
senyor Salvador. També comenta que li sobta que això sorprengui, ja que és la manera normal de gestionar i 
treballar els temes en aquest Ajuntament. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, felicita al senyor Ramon per afrontar el 
tema i pensa que aquesta situació no hauria d’haver arribat a aquest punt. 

El senyor Rubal assumeix la seva part de culpa en aquest tema. 
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Pregunta perquè des de l’any 2001 i fins l’any 2007 no es van aprovar les revisions de preu per uns imports 
reduïts. Li pregunta al senyor Bartomeu que era la Regidor d’Hisenda. 

Apunta també que hi ha un informe tècnic amb una disminució del servei. 

El senyor Rubal explica que s’augmenta el servei amb un augment del cost, concretament 6.000 euros al mes 
per decisió de l’Alcalde d’incorporar una segona màquina de neteja al casc urbà. 

El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 

“No repetirem el que ja varem dir anteriorment felicitant al regidor de Serveis per afrontar d’una vegada per 
totes el problema del deute acumulat al llarg d’aquests anys amb l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas pels serveis de recollida de residus i de neteja viària. 

Si vull esmentar però que crec que la situació no hauria d’haver arribat mai on som ara. Assumeixo que en el 
pressupost i mig que jo vaig gestionar com a part del govern va haver dos temes que em preocupaven: d’una 
banda la finalització de la deixalleria i, de l’altre, l’impagament acumulat de les actualitzacions de preus que 
anualment reclamava Fomento. 

I quan jo vaig arribar eren revisions de 7 anys que no s’havien fet. I quantitats de 1.200 euros anuals, de 
5.400, de 11.000 de 21.000 que en aquell moment i en aquells volums eren assumibles. I m’agradaria saber 
per què. De fet, ara es reclama d’aquella època només en revisions de preus  entorn de 65.000 euros. I ens 
perdonen els interessos de demora. 

Quan ho vaig tenir al davant i vaig mostrar la voluntat d’afrontar-ho, el responsable d’Hisenda em va assegurar 
que seria el seu departament que iniciaria els contactes. I fins avui. 

D’altra banda, ens trobem amb un informe del tècnic on es proposen reduccions de servei que arriben fins als 
100.000 euros anuals i, sabent que aquesta preocupació ha existit sempre, com es que estem avui davant 
d’un deute tant gruixut. Doncs, senzillament, perquè quan no gastem diners propis, sembla que no passa res. I 
així, per caprici personalíssim del senyor alcalde es disposa una màquina mensual i 3 peons només dedicats 
al centre. Una màquina que ens costava de lloguer gairebé 6.000 euros al mes. Es cert que no es culpa seva, 
senyor Ramon, però cal que mirem d’on venim i què hem fet per arribar aquí. Si més no per evitar fer el mateix 
amb altres serveis. 

Ara, ens tocarà afrontar una amortització anual de 130.000 euros per tot l’acumulat que no podem pair. Això, 
més el cost del servei corrent, és a dir el de cada any. Miri, hi ha qui li discutirà el tipus d’interès al qual haurem 
de pagar. Jo no ho faré. Crec que ha posat la seva millor voluntat i, a més, sé que l’Ajuntament, no està en 
condicions d’anar a buscar crèdit a entitats bancàries. Encara hem d’agrair que l’empresa s’hi avingui a facilitar 
aquesta negociació. No els farem un homenatge, però potser que fem una reflexió sobre com hem estat 
gastant. Només espero que la planificació de reduccions de servei que es planteja es tiri endavant i que es 
mantinguin els serveis realment essencials. 

Crec que, com amb la zona esportiva, algú es va pensar que aquestes coses es pagaven soles i això, mai no 
passa. Hem de crear els serveis que siguem realment capaços de mantenir, de pagar. Per això no ens cansem 
de demanar-los austeritat, contenció de la despesa i aplicació de recursos en allò realment important. I 
intentin, d’una vegada per totes, actuar pensant en l’interès de Llavaneres i no en la campanya electoral que 
ve perquè els serveis, com to, en aquesta vida, senyor alcalde, s’acaba pagant, encara que no sigui de la seva 
butxaca.” 

El senyor Rubal demana austeritat al Govern i que es suprimeixin els serveis no essencials com ara la ppoda i 
esporga. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que fa dos mandats es va 
signar el contracte per soterrar la riera, per ubicar la Universitat Europea al municipi, per construir un auditori 
etc...Pensa que es tracta d’un contracte faraònic d’una altra època, no creu en les coses que no es poden 
pagar i el temps li ha donat la raó.  

El senyor Sala pensa que cal augmentar els impostos i redistribuir-los per tal de poder pagar deutes, si no es 
deixaran de prestar serveis al municipi. Manifesta el seu agraïment al senyor Salvador i al govern. 
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Seguidament, el senyor Sala, valora positivament la reducció del termini del contracte fins l’any 2032 en 
comptes de fins l’any 2055. Recorda que fa deu anys no existia aquest gran contracte, i ara que existeix el 
municipi no està més net. Anuncia la seva abstenció. 

El senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, del Grup Municipal 
de CIU, dóna les gràcies pels agraïments i els fa extensius a l’equip de govern. Confirma que es suprimeix el 
servei de recollida de residus de jardineria. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, recorda que a 
l’any 2001 governava CIU, i era Alcalde el senyor Josep Ferrer. 

Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU, PP, GLL-E i PSC-PM i 4 (quatre) abstencions dels Grups Municipals d’ERC i SOS 
Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2013.  

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2013. 

Vist l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013 de transferència i generació de crèdits. 
 
Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient redactada en compliment de l’article 
37.2 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 21 de gener de 2013. 
 
Vistos els articles 168, 169, 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 35, 36, 37, 38 i concordants del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 
2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013 de transferència i 
generació de crèdits, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
  

ALTES EN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 

48004 
Subvenció DIBA Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals a les urbanitzacions de La Cornisa, i 
Onze Pins 

9.370,00 € 

30002 Cànon aigua  2.000.000 € 

  

BAIXES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES  

150 62717  Pla Director enllumenat  99.249,36 € 

  

ALTES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 

165 21301 Reparació enllumenat  99.249,36 € 
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179 22731 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les 
urbanitzacions de La Cornisa, i Onze Pins 9.370,00 € 

161 45401 Cànon aigua   2.000.000 € 

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

Tercer.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013 es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no es presenten reclamacions.” 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica breument 
l’assumpte. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

11.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
D. Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del grup municipal SOS LLAVANERES presenta les següents 
preguntes al ple del 28 de gener de 2013. 

Pregunta Nº 1  a la regidora d’Urbanisme , senyora Carreras 

A dia d’avui, 21 de gener de 2013, encara no està registrat a nom de l’Ajuntament l’edifici de la Llar d’infants 
Sant Nicolau. Corresponents a las finques núm. 8525, i 8527 i continuant al registre a nom del propietari: 
Topopapel SA  amb les càrregues originals que ja existien quan es van pagar i amb una ampliació feta a 
posteriori del pagament, amb Bancaja. 

Tot i això, sí que fa ja a la vora de 4 anys de la compra d’aquest edifici que va pagar completament l’Ajuntament. 

Què pensen fer en relació a aquesta propietat i com pensen resoldre el problema, tenint en compte que 
aquestes càrregues atorguen drets a altres a actuar sobre la propietat de la Llar d’infants Sant Nicolau? 

Pregunta 2.- Al regidor de Governació, senyor Costa 

Continuant amb l’informe raonat de l’oficina Antifrau,i citant textualment: 

“En conclusió, de l’expedient municipal i de les actuacions practicades, es pot inferir una reiterada persistència 
per part de l’alcaldia a eludir, evitar o en el seu cas retardar l’exercici complet de les facultats que comprèn la 
potestat de disciplina urbanística.  

Es tracta d’una potestat d’exercici reglat, fins i tot en el temps i termini i, en conseqüència, existeix un deure de 
l’òrgan competent d’iniciar el corresponent expedient sancionador. 

Senyor Costa, tenint en compte que vostè forma part del govern en qualitat de Tinent d’Alcalde,  

En algun moment abans de la instància del passat 9 de febrer va rebre vostè còpia de l’informe raonat de 
l’Oficina Antifrau sobre l’expedient per obres sense llicència al Club Golf Llavaneres? 

Pregunta 3.- Al Regidor d’Hisenda, senyor Bartomeu 

Continua l’informe: 

“En conclusió, de l’expedient municipal i de les actuacions practicades, es pot inferir una reiterada persistència 
per part de l’alcaldia a eludir, evitar o en el seu cas retardar l’exercici complet de les facultats que comprèn la 
potestat de disciplina urbanística.  

Es tracta d’una potestat d’exercici reglat, fins i tot en el temps i termini i, en conseqüència, existeix un deure de 
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l’òrgan competent d’iniciar el corresponent expedient sancionador. 

En algun moment abans de la instància del passat 9 de febrer va rebre vostè còpia de l’informe raonat de 
l’Oficina Antifrau sobre l’expedient per obres sense llicència al Club Golf Llavaneres? 

Pregunta 4.- Al Regidor d’Esports, senyor Molins 

Al municipi es donen altres casos on si s’ha tancat instal·lacions i obert expedients sancionadors per no 
disposar de llicència d’activitat i vostè els coneix sobradament. Un cas de tancament d’activitat és el de la 
terrassa de l’establiment de restauració de Ca la Pilar. 

Quina és la seva responsabilitat i les actuacions dins del govern davant d’un tracte aparentment arbitrari entre 
unes activitats i unes altres, entre uns propietaris i uns altres? 

Pregunta 5.- Al Regidor senyor Nogueras 

Diu entre altres coses l’informe d’Antifrau: 

“El caràcter preceptiu de l’exercici de la potestat no permet una posició abstencionista “sine die” de l’alcaldia tal 

com s’ha pogut deduir de la documentació aportada “ 

“Estem davant una obligació legal de l’administració urbanística municipal, en primer lloc i no d’una simple 

facultat “ 

I continua amb el criteri jurisprudencial representat per una sentencia del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 
1992(RJ  1992/2245). 

“(...) Ante el problema de una posible infracción administrativa, en general, y muy especialmente ante una de 

naturaleza urbanística, la Administración no tiene opciones, puesto que la simple sospecha de encubridora de 

cualquiera de ellas, no solo representa una dejación de sus deberes de orden publico, sino hasta motivo de 

reprobación por la ciudadanía de carácter ético-político(...).” 

Així doncs, es pregunta: : 

En relació amb l’expedient lliurat al registre,i sent vostè el responsable i portaveu de la federació de 
Convergència i Unió i tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, se sent traït o enganyat per 
l’actuació de l’alcalde Graupera i es fa solidari de les conseqüències que se’n puguin derivar? 

Pregunta 6.- Al Regidor senyor Salvador Ramon 

I finalment s’emet una recomanació que diu textualment: 

“Seria desitjable en aquest sentit que l’ajuntament disposes d’un circuit administratiu intern, en matèria de 

disciplina urbanística, per tal d’unificar criteris a l’hora de tramitar i resoldre els preceptius expedients i evitar en 

el seu cas, possibles arbitrarietats. 

La potestat disciplinaria ha d’exercir-se dins el marc de la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic, per tal 

d’evitar l’arbitrarietat o l’abús de poder o, fins i tot, la concurrència d’un possible il·lícit penal.” 

Han definit ja  el circuit administratiu tal com es recomana en l’informe, per tal d’evitar comportaments arbitraris? 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, Portaveu del Grup Municipal de CIU, explica que el seu Grup ha decidit 
que les preguntes formulades pel Grup Municipal SOS LLAVANERES, que facin referència a temes urbanístics 
es contestaran per la Regidora d’Urbanisme i les que versin sobre temes de disciplina urbanística pel senyor 
Alcalde, ja que es considera que les preguntes no pertanyen a l’àmbit de cada Regidoria. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, ratifica aquesta decisió. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica, en 
relació a la pregunta número 1, que es tracta d’un tema que respon a molts tràmits (Bancaja ha estat absorbida 
per Bankia) i que les càrregues hipotecàries s’han derivat a d’altres finques del propietari i que tota la 
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documentació està al Registre de la Propietat, pendent d’inscripció.  

El senyor Alcalde respon a les preguntes 2, 3, 4, 5 i 6 recordant els antecedents, i comenta que s’han obert dos 
expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística. Explica que s’han iniciat les gestions per 
regularitzar el tir de pràctiques en el qual treballen persones del municipi. Considerar que cal tenir en compte 
les entitats del municipi. 

Afirma que l’Ajuntament ha actuat de manera ajustada a dret, tal i com diu la sentència del Jutjat contenciós-
administratiu número 3 de Barcelona i explica el circuit administratiu. 

Per últim, el senyor Alcalde, recorda que ho va explicar tot en Junta de Govern Local i en els Plens anteriors 
s’ha parlat d’aquest tema i s’ha donat còpia del document als regidors que ho han demanat. 

12.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 

Preguntes per al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que s’ha de celebrar el dia 28 del mes de 
gener de 2013 i que realitza el Grup Municipal de Gent de Llavaneres. 

A LA REGIDORA D’URBANISME, SENYORA CARRERAS 

Pregunta 1: Davant de les afirmacions de l’informe d’Antifrau de 19 de març de 2012 i les conseqüències greus 
d’aquest expedient (Club de Golf Llavaneras, obres sense llicència), per què no va seguir i fer tot el necessari 
per a que s’obrís per part de l’alcaldia l’obligat expedient sancionador i per dur a terme l’obligada protecció 
urbanística? 

AL REGIDOR D’HISENDA, SENYOR BARTOMEU 

Pregunta 2.- En relació a expedient (Club de Golf Llavaneras, obres sense llicència) 

Assumeix com a propi el criteri de l’alcalde pel qual l’Ajuntament incompleix l’obligació de sancionar i, per tant, 
de la responsabilitat d’una possible lesió econòmica de fins a 150.000 euros? 

AL REGIDOR D’ESPORTS, SENYOR MOLINS 

Pregunta 3.- Quina responsabilitat li correspon a vostè com a regidor d’Esports durant més de 5 anys davant 
l’incompliment de les obligacions en relació a l’expedient del Golf i la necessitat d’obtenir una llicència per a la 
pràctica de l’activitat com qualsevol altre ciutadà o entitat? 

AL REGIDOR DE CULTURA, SENYOR NOGUERAS 

Pregunta 4.- A la vista de les pràctiques irregulars detectades i reflectides en l’Informe d’Antifrau de 19 de març 
de 2012 en relació a l’expedient d’obres sense llicència al Club de Golf Llavaneres, es planteja vostè o algun 
altre dels regidors del govern reprovar públicament el comportament de l’alcalde? 

AL REGIDOR D’OBRES I SERVEIS, SENYOR RAMON 

Pregunta 5.- En relació amb l’expedient lliurat al registre el dia 9 de gener de 2013 (còipia de l’Informe d’Antifrau 
en relació a l’expedient d’obres sense llicència al Club de Golf Llavaneres, i sent vostè Regidor de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres se sent traït o enganyat per l’actuació de l’Alcalde i es fa solidari de les 
conseqüències que se’n puguin derivar? 

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 1 explicant que s’han incoat els expedients corresponents i 
explica que, segons la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Barcelona, tot s’ha fet 
correctament i ajustat a dret. 
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Pel que fa a les preguntes números 2,3, 4 i 5, el senyor Alcalde les contesta de forma general i reiterant els 
arguments exposats anteriorment. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, afirma que el govern té el dret de no 
contestar les preguntes i es decideix en Junta de Govern Local nomenar dos portaveus. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal i al senyor Ruiz per primera vegada per interrompre els torns i 
no deixar intervenir a la resta de Regidors 

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Ruiz per segona vegada. 

 
13.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

El senyor Regidor Albert Sala, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula les preguntes següents: 

A la regidoria de Promoció Econòmica:  

Atesa la proximitat de la propera Fira del Pèsol, ens preguntem:   

1) Quin serà el format dels actes d’enguany a la Fira del Pèsol 2013?   

2) Té pensat el govern convocar a la Comissió amb productors i comerciants del pèsol de Llavaneres i de la 
Coca de Llavaneres?  

3) Ha pensat el govern en realitzar un sopar del Pèsol més assequible i participatiu a totes les butxaques?   

La Regidora senyora Gemma Martín, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula les preguntes següents:   

A la regidoria de Governació:   

Darrerament hem observat que ha augmentat la perillositat a la zona de la Carretera N-II. Concretament, entre 
els vehicles que accedeixen al lateral de la N-II des de la N-II i els vehicles que baixen des de la travessia de 
Sant Pere. Això s’agreuja quan el semàfor de la Carretera N-II es posa en vermell, ja que hi ha conductors 
imprudents que aleshores agafen el lateral de la N-II per així no aturar el  vehicle.  

4) Ha pensat el govern en canviar l’actual ‘Cedeix el Pas’ per un ‘STOP’ entre el lateral de la N-II i la travessia 
de Sant Pere?  

5) Té el govern alguna proposta sobre la taula per millorar aquesta problemàtica?  

6) Quins són els criteris vigents per aparcar a l’aparcament de la zona de l’estació de Llavaneres?  

A la regidoria de Via Pública:   

7) Té el govern de Llavaneres algun programa d’actuacions per millorar la supressió de les barreres 
arquitectòniques presents al nostre municipi?  

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, respecte les preguntes 1, 2 i 3 del punt 
anterior, comenta que el govern va obligar a fer les preguntes per escrit amb una setmana d’antelació. Si 
l’Alcalde no hagués amagat l’informe avui no se’n parlaria. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, formula un prec perquè es creï una 
comissió d’investigació i seguiment pels dos casos que es troben a l’Oficina Antifrau, a similitud de la que es va 
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crear en el seu dia sobre l’abocador il·legal Costa Gallina, per tenir una millor informació i transparència tal com 
requereixen els casos. 

El senyor Mora també formula un altre prec en el sentit que s’ha deixat molt de temps la resta de la poda a la via 
pública, demana que es reculli immediatament. Pensa que és un acte de perillositat. 
 
Per últim, el senyor Mora, recorda que el ROM permet respondre per escrit a les preguntes que es formulin degut 
a la seva complexitat, i demana que a l’empara de l’article 9.3 del ROM, sigui el destinatari de les preguntes el 
que les respongui, o bé, que ho faci per escrit si per complexitat tècnica ho considera adient. 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, del Grup Municipal del PP, respon 
a la pregunta número 1 que, el format de la propera Fira del Pèsol serà el tradicional. 
 
Seguidament, respon a la pregunta número 2 afirmant que es convocaran les Comissions de la Coca i el Pèsol i 
als productors i comerciants. 
 
A la pregunta número 3, el senyor Bartomeu respon que s’està treballant perquè el sopar del Pèsol sigui més 
assequible i participatiu. 
 
El senyor Alcalde, pel que fa a les preguntes números 4 i 5, afirma que recull la proposta i ho consultarà als 
tècnics. 
 
Respecte a la pregunta número 6, s’està estudiant el tema per beneficiar a ciutadans del municipi perquè puguin 
aparcar sense pagar i restringir l’accés de vehicles de fora a l’aparcament de sorra de la Renfe. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, contesta a la 
pregunta número 7, en el sentit que a l’anterior mandat es va redactar el Pla d’Accessibilitat i es va donar 
compliment en la mesura de les possibilitats. 
 
El senyor Alcalde, pel que fa a les preguntes número 1 a 5 del punt 12, formulades pel Grup Municipal d’ERC-
AM, apunta que ell té la potestat de disciplina urbanística i, per tant, no entén que es pregunti a regidors d’altres 
àrees. Afirma que s’han incoat els expedients corresponents i contesta el mateix que a les anteriors preguntes 
sobre els expedients oberts i el fet que el Jutjat Contenciós-Admininstratiu número 3 de Barcelona afirma que 
l’actuació de l’Ajuntament s’ha ajustat a dret.  
 
El senyor Mora demana que cada Regidor contesti per escrit les preguntes que se li formulen. 
  

14.- INFORMES. 
 
El senyor Alcalde agraeix a la Comissió organitzadora els actes del centenari per la mort del Cardenal Vives i 
Tutó. 
 
D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, l’Alcaldia proposa la inclusió  en l’ordre del dia dels següents assumptes com 
a punts d’urgència. 

Sotmesa a votació la urgència del primer assumpte de la sessió, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor 
dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC-PM, 2 (dos) vots en contra dels Grups Municipals de SOS 
LLAVANERES i del Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CIU) i 5 (cinc) abstencions dels Grups 
Municipals d’ERC-AM i GLL-E. Per tant, s’estima la urgència de l’assumpte per majoria absoluta legal. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 

 
1) APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA  CREACIÓ DEL FITXER 
“VIDEOVIGILÀNCIA-SEGURETAT CIUTADANA” 

 
Vista la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant 
LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, i 
especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. 
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Vist l’article 20 de la LOPD, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a 
l’exercici efectiu d’aquests drets, es preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les 
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de 
l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 

Vist que a l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la 
disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels 
drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa llei preveu. 

Vist l’art. 54 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de dades de caràcter personal, en el qual es detalla amb major concreció la informació que haurà de 
contenir la disposició de creació del fitxer. 

Atès que un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer automatitzat, l’art. 
39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de 
Dades. 

Vista la Llei 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de 
seguretat en llocs públics. 

Vista la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant  
càmeres amb fins de videovigilància. 

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

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança reguladora de la creació del fitxer automatitzat que a 
continuació es detalla: 

1) IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

- Nom: Videovigilància – Seguretat Ciutadana 

- Descripció de la finalitat i usos previstos: Vigilància de les vies i espais públics urbans per a la prevenció de 
delictes, assegurar la seguretat ciutadana i controlar l’accés als edificis municipals.  

2) ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

- Origen de les dades: El propi interessat.  

- Col·lectius o categories d'interessats: Persones que transiten per les vies i espais públics del nucli urbà. 

- Procediment de recollida de dades: Captació d'imatge per un sistema de càmeres. 

3) TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

- Dades de caràcter identificatiu: Imatge i veu.  

- Sistema de tractament: Automatitzat. 

4) MESURES DE SEGURETAT 

- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 

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

SEGON. SOTMETRE l’ordenança reguladora de la creació del fitxer “Videoviglància-Seguretat Ciutadada” 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 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. 
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 Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Quart.- INSCRIURE en el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  la 
creació del fitxer relacionat en el punt primer de la present resolució.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que la inclusió en 
l’ordre del dia d’aquest punt se li ha comunicat fa uns minuts i sense la documentació corresponent, ni el text 
de l’ordenança ni la informació corresponent. Lamenta l’actitud del govern, pensa que és una falta de 
respecte. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia la seva abstenció. 

Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i PP i 8 (vuit) abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM  i SOS 
Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 
 
Pel que fa al segon punt d’urgència, Moció de suport a la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del Poble 
de Catalunya, presentada pels Grups Municipals de CIU i ERC-AM, el Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del 
Grup Municipal de GLL-E, no considera que es tracti d’un tema urgent. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que es presenta la moció en 
aquest Ple perquè es celebra amb caràcter bimensual i per proximitat de la declaració feta pel Ple del 
Parlament de Catalunya. Reconeix, però, que no es tracta d’un tema urgent. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, considera que no és un tema urgent. 

Sotmesa a votació la urgència del segon assumpte de la sessió, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a 
favor dels Grups Municipals de CiU i ERC-AM, 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal del PP i 5 (cinc) 
abstencions dels Grups Municipals de SOS LLAVANERES, PSC-PM, GLL-E i el Regidor senyor Juan Manuel 
García Concepción (CIU). Per tant, s’estima la urgència de l’assumpte per majoria absoluta legal. 
 
Es dóna compte de la següent moció presentada pels Grups Municipals de CIU i ERC-AM: 

“MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE 
CATALUNYA 
 
Els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència i Unió (CIU) presenten al 
Ple la següent Moció de suport a la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del Poble de Catalunya.  
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-
se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.  
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves 
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en 
l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.  
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. 
Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les institucions i l’autogovern de 
Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i totes les actuacions 
autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), 
el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una de les 
fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de 
la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit  per la Constitució espanyola de 1978, el 
poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials 
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catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives per part 
de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal constitucional 
31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català 
dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.  
 
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig en 
el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre sota el lema “Catalunya nou Estat 
d’Europa” va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del 
poble de Catalunya.  
 

Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de Catalunya, de la resolució 
742/IX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament 
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25 de novembre al 
Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 
2013 va aprovar una Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també té el món local en 
aquest procés, els grups municipals sotasignants proposen al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a la Declaració de Sobirania i el 
dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el següent: 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents: 
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic 
sobirà. 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint 
especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la 
societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.  
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil 
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva 
participació en el procés. 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la 
comunitat internacional. 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.  
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els 
drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els 
diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.  
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir. 
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de Catalunya té 
un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques 
de treball que garanteixin aquest principi. 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest 
procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques 
del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.  
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest 
procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.  
 
SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya.” 

 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que es tracta de la mateixa 
declaració aprovada pel Parlament de Catalunya, es tracta d’un tema supramunicipal però que l’afecta com a 
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ciutadà. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia la seva abstenció. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que ERC-AM 
presenta una moció sense informar abans i si reclama certes actituds al govern s’ha de practicar amb 
l’exemple. Pensa que el Parlament de Catalunya s’ha saltat el dret a decidir de la ciutadania i que primer cal 
defensar els drets dels ciutadans. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explica que al seu Grup hi ha diversitat 
d’opinions. Es tracta d’un tema important i discutible des d’un punt de vista jurídic. Anuncia la seva abstenció 
personal. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que la decisió no té efectes 
legals i que a la ciutadania li preocupen altres temes. 

Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU, ERC-AM i el senyor Regidor Emili Minguell i Parent (GLL-E), 4 (quatre) vots en contra dels 
Grups Municipals del PP i PSC-PM i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, del 
Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E i del Regidor senyor Juan García i 
Concepción, del Grup Municipal de CIU. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 

 
Essent les 23,15 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


