
     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37 
www.santandreudellavaneres.cat 

1 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 02/2013 
 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 25 de març 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 ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER 
DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 
2013. 

 

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 75/2013, de 22 de gener, al decret núm. 190/2013, de 14 de març. 
 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, en referència al Decret número 
97/2013, pregunta per què s’ha contractat al despatx d’advocats Pareja si ja portava aquest tema el despatx 
Masfret, especialitzat en dret administratiu. Demana explicacions respecte al canvi. 

Pel que fa als Decrets números 98, 129, 139, 141, 142, 179 i 180 retreu l’arbitrarietat en l’actuació del senyor 
Alcalde i demana que utilitzi el mateix criteri per tothom. 

El senyor Ruiz pregunta perquè el Secretari no ha signat el Decret número 106, pel qual s’imposa una multa. 
Demana un certificat del Decret. 

Per últim, pel que fa al Decret número 130, demana un certificat del Secretari. 

Intervé el senyor Secretari per informar que seria més pràctic donar vista d’ambdós expedients al senyor Ruiz. El 
senyor Alcalde autoritza aquesta actuació. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent escrit pel que fa al Decret 
106 : 

“Es tracta d’un expedient contra el familiar d’un regidor de l’oposició que s’ha convertit en una persecució 
política, on l’alcalde resol sense haver esgotat el període d’al·legacions, on es dóna per suposat un fet sense 
haver realitzat la inspecció que ho confirmi i on, encara que l’aconsellen que no tiri endavant, l’alcalde tanca un 
expedient que ha resultat malament i n’obre un altre de nou per continuar la persecució política. 
Es tracta de mantenir  el setge contra un regidor incòmode. Es una mostra del seu abús de poder permanent.” 
 
Pel que fa al Decret número 108/2013, el senyor Rubal, llegeix el següent escrit: 

“Aquest decret és una mostra de com l’alcalde és absolutament arbitrari: en un cas com l’anterior del Decret 
106 suposa el pitjor en el comportament d’un ciutadà, però en aquest cas arriba a dir d’un ciutadà que 
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"efectivament tenia intenció de recollir" les restes de poda que havia deixat on no tocava. Com ho sap vostè si 
tenia o no tenia la intenció per dir que “efectivament tenia la intenció...” Té una bola màgica l’alcalde? 
I aquesta suposició màgica, tot i la normativa i els fets que son incontrovertibles, li perdona la meitat de la 
multa.” 
El senyor Alcalde explica que en tots els procediments hi ha un instructor que fa la proposta de resolució i que 
després ell signa. L’Alcalde en el cas dels guals segueix la proposta de l’Instructor. 

Pel que fa al Decret 130 afirma que s’informarà del tema. 

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

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL PLA 
D’AJUSTAMENT PREVIST AL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, EN COMPLIMENT DE 
L’ARTICLE 10 DEL REIAL DECRET-LLEI 7/2012, DE 9 DE MARÇ. 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, explica breument 
l’assumpte. 
 
Es dóna compte de l’informe anual d’intervenció de seguiment de l’execució del pla d’ajustament previst al Reial 
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, en compliment de l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març. 
 
L’esmentat informe consta a l’expedient i va ser tramès al Ministeri d’Hisenda en data 31 de gener de 2013. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’assumpte. 
 
4.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
(ARC) I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE) PER AL PERÍODE 2013-2017. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
(ARC) I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE) PER AL PERÍODE 2013-2017. 

Vist que en data 25 de juliol de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió 
(SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).  

Vist l’oferiment efectuat per part de l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant escrit amb registre d’entrada 
número 615, de data 5 de febrer de 2013, per tal que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’adhereixi a 
un nou conveni marc de col·laboració entre l’esmentada agència i les entitats gestores dels sistemes integrats 
de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per al període comprés entre els anys 2013 i 
2017. 

Atès que l’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre les entitats gestores del SIG i els ens locals 
en relació a la de gestió dels RAEE que es recullen a través dels sistemes de recollida municipals i facilita als 
ens locals la percepció dels costos addicionals que comporta recollir selectivament i emmagatzemar els RAEE. 

Atès que les compensacions als ens locals que preveu aquest conveni són les següents: 

 Import fix per tona de RAEE gestionada 

Sistemes 
d’emmagatzematg

e 

2013 2014 2015 2016 2017 

Opció A (5 
fraccions) 

91,50 €/t 93,00 €/t 94,50 €/t 96,00 €/t 96,00 €/t 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Opció B (3 
fraccions) 

45,75 €/t 46,50 €/t 47,25 €/t 48,00 €/t 48,00 €/T 

 

Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data 11 de febrer de 2013. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de març de 2013. 

Atès que l’article 191 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, reconeix el dret dels ens locals a associar-se amb l’Administració de 
la Generalitat, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

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

Primer.- APROVAR l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’agència de residus de Catalunya (ARC) i 
les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 
per al període 2013-2017 a l’empara i en exercici del dret previst en l’article 191 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. 

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

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA 
D’INSPECCIÓ SANITÀRIA PER ALS COMERÇOS MINORISTES, ESTABLIMENTS I SERVEIS D’ÀMBIT 
MUNICIPAL QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS QUE PUGUIN SUPOSAR UN RISC PER A LA SALUT 
PÚBLICA. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 REGULADORA DE LA TAXA 
D’INSPECCIÓ SANITÀRIA  PER ALS COMERÇOS MINORISTES, ESTABLIMENTS I SERVEIS D’ÀMBIT 
MUNICIPAL QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS QUE PUGUIN SUPOSAR UN RISC PER LA SALUT PÚBLICA 

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

 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció 
dels respectius acords d’imposició.  
 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals 
i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist  l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
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Locals, en el qual es posa de manifest el valor real de la prestació rebuda. 
 
Verificat que, en relació a l’esmentada taxa, que s’imposa, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el 
seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista l’informe de la Tècnica Auxiliar de Sanitat Municipal. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Accidental. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de març de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici 2013 i següents la imposició de l’Ordenança Fiscal 
número 36, reguladora de la Taxa d’inspecció sanitària  per als comerços minoristes, establiments i serveis 
d’àmbit municipal que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per la salut pública. 

Segon.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal número 36, reguladora de la Taxa d’inspecció 
sanitària  per als comerços minoristes, establiments i serveis d’àmbit municipal que desenvolupin activitats que 
puguin suposar un risc per la salut pública durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. En compliment de l’article 17.2 del 
text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de publicar en un diari dels de major difusió a la 
província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat 
restarà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança Fiscal, definitivament  aprovada, en el Butlletí Oficial de la 
Província en compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.” 
 
El senyor Antoni Majó i Vives, Regidor-Delegat de Sanitat, del Grup Municipal del PP, manifesta que el control, 
actualment el fa l’Agència de Salut Pública o el Consell Comarcal i que el cost oscil·la entre els 70 i els 95 euros 
depenent de qui realitza el control. Amb aqueta taxa el cost per l’establiment serà de 67,10 euros. Actualment hi 
ha previst que realitzin aquest control uns 81 establiments. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que no s’ha fet cap control 
des del Consell Comarcal del Maresme, tal com l’ha informat la Tècnica de Sanitat. Troba adient la proposta. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
6.- AMPLIACIÓ DE LES FACULTATS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“AMPLIACIÓ DE LES FACULTATS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin 
integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de fixar l’abast i contingut de 
la delegació. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les 
facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, 
s’enumeren. 

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió dels 
ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 

La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la inspecció i la recaptació dels 
ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i de l’Ordre Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa tributaria. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes Entitats i els 
ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d’un acord plenari global, 
comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels 
òrgans actuants. 

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan actuant és el 
competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que 
s’exerceixen per l’Ens delegat. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de gestió i recaptació de 
determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb 
anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de març de 2013. 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.-  DELEGAR en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s’especifiquen: 

I – Taxes: 

- Per la prestació dels serveis d’assistència per psicòleg i/o logopeda 
- Per la prestació del servei d’escola bressol 
- Per la prestació dels serveis d’escola de música 

 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 

• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes en període executiu.  
• Liquidació d’interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 

Segon.- La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació de funcions s’estableix en un període de 
dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d’any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no 
inferior a sis mesos abans del cessament. 

Tercer.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment 
informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l’article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que contempla la present resolució, 
comportarà una dotació econòmica que vindrà determinada per la Taxa de prestació d’aquest servei que la 
Diputació de Barcelona te establert. 

Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s’atendrà a 
l’ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

Sisè.- FACULTAR a l'Alcalde per a la seva signatura del Conveni de delegació que se signarà 

Setè.-. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
Pel que fa als punts 7 i 8 de l’ordre del dia, el senyor Alcalde explica que el Grup Municipal de CIU va presentar 
la moció unes hores més tard del termini màxim per presentar mocions. Considera que és un tema d’actualitat i 
no pot passar al següent Ple. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, explica que segons l’article 10.6 del ROM està 
fora de termini. És un tema de formes. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pregunta quin serà l’ordre del 
debat, proposa que primer es debati la moció presentada pel seu grup i en segon lloc la presentada per CIU. 
 
El senyor Alcalde retira la moció presentada per CIU i a continuació proposa que es voti la inclusió en l’ordre del 
dia per urgència. 
 
El Secretari adverteix que a l’empara de l’article 91.4 del ROF, la inclusió d’assumptes per urgència ha de fer-se 
un cop finalitzat el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
No obstant això, l’Alcaldia proposa la inclusió en l’ordre del dia de la moció com a punt d’urgència. 

Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte de la sessió, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels 
Grups Municipals de CiU i PP i  8 (vuit) abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS 
Llavaneres i del regidor senyor Juan Manuel García Concepción (CiU).  
 
D’acord amb el resultat de la votació, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència, la 
qual s’ha estimat per majoria absoluta legal. 

 
A continuació l’Alcalde altera l’ordre dels punts de l’ordre del dia a l’empara de l’article 20,a) del ROM. En 
conseqüència, el punt 8 passa a ser el 7 i el 7 passa a ser el 8. 
 
7.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES,  EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE “PARTICIPACIONS PREFERENTS” EMESES PER DIVERSES ENTITATS 
FINANCERES. 
 
El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo, 
presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació al Ple Municipal  la  següent: “Moció institucional 
en defensa dels afectats per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats 
financeres” 

Atès que de les 210.000 persones afectades a Catalunya hi ha veïns de Llavaneres per haver adquirit les 
conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt risc ofert per diverses entitats financeres 
del nostre poble. 
 
Atès que les participacions preferents són instruments financers emesos per una entitat bancària que paguen un 
cupó fix durant un venciment indefinit. A trets generals, es caracteritzen per no atorgar drets de veu i vot en la 
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junta general de l’entitat a l'inversor, i en cas de concurs de creditors els inversors es troben just davant dels 
accionistes, és a dir, que els accionistes serien els últims a cobrar en situació de fallida i els amos de 
participacions preferents els penúltims. 
  
Atès que les característiques d’aquestes emissions que cotitzen en mercats desconeguts per a l’inversor del 
carrer i que deixen al comprador a expenses del venedor en molts fronts tenen unes característiques comunes 
bàsiques: 
  
La primera és que es tracta d’emissions de caràcter perpetu, la qual cosa significa que el banc o l’empresa 
emissora no tenen l’obligació de rescatar-les en cap moment prefixat. És a dir, l'inversor presta els seus diners a 
canvi d’un dividend anual, però no té clar quan recuperarà el principal. Per aquest motiu cobra importància el 
mercat on cotitzen les participacions. És l’AIAF, el mercat espanyol de referència per al deute corporatiu o renda 
fixa privada integrat en Borses i Mercats Espanyols (BME), un parquet molt diferent del borsari on l’abundància 
de liquiditat brilla per la seva absència i l’accés no és igual de transparent que altres Borses. 
  
La segona peculiaritat és la remuneració. Es fixa en forma de rendibilitat i sol estar referenciada a l'Euríbor amb 
un diferencial afegit, la qual cosa es cobra en un dividend, amb tots els seus avantatges i inconvenients. Quin 
és el perill? Que els dividends estan subjectes a l’obtenció de benefici, així que si una entitat entra en pèrdues, 
té dret a cancel·lar la retribució. En general, solament haurà de pagar dividend si també ho fa amb les accions. 
  
I una tercera consideració és que la majoria de les emissions de preferents cotitza amb pèrdues al mercat de 
renda fixa, així que l'inversor que vulgui recuperar els seus diners de manera unilateral haurà d’assumir que 
aconseguirà menys del que va donar. 
  
Atès que la venda massiva per part dels bancs i caixes de Participacions Preferents a persones amb escassa o 
nul·la cultura financera ha constituït un escàndol de proporcions gegantines, una veritable estafa. I això no 
hauria d’haver succeït si s’hagués complert la directiva europea sobre mercats d’instruments financers (MIFID) 
que obliga als bancs a sotmetre a un examen als seus clients abans de vendre’ls productes financers 
complexos. Si desconeixen què estan contractant, l’entitat té prohibit signar el tracte. Això en la teoria, perquè a 
la pràctica s’ha col·locat el producte a persones amb escassa o nul·la cultura financera, com tothom sap ja. 
  
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d’abril, modifica, entre altres, l’anterior normativa sobre 
coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers. En definitiva, 
suposa la transposició de la Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 
2009, aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les participacions preferents. 
  
Atès que la nova llei ha disminuït substancialment l’atractiu de les emissions de participacions preferents, de les 
quals van usar i van abusar les entitats financeres durant l’any passat, fins a captar uns 11.660 milions d’euros. 
No obstant això, les emissions anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses de les noves exigències. 
Són, doncs, milers i milers les persones atrapades per aquest producte que ara no poden recuperar els seus 
estalvis o si ho fan (a traves d’un canvi de participacions per accions ofert per alguna entitat) ho faran amb una 
considerable pèrdua de valor nominal. Tot i això, no n’hi ha prou. 
  
Atès que davant d’aquest monumental engany als ciutadans i ciutadanes, s’ha registrat una Proposició no de 
Llei sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per tal de demanar al Govern, entre d'altres 
qüestions, que coordini amb el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions 
necessàries per tal que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que van 
subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa tolerància al risc. 
  
Atès que a la nostra població, el nombre de damnificats i damnificades, tot i que desconegut oficialment, ens 
acostaria a centenars de persones, atès que alguna de les principals entitats que operen a la nostra població 
són posseïdores d’aquest tipus de producte que van comercialitzar de manera substancial els darrers anys. 
  
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que es veuen 
desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels que no han estat correctament 
informades ni assessorades i donada la magnitud dels  afectats, donat que l’abast de la tragèdia és d’àmbit 
estatal, i les solucions hauran de venir de la mà del Congrés dels Diputats, què és qui te competències per 
legislar a tot l’estat espanyol, SOS Llavaneres sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
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1.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que actuï perquè es torni el capital inicial als afectats. 
  
2.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi un projecte de llei de transparència i qualitat en la 
comercialització dels productes financers per acabar amb els abusos de les entitats. 
  
3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d’inversió a comportar-se amb “diligència i transparència”, 
vetllant per l’ interès dels seus clients i cuidant dels seus interessos com si fossin els propis. 
  
4.- Instar el Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els tests de conveniència 
amb l’objectiu que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte 
financer de risc, quedi sense efectes legals, en el cas que no sigui un producte adequat al perfil de coneixement 
de la persona contractant o que no s’adeqüés als riscos que manifestava estar disposat a assumir; que 
garanteixi que la CNMV faci en el futur correctament les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la 
comercialització a minoristes i que dugui a terme les sancions corresponents a les entitats financeres que van 
vulnerar la llei ignorant els requisits legals per a la comercialització de determinats productes financers de risc 
com és el cas de les participacions preferents. 
  
5.- Que l’Ajuntament de Llavaneres posi a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Llavaneres  un servei 
d’assessorament per aquelles persones afectades per la possessió de Participacions Preferents que necessitin 
informació al respecte. 
 
6.-. Donar suport des de l’Ajuntament de Llavaneres  a totes les actuacions de les associacions de persones 
usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones afectades, i en la denúncia de les 
irregularitats i comeses en la fase de comercialització i contractació d’aquests productes financers”. 

 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL QUE ELS AFECTATS PER LA COMERCIALITZACIÓ 
DE PRODUCTES FINANCERS DE RISC (PARTICIPACIONS PREFERENTS), INCLOSOS ELS QUI ELS VAN 
BESCANVIAR PER ACCIONS, PUGUIN OPTAR PER LA VIA ARBITRAL. 
 
Moció de CIU per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc (participacions 
preferents), inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral.  
Vist que a començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions preferents, que 
afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos coneixements d’inversió en productes 
financers, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven. 

La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització d’aquests productes ja que 
Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al Maresme, va ser una de les entitats que més en va 
vendre. Es calcula que només a Mataró, capital de comarca, hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a 
uns 6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars. 

Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents  i obligacions subordinades per 
accions de l’entitat en base a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de les 
oficines comercials, i com a única opció per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat 
va ser absorbida per Bankia, i aquesta va entrar en una situació critica, va haver de ser intervinguda i 
seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem que aquelles dades de 
fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s’han realitzat 

És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es troben en la situació 
descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de 
vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i 
les de la seva família. 

Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la 
magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La 
situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el 
país. 

L’Ajuntament de Mataró ha liderat una presa de contactes a nivell polític per tal de posar de manifest la 
necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats; treballar 
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conjuntament per donar suport als afectats i pressionar als responsables per intentar trobar una solució 
satisfactòria al conflicte; incrementar els mecanismes d’assessorament i col·laboració amb les plataformes i 
entitats d’afectats constituïdes; així com informar els mataronins i els maresmencs de les accions que es duguin 
a terme des de l’Ajuntament de Mataró i del Consell Comarcal del Maresme. 

A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats per les 
preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollir-se a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es 
tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids 
de capital comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora del 
procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de la comarca del Maresme, que són els qui van bescanviar 
aquests productes per accions de l’entitat bancària. 

És per tot això que la Presidència del Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb l’Alcalde de Mataró, 
proposa al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- DEMANAR a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que s’adhereixi a la iniciativa liderada per 
l’Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos 
els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral i: 

1. Adherir-se  a la iniciativa liderada per l’Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per la 
comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin 
optar a la via arbitral. 

2. Demanar al govern de l’estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a 
totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia, tant aquelles persones que encara 
disposen dels productes de risc d’orígen, com aquelles que han dut a terme el bescanvi en accions 
l’any 2012. 

3. Encarregar a l’alcalde, conjuntament amb l’Alcalde de Mataró que ha liderat aquesta iniciativa, faci les 
gestions davant dels responsables del govern de l’estat, i de les forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura arbitral es pugui 
aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels interessos de la ciutadania del Maresme. 

4. Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del Govern de la Generalitat, als 
Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a l’ajuntament de Mataró.” 
 

 
Pel que fa al punt 7, Moció del Grup Municipal de SOS Llavaneres, en defensa dels afectats per la contractació 
de “participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres, el senyor Josep Ruiz i Royo, explica 
breument la moció. 
 
Pel que fa al punt 8, Moció del Grup Municipal de CIU per tal que els afectats per la comercialització de 
productes financers de risc (participacions preferents), inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin 
optar per la via arbitral, el senyor Lluís Nogueras i Moulines, explica breument la moció. 
 
Per unanimitat dels presents, s’acorda el debat conjunt d’ambdós punts i la seva votació separada. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu suport a les dues mocions. 
Considera que és molt important que totes les Administracions donin suport a aquest tema i valora el servei 
d’orientació  de l’Ajuntament molt positiu. 
 
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, pel que fa a la moció presentada per 
SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit:  
 
“La moció presentada per el sr Ruiz  complementa l’anterior de CiU i és per això que tindrà el nostre 
recolzament i en especial en l’apartat 5 on es sol·licita que l’Ajuntament posi a l’abast dels ciutadans de 
Llavaneres un servei d’assessorament per aquelles persones afectades per la possessió de Participacions 
Preferents.”  

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, pel que fa a la moció presentada per 
CIU, llegeix el següent escrit:  
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“Des del nostre grup, tot el que sigui prendre mesures per poder retornar els estalvis a gent que ha sigut, per 
dir-ho d’alguna manera, estafada per dues vegades en el cas de  les preferents. La primera en l’adquisició de 
preferents i la segona amb la gran caiguda de les accions quan en el cas de Caixa Laietana,  aquesta entitat va 
ser absorbida per Bankia. Aquesta entitat mataronina ha estat molt implantada al nostre poble i hi ha molta gent  
que ha vist com el estalvis de tota la vida han quedat en res, donant-se paradoxes com la de que no s’han 
pogut pagar hipoteques perquè a la mateixa entitat hi ha ciutadans que hi tenien accions preferents. 

Pregaríem que aquesta moció es fes extensiva a totes les entitats financeres i no únicament a Bankia 

Volem  recordar que l’Ajuntament  és la primera institució que el ciutadà té al seu abast en cas de problemes. 
És per això que qualsevol mesura que vagi cap a solucionar el problema o intentar-ho tindrà el nostre  
recolzament.” 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que el seu Grup també prepara 
una moció. Es tracta d’un tema de la màxima actualitat. Afirma que li hagués agradat consensuar una sola 
moció.  
 
Segons la seva opinió a ambdues mocions manca una referència a la Comissió Europea. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica breument el tema. El govern del 
PP va elaborar el divendres passat un Reial Decret-Llei en relació a aquest tema. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García Concepción, del Grup Municipal de CIU, demana que a la moció 
presentada per CIU s’inclogui, al punt 2, “(...) i la resta d’entitats (...)”. 
 
El senyor Alcalde explica que la moció presentada per CIU és l’aprovada al Consell d’Alcaldes. 
 
Finalitzat el debat i vistes les propostes dels diferents grups municipals, el senyor Ruiz accepta incorporar, al 
dispositiu cinquè de la moció de SOS LLAVANERES, les esmenes següents: en primer lloc, substituir “servei 
d’assessorament” per “servei d’orientació” i, en segon lloc, afegir un paràgraf on consti: “Informar des del web 
municipal del servei d’orientació” 
 
Finalment, els textos que es proposen a votació són els següents: 

7.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES,  EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE “PARTICIPACIONS PREFERENTS” EMESES PER DIVERSES ENTITATS 
FINANCERES. 
 
El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo, 
presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació al Ple Municipal  la  següent: “Moció institucional 
en defensa dels afectats per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats 
financeres” 

Atès que de les 210.000 persones afectades a Catalunya hi ha veïns de Llavaneres  per haver adquirit les 
conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt risc ofert per diverses entitats financeres 
del nostre poble. 
 
Ates que les participacions preferents són instruments financers emesos per una entitat bancària que paguen un 
cupó fix durant un venciment indefinit. A trets generals, es caracteritzen per no atorgar drets de veu i vot en la 
junta general de l’entitat a l'inversor, i en cas de concurs de creditors els inversors es troben just davant dels 
accionistes, és a dir, que els accionistes serien els últims a cobrar en situació de fallida i els amos de 
participacions preferents els penúltims. 
  
Ates que les característiques d’aquestes emissions que cotitzen en mercats desconeguts per a l’inversor del 
carrer i que deixen al comprador a expenses del venedor en molts fronts tenen unes característiques comunes 
bàsiques: 
  
La primera és que es tracta d’emissions de caràcter perpetu, la qual cosa significa que el banc o l’empresa 
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emissora no tenen l’obligació de rescatar-les en cap moment prefixat. És a dir, l'inversor presta els seus diners a 
canvi d’un dividend anual, però no té clar quan recuperarà el principal. Per aquest motiu cobra importància el 
mercat on cotitzen les participacions. És l’AIAF, el mercat espanyol de referència per al deute corporatiu o renda 
fixa privada integrat en Borses i Mercats Espanyols (BME), un parquet molt diferent del borsari on l’abundància 
de liquiditat brilla per la seva absència i l’accés no és igual de transparent que altres Borses. 
  
La segona peculiaritat és la remuneració. Es fixa en forma de rendibilitat i sol estar referenciada a l'Euríbor amb 
un diferencial afegit, la qual cosa es cobra en un dividend, amb tots els seus avantatges i inconvenients. Quin 
és el perill? Que els dividends estan subjectes a l’obtenció de benefici, així que si una entitat entra en pèrdues, 
té dret a cancel·lar la retribució. En general, solament haurà de pagar dividend si també ho fa amb les accions. 
  
I una tercera consideració és que la majoria de les emissions de preferents cotitza amb pèrdues al mercat de 
renda fixa, així que l'inversor que vulgui recuperar els seus diners de manera unilateral haurà d’assumir que 
aconseguirà menys del que va donar. 
  
Ates que la venda massiva per part dels bancs i caixes de Participacions Preferents a persones amb escassa o 
nul·la cultura financera ha constituït un escàndol de proporcions gegantines, una veritable estafa. I això no 
hauria d’haver succeït si s’hagués complert la directiva europea sobre mercats d’instruments financers (MIFID) 
que obliga als bancs a sotmetre a un examen als seus clients abans de vendre’ls productes financers 
complexos. Si desconeixen què estan contractant, l’entitat té prohibit signar el tracte. Això en la teoria, perquè a 
la pràctica s’ha col·locat el producte a persones amb escassa o nul·la cultura financera, com tothom sap ja. 
  
Ates que l’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d’abril, modifica, entre altres, l’anterior normativa sobre 
coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers. En definitiva, 
suposa la transposició de la Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 
2009, aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les participacions preferents. 
  
Ates que la nova llei ha disminuït substancialment l’atractiu de les emissions de participacions preferents, de les 
quals van usar i van abusar les entitats financeres durant l’any passat, fins a captar uns 11.660 milions d’euros. 
No obstant això, les emissions anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses de les noves exigències. 
Són, doncs, milers i milers les persones atrapades per aquest producte que ara no poden recuperar els seus 
estalvis o si ho fan (a traves d’un canvi de participacions per accions ofert per alguna entitat) ho faran amb una 
considerable pèrdua de valor nominal. Tot i això, no n’hi ha prou. 
  
Ates que davant d’aquest monumental engany als ciutadans i ciutadanes, s’ha registrat una Proposició no de 
Llei sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per tal de demanar al Govern, entre d'altres 
qüestions, que coordini amb el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions 
necessàries per tal que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que van 
subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa tolerància al risc. 
  
Ates que a  la nostra població , el nombre de damnificats i damnificades, tot i que desconegut oficialment, ens 
acostaria a centenars  de persones, atès que alguna de les principals entitats que operen a la nostra població 
són posseïdores d’aquest tipus de producte que van comercialitzar de manera substancial els darrers anys. 
  
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que es veuen 
desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels que no han estat correctament 
informades ni assessorades i donada la magnitud dels  afectats, donat que l’abast de la tragèdia és d’àmbit 
estatal, i les solucions hauran de venir de la mà del Congrés dels Diputats, què és qui te competències per 
legislar a tot l’estat espanyol, SOS Llavaneres sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que actuï perquè es torni el capital inicial als afectats. 
  
2.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi un projecte de llei de transparència i qualitat en la 
comercialització dels productes financers per acabar amb els abusos de les entitats. 
  
3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d’inversió a comportar-se amb “diligència i transparència”, 
vetllant per l’ interès dels seus clients i cuidant dels seus interessos com si fossin els propis. 
  
4.- Instar el Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els tests de conveniència 
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amb l’objectiu que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte 
financer de risc, quedi sense efectes legals, en el cas que no sigui un producte adequat al perfil de coneixement 
de la persona contractant o que no s’adeqüés als riscos que manifestava estar disposat a assumir; que 
garanteixi que la CNMV faci en el futur correctament les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la 
comercialització a minoristes i que dugui a terme les sancions corresponents a les entitats financeres que van 
vulnerar la llei ignorant els requisits legals per a la comercialització de determinats productes financers de risc 
com és el cas de les participacions preferents. 
  
5.- Que l’Ajuntament de Llavaneres  posi a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Llavaneres  un servei 
d’orientació per aquelles persones afectades per la possessió de Participacions Preferents que necessitin 
informació al respecte. Informar des del web municipal del servei d’orientació. 
 
6.-. Donar suport des de l’Ajuntament de Llavaneres  a totes les actuacions de les associacions de persones 
usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones afectades, i en la denúncia de les 
irregularitats i comeses en la fase de comercialització i contractació d’aquests productes financers”. 

 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TAL QUE ELS AFECTATS PER LA COMERCIALITZACIÓ 
DE PRODUCTES FINANCERS DE RISC (PARTICIPACIONS PREFERENTS), INCLOSOS ELS QUI ELS VAN 
BESCANVIAR PER ACCIONS, PUGUIN OPTAR PER LA VIA ARBITRAL. 
 
Moció de CIU per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc (participacions 
preferents), inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral.  
Vist que a començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions preferents, que 
afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos coneixements d’inversió en productes 
financers, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven. 

La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització d’aquests productes ja que 
Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al Maresme, va ser una de les entitats que més en va 
vendre. Es calcula que només a Mataró, capital de comarca, hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a 
uns 6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars. 

Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents  i obligacions subordinades per 
accions de l’entitat en base a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de les 
oficines comercials, i com a única opció per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat 
va ser absorbida per Bankia, i aquesta va entrar en una situació critica, va haver de ser intervinguda i 
seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem que aquelles dades de 
fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s’han realitzat 

És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es troben en la situació 
descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de 
vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i 
les de la seva família. 

Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la 
magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La 
situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el 
país. 

L’Ajuntament de Mataró ha liderat una presa de contactes a nivell polític per tal de posar de manifest la 
necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats; treballar 
conjuntament per donar suport als afectats i pressionar als responsables per intentar trobar una solució 
satisfactòria al conflicte; incrementar els mecanismes d’assessorament i col·laboració amb les plataformes i 
entitats d’afectats constituïdes; així com informar els mataronins i els maresmencs de les accions que es duguin 
a terme des de l’Ajuntament de Mataró i del Consell Comarcal del Maresme. 

A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats per les 
preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollir-se a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es 
tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids 
de capital comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora del 
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procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de la comarca del Maresme, que són els qui van bescanviar 
aquests productes per accions de l’entitat bancària. 

És per tot això que la Presidència del Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb l’Alcalde de Mataró, 
proposa al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- DEMANAR a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que s’adhereixi en nom i representació dels 
municipis dels Maresme a la iniciativa liderada per l’Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per la 
comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a 
la via arbitral i: 

1. Adherir-se  en nom i representació dels municipis dels Maresme a la iniciativa liderada per l’Ajuntament 
de Mataró per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui 
els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral. 

2. Demanar al govern de l’estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a 
totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia i la resta d’entitats, tant aquelles 
persones que encara disposen dels productes de risc d’orígen, com aquelles que han dut a terme el 
bescanvi en accions l’any 2012. 

3. Encarregar a l’alcalde, conjuntament amb l’Alcalde de Mataró que ha liderat aquesta iniciativa, faci les 
gestions davant dels responsables del govern de l’estat, i de les forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura arbitral es pugui 
aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels interessos de la ciutadania del Maresme. 

4. Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del Govern de la Generalitat, als 
Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a l’ajuntament de Mataró.” 

 
Sotmeses a votació els assumptes resulten aprovades per unanimitat les dues mocions, amb la inclusió de 
l’esmena proposada pel Regidor senyor Juan Manuel García Concepción. 
 
9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES, RELATIVA A ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓ D’UN 
SISTEMA DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL BASADA EN ELS CODIS 
BIDIMENSIONALS QR. 
 
El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo, 
presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació al Ple Municipal  la  següent MOCIÓ:   

“PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SENYALITZACIÓ 
INFORMATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL BASADA EN ELS CODIS BIDIMENSIONALS QR 

A ningú se li escapa que cada vegada més utilitzem les noves tecnologies de manera consolidada. Conceptes 
com el de tablet, iphone, smartphone, xarxes socials, blocs, Youtube o Gmail, entre molts d’altres, ja no ens són 
estranys i formen part de la nostra quotidianitat. 

La proposta d’acord que presentem aplica l’ús de les noves tecnologies a la promoció turística local. Proposem 
complementar, l’actual difusió del patrimoni cultural del nostre poble, mitjançant la utilització de codis 
bidimensionals QR. 

Els codis QR «Quick Response» consisteixen en un sistema gràfic bidimensional creat per a accedir a 
informació, amb capacitat d’emmagatzemament cent vegades major a la dels codis de barres tradicionals. 
L’usuari només ha de disposar d’alguna de les aplicacions disponibles per llegir codis QR, acostar el telèfon al 
codi per capturar-lo amb el dispositiu i accedir a la informació que conté aquest codi.  

Proposem col·locar davant de cada element d'interès cultural, arquitectònic o fins i tot paisatgístic una placa 
amb un codi QR imprès que, un cop escanejat amb un dispositiu mòbil i prèvia selecció de l’idioma, permeti 
escoltar una àudio guia amb explicacions sobre el recurs, la seva història, anècdotes que s’hi van produir, la 
datació, les característiques, un plànol de situació geogràfica i un petit itinerari per arribar a altres punts propers. 

Aquest projecte de senyalització que proposem va dirigit als visitants del municipi però també al conjunt de la 
població, amb la voluntat de millorar la percepció i el coneixement del patrimoni de Sant Andreu de Llavaneres. 
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Tot plegat vol ser una nova manera d’accedir a la informació turística que complementi les ja existent com les 
guies o els plànols i que supleixi la manca d’una oficina de turisme a Sant Andreu de Llavaneres. 

Per això, des de SOS Llavaneres presentem per al seu debat, votació i aprovació, si s’escau, l’adopció del 
següent, 

ACORD 

Primer.- Valorar el cost econòmic de la implantació d’un sistema de senyalització informativa del patrimoni 
cultural, arquitectònic i paisatgístic basada en els codis bidimensionals QR a Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el servei. 
 
Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.”      
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia que donarà suport a la 
moció. Pensa que s’haurien d’aprofitar totes les eines disponibles. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, afirma el següent: “Estem a favor de la 
tecnologia i si aquesta serveix per afavorir la promoció del Poble i si es pot , en el seu moment,  assumir el cost 
econòmic sense cap mena de dubte  que li votarem a favor.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia el seu suport a la moció. Demana 
afegir un tercer punt que en el sentit següent: “L’Ajuntament cercarà el recursos necessaris per poder implantar 
aquest sistema”. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, proposa afegir al segon paràgraf de la 
part expositiva i al punt dispositiu primer el següent: “(...) o qualsevol nova tecnologia que sorgeixi”. 

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo, 
presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació al Ple Municipal  la  següent MOCIÓ:   

“PROPOSTA D’ACORD  RELATIVA A ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SENYALITZACIÓ 
INFORMATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL BASADA EN ELS CODIS BIDIMENSIONALS QR 

A ningú se li escapa que cada vegada més utilitzem les noves tecnologies de manera consolidada. Conceptes 
com el de tablet, iphone, smartphone, xarxes socials, blocs, Youtube o Gmail, entre molts d’altres, ja no ens són 
estranys i formen part de la nostra quotidianitat. 

La proposta d’acord que presentem aplica l’ús de les noves tecnologies a la promoció turística local. Proposem 
complementar, l’actual difusió del patrimoni cultural del nostre poble, mitjançant la utilització de codis 
bidimensionals QR o qualsevol nova tecnologia que sorgeixi. 

Els codis QR «Quick Response» consisteixen en un sistema gràfic bidimensional creat per a accedir a 
informació, amb capacitat d’emmagatzemament cent vegades major a la dels codis de barres tradicionals. 
L’usuari només ha de disposar d’alguna de les aplicacions disponibles per llegir codis QR, acostar el telèfon al 
codi per capturar-lo amb el dispositiu i accedir a la informació que conté aquest codi.  

Proposem col·locar davant de cada element d'interès cultural, arquitectònic o fins i tot paisatgístic una placa 
amb un codi QR imprès que, un cop escanejat amb un dispositiu mòbil i prèvia selecció de l’idioma, permeti 
escoltar una àudio guia amb explicacions sobre el recurs, la seva història, anècdotes que s’hi van produir, la 
datació, les característiques, un plànol de situació geogràfica i un petit itinerari per arribar a altres punts propers. 

Aquest projecte de senyalització que proposem va dirigit als visitants del municipi però també al conjunt de la 
població, amb la voluntat de millorar la percepció i el coneixement del patrimoni de Sant Andreu de Llavaneres. 

Tot plegat vol ser una nova manera d’accedir a la informació turística que complementi les ja existent com les 
guies o els plànols i que supleixi la manca d’una oficina de turisme a Sant Andreu de Llavaneres. 
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Per això, des de SOS Llavaneres presentem per al seu debat, votació i aprovació, si s’escau, l’adopció del 
següent, 

ACORD 

Primer.- Valorar el cost econòmic de la implantació d’un sistema de senyalització informativa del patrimoni 
cultural, arquitectònic i paisatgístic basada en els codis bidimensionals QR a Sant Andreu de Llavaneres o 
qualsevol nova tecnologia que sorgeixi. 
 
Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el servei. 
 
Tercer.- L’Ajuntament cercarà el recursos necessaris per poder implantar aquest sistema”. 

Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.”      
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les dues esmenes proposades. 
 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, DE REBUIG A LA REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL. 
 
 
“Reforma de l’administració local 

El passat divendres dia 15 de febrer el Govern de l’Estat va donar llum verda a l’informe sobre l’Avantprojecte 
de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

La reforma de l’administració local amb la que treballa el govern del PP treu competències i capacitats de gestió 
als ajuntaments. Es tracta d’una reforma regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el 
bon funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat que donin resposta a les necessitats de la 
ciutadania. Treure competències als ajuntaments no comporta millorar l’eficiència sinó senzillament allunyar els 
centres de decisió d’on esdevenen els problemes. 

Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la democràcia i han jugat un paper decisiu en 
la garantia d’accés dels ciutadans i ciutadanes a determinats serveis i en la cohesió de pobles, viles i ciutats de 
Catalunya. Des de l’administració local s’han assumit competències que no eren municipals per tal de donar 
resposta als seus veïns i veïnes perquè és l’administració més propera, la que rep de primera mà les 
necessitats diàries de la seva població.  
Els ajuntaments han demostrat en més de 30 anys de democràcia la seva contribució a la millora de la qualitat 
de vida de la seva ciutadania. Els ens locals són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en 
matèries socials, en educació i en salut, i per garantir això és necessària una nova estructura de l’administració 
local que simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i estableixi quines són les 
competències municipals i en garanteixi el seu correcte finançament. 

El Govern de l’Estat no creu en els ajuntaments petits i els buida de competències amb un suposat estalvi que 
en realitat serà un increment de despesa per als ciutadans i les ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per 
resoldre els seus problemes. És molt greu l’anunci que els càrrecs electes dels ajuntaments de menys de 1.000 
habitants no rebin cap tipus de remuneració econòmica ja que aquesta decisió allunya a les classes 
treballadores del servei públic. Es tracta d’un pas més del PP en el camí de segrestar la política a la gent del 
carrer. És especialment preocupant la redacció de l’article 61 bis: “Intervenció de municipis amb població 
inferior als 5.000 habitants”, el que podria provocar la intervenció i desaparició de facto de més del 83% dels 
ajuntaments espanyols. 

D’altra banda, cal recordar que les administracions locals no són ni molt menys les que tenen un pes més 
rellevant en el dèficit públic i a més són, segons les darreres dades econòmiques, l’únic nivell d’administració 
pública que preveu acomplir amb l’objectiu del dèficit.  
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Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint només a criteris econòmics sense 
tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida i tampoc resol definitivament el problema del finançament 
local tal i com es ve reclamant des de les entitats municipalistes. 

Per tot plegat considerem que aquesta reforma de la Llei Local del PP retalla totes les competències dels 
ajuntaments sense tenir en compte que són l’administració més propera a la ciutadania i garantia de progrés a 
Catalunya. 

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acordi:  
 
1.-Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el Govern del PP ja que 
representa un atac sense precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la privatització dels serveis 
públics.  
 
2.-Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes i 
prestadora de serveis públics de proximitat i de qualitat.  
 
3.-Apostar per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi i 
garanteixi una prestació eficient dels serveis, establint quines són les competències municipals i garantint el seu 
correcte funcionament i finançament. 
 
4.- Instar al Govern de l’Estat a que retiri l’actual esborrany d’avantprojecte i que escolti les reivindicacions 
històriques de les entitats municipalistes i que resolgui de manera definitiva el finançament local per tal de 
garantir l’accés als serveis públics a tota la ciutadania i la continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit 
durant els més de 30 anys de democràcia i al qual han contribuït de forma destacada els ajuntaments. 
             
5.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves competències exclusives en règim 
local i que tramiti de manera urgent la nova Llei de Governs locals i Hisendes locals catalanes que blindin els 
municipis catalans contra aquest atac de la nostra autonomia que planteja l’avantprojecte amb el que treballa el 
govern del PP, i en garanteixi el seu finançament, a més d’assumir el compromís ferm de liquidar el deute 
pendent amb els ajuntaments. 
 
Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis. 

 
Grup Municipal Socialista 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 5 de Març de 2013” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, exposa breument la moció. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent escrit: 
 
“Als ajuntaments se’ls ha fet culpables de molts mals i, entre altres, del malbaratament de recursos. 
Evidentment que hi ha casos de mala administració, però també és cert que els ajuntaments prestem molts 
serveis que l’Estat és incapaç de gestionar amb eficiència; i, a sobre, fem aquestes prestacions de serveis que 
no sempre ens corresponen, carregant amb el pes econòmic de les mesures. 
Perquè, com ja hem dit moltes vegades, som el recurs més pròxim, i el ciutadà, quan té un problema no va als 
òrgans de la Generalitat o de l’Estat, sinó que ve aquí, a l’ajuntament, a parlar amb l’alcalde, amb els regidors o 
amb el tècnic que té més a prop. 
Aquesta reforma està, però, en sintonia amb el que el govern del Partit Popular està fent amb tot allò que no pot 
controlar o gestionar eficientment, donar la culpa als altres per seguir recentralitzant l’Administració. 
Des de Gent de Llavaneres creiem que ens hem de reivindicar com a gestors i, alhora, ser molt curosos en la 
manera com gastem i com utilitzem el diner públic. És per això que una vegada i una altra els demanem seny, 
els demanem austeritat. I és per això que donarem suport a la moció del Partit Socialista.” 
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El senyor Rubal demana al Govern que sigui molt curós amb els diners municipals. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recalca el punt 5 de la part dispositiva de la 
moció. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que es tracta d’un avantprojecte 
de llei i que, per tant, encara no se sap el redactat final. Anuncia la seva abstenció. 
 
El senyor Alcalde anuncia que donarà suport a la moció. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant, resulta 
aprovada sense cap esmena. 

 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER TAL D’ESTABLIR UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT 
SITUACIONS DE DESNONAMENTS DE L’HABITATGE HABITUAL A SANT ANDREU DE LLAVANERES. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació la regidora Gemma Martín Villanova, presenta al Ple la 
següent Moció per tal d’establir un Protocol d’actuació davant situacions de desnonaments de l’habitatge 
habitual a Sant Andreu de Llavaneres.   
 
Exposició de motius: 
 
És un fet manifest que des de l'inici de la crisi i l’augment de l’atur cada cop són més les famílies que han arribat 
a situacions límit que, en molts casos, no permeten cobrir les necessitats bàsiques que ha de tenir tot ciutadà.  
 
En aquest context milers de famílies s'enfronten, no només a la pèrdua del seu habitatge principal, sinó també a 
una condemna econòmica de per vida, ja que en molts casos el ciutadà no només perd el pis que fins el 
moment representava el seu habitatge habitual, sinó que en molts casos l’afectat pel desnonament continua 
tenint amb l’entitat financera un deute encara considerable en funció del crèdit demanat, els interessos, i els 
costos judicials.  
 
Aquesta situació condemna a les persones afectades a l’exclusió social i a l’economia submergida a causa 
d’una legislació que no té comparació en els països del nostre entorn.  
 
Els Departaments de Benestar Social dels diferents Ajuntaments esdevenen actors principals  en els casos de 
desnonaments, ja que els ciutadans afectats s’adrecen a aquests departaments buscant emparament legal, 
bens de subsistència, o solucions immediates davant del problema que és perdre el teu habitatge habitual.  
Cada família és diferent, i per tant no existeix un desnonament igual que l’altre. Es poden donar desnonaments 
amb persones de la tercera edat soles, amb persones amb disminució, amb trastorns mentals, amb menors 
d’edat, en persones en situació irregular... I en cada cas l'Administració Local ha de seguir un protocol per tal de 
garantir l'assessorament i les necessitats bàsiques de cada afectat.  
 
Atès que els Ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà, i per tant són els Departaments de 
Benestar Social els primers en intentar pal·liar els efectes d’un desnonament.  
 
Atès que la pèrdua de l’habitatge habitual fruit d’un desnonament és una situació que mereix un tracte 
sistemàtic, ràpid i efectiu per a cada afectat.  
 
Atès que la Justícia Europea ha instat al Govern espanyol a reformar la Llei Hipotecària per tal de facultar als 
tribunals espanyols a actuar en casos d’abús per part de les entitats financeres, i que aquest fet pot obrir la 
porta a aturar molts desnonaments futurs sempre que les persones afectades rebin la informació i 
l’assessorament pertinent.  
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no és aliè als casos de desnonaments i que en el nostre 
municipi s’han produït 12 desnonaments durant l’any 2012.   
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Llavaneres insta al Ple de la Corporació a adoptar els 
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següents acords: 
 
Primer, crear un grup de treball per tal de redactar un 'Protocol d’actuació davant situacions de desnonaments 
de l’habitatge habitual' que serveixi de metodologia de treball pels tècnics de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres per fer front a casos de desnonaments al nostre municipi.  
 
Segon, instar a l'Alcalde, al regidor de Benestar Social, a un representant de l'Oposició, i als tècnics del 
departament de Benestar Social a participar en el grup de treball abans mencionat. Establir un calendari de 
treball amb reunions mensuals a fi d’aconseguir un Protocol d’actuació que doni resposta als casos de 
desnonaments al nostre municipi en un termini màxim de 4 mesos.  
 
Tercer, garantir l’assessorament legal a tots els afectats per casos de desnonaments per execució hipotecària o 
per falta de pagament del contracte de lloguer.  
 
Quart, fer difusió a la revista municipal i a les cartelleres del poble del Programa de mediació per al lloguer 
social per tal de que les persones propietàries d’un habitatge desocupat puguin posar-lo en lloguer mitjançant 
les borses per al lloguer social i d'altres administracions que integren la Xarxa de Mediació.”  
 
La Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la moció i 
llegeix el següent escrit: 
 
“Com tots sabem, la crisi econòmica i l’augment de l’atur han fet que moltes famílies estiguin en situacions límit i 
no puguin cobrir les necessitats bàsiques, entre elles l’habitatge. 
 
Tots hem vist pels medis de comunicació o per persones properes la injustícia quan moltes famílies són 
desnonades i s’enfronten a la pèrdua de l’habitatge i a una condemna econòmica de per vida, sense tenir en 
compte ni tan sols les famílies més vulnerables. 
 
Sabem que des de benestar social s’està treballant per ajudar a aquestes famílies, que és un pas molt important 
perquè són els primers que intenten pal·liar aquesta situació i a derivar la família on calgui, per exemple a 
l’oficina d’intermediació hipotecària per assessorament legal o a Càritas. I també sabem que la justícia europea 
ja ha comunicat que cal reformar la llei hipotecària i impedir aquells desnonaments que el jutge consideri que hi 
ha hagut clàusules abusives. 
 
Des d’ERC-Llavaneres presentem aquesta moció perquè ens preocupa molt aquest tema i volem que 
s’actualitzi el protocol d’actuació, ja que és del 2004 amb retocs del 2007 i pensem que és insuficient, que la 
societat ha canviat molt i aquest protocol s’ha de posar al dia i s’ha de fer més extens. Sabem que fer un 
protocol és complicat perquè cada família és diferent i té les seves peculiaritats, però des de l’Ajuntament s’ha 
de garantir aquesta necessitat i ajudar a totes les famílies que ho requereixin. 
 
Avui ens hem reunit amb el Sr. Majó i hem consensuat uns petits matisos per garantir l’aprovació de la moció i 
el bé dels llavanerencs. Aquests matisos són referents als acords d’aquesta moció i ara us els llegiré 
textualment tal com queden. 
 
Primer, crear un grup de treball per tal d’actualitzar un 'Protocol d’actuació davant situacions de desnonaments 
de l'habitatge habitual' que serveixi de metodologia de treball pels tècnics de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres per fer front a casos de desnonaments al nostre municipi. 
 
Segon, instar a l'Alcalde o al regidor de Benestar Social, a un representant de l'Oposició, i al tècnic del 
departament de Benestar Social a participar en el grup de treball abans mencionat. 
Establir un calendari de treball a fi d’aconseguir un Protocol d’actuació que doni resposta als casos de 
desnonaments al nostre municipi en un termini màxim de 4mesos. 
 
Tercer, continuar garantint l'assessorament legal a tots els afectats per casos de desnonaments per execució 
hipotecària o per falta de pagament del contracte de lloguer. 
 
Quart, fer difusió a la revista municipal i a les cartelleres del poble del Programa de mediació per al lloguer 
social per tal de que les persones propietàries d’un habitatge desocupat puguin posar-lo en lloguer mitjançant 
les borses per al lloguer social i d'altres administracions que integren la Xarxa de Mediació.” 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent escrit: 
 
“Fa ja 2 plens que el grup GLL va presentar una moció aprovada per el Ple en el mateix sentit que la que han 
presentat vostès on es demanava al Govern de l’Estat la suspensió dels desnonaments i la seva negociació 
amb el deutor. La vam presentar abans de que es produís un  debat sobre aquesta qüestió al parlament de 
Madrid i tots sabem els resultats. 

Mes a nivell municipal es demanava sol·licitar al jutge degà  que fes arribar el llistat de processos als serveis 
socials de L’ajuntament, assessorament el ciutadà  afectat per part dels serveis municipals i deixar d’operar amb 
entitats bancàries que promoguessin desnonaments entre altres. Es va aprovar en  

Considerem que aquesta moció es complementaria a la que vam presentar en el seu dia i també amb mocions 
d’altres grup polítics que s’han presentat avui i es per això que tindran el nostre vot favorable. 

Només  ens agradaria que en el punt 2 on diu un representant de l’oposició digues representants de l’oposició  
ja que som 4 grups diferents.” 

El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, proposa dues esmenes, la primera respecta a 
l’apartat segon de la part dispositiva, considera que caldria afegir “(...) persona en qui delegui (...), a dos 
representants dels Grups de l’oposició (...)” 
 
Pel que fa a la segona esmena, el senyor Majó proposa, afegir al punt dispositiu quart el web municipal. 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació la regidora Gemma Martín Villanova, presenta al Ple la 
següent Moció per tal d’establir un Protocol d’actuació davant situacions de desnonaments de l’habitatge 
habitual a Sant Andreu de Llavaneres.   
 
Exposició de motius: 
 
És un fet manifest que des de l'inici de la crisi i l’augment de l’atur cada cop són més les famílies que han arribat 
a situacions límit que, en molts casos, no permeten cobrir les necessitats bàsiques que ha de tenir tot ciutadà.  
 
En aquest context milers de famílies s'enfronten, no només a la pèrdua del seu habitatge principal, sinó també a 
una condemna econòmica de per vida, ja que en molts casos el ciutadà no només perd el pis que fins el 
moment representava el seu habitatge habitual, sinó que en molts casos l’afectat pel desnonament continua 
tenint amb l’entitat financera un deute encara considerable en funció del crèdit demanat, els interessos, i els 
costos judicials.  
 
Aquesta situació condemna a les persones afectades a l’exclusió social i a l’economia submergida a causa 
d’una legislació que no té comparació en els països del nostre entorn.  
 
Els Departaments de Benestar Social dels diferents Ajuntaments esdevenen actors principals  en els casos de 
desnonaments, ja que els ciutadans afectats s’adrecen a aquests departaments buscant emparament legal, 
bens de subsistència, o solucions immediates davant del problema que és perdre el teu habitatge habitual.  
Cada família és diferent, i per tant no existeix un desnonament igual que l’altre. Es poden donar desnonaments 
amb persones de la tercera edat soles, amb persones amb disminució, amb trastorns mentals, amb menors 
d’edat, en persones en situació irregular... I en cada cas l'Administració Local ha de seguir un protocol per tal de 
garantir l'assessorament i les necessitats bàsiques de cada afectat.  
 
Atès que els Ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà, i per tant són els Departaments de 
Benestar Social els primers en intentar pal·liar els efectes d’un desnonament.  
 
Atès que la pèrdua de l’habitatge habitual fruit d’un desnonament és una situació que mereix un tracte 
sistemàtic, ràpid i efectiu per a cada afectat.  
 
Atès que la Justícia Europea ha instat al Govern espanyol a reformar la Llei Hipotecària per tal de facultar als 
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tribunals espanyols a actuar en casos d’abús per part de les entitats financeres, i que aquest fet pot obrir la 
porta a aturar molts desnonaments futurs sempre que les persones afectades rebin la informació i 
l’assessorament pertinent.  
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no és aliè als casos de desnonaments i que en el nostre 
municipi s’han produït 12 desnonaments durant l’any 2012.   
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Llavaneres insta al Ple de la Corporació a adoptar els 
següents acords: 
 
Primer, crear un grup de treball per tal d’actualitzar un 'Protocol d’actuació davant situacions de desnonaments 
de l’habitatge habitual' que serveixi de metodologia de treball pels tècnics de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres per fer front a casos de desnonaments al nostre municipi.  
 
Segon, instar a l'Alcalde, o persona en qui delegui, al regidor de Benestar Social, a dos representant dels Grups 
de l'Oposició, i als tècnics del departament de Benestar Social a participar en el grup de treball abans 
mencionat. Establir un calendari de treball a fi d’aconseguir un Protocol d’actuació que doni resposta als casos 
de desnonaments al nostre municipi en un termini màxim de 4 mesos.  
 
Tercer, continuar garantint l’assessorament legal a tots els afectats per casos de desnonaments per execució 
hipotecària o per falta de pagament del contracte de lloguer.  
 
Quart, fer difusió a la revista municipal, al web municipal i a les cartelleres del poble del Programa de mediació 
per al lloguer social per tal de que les persones propietàries d’un habitatge desocupat puguin posar-lo en lloguer 
mitjançant les borses per al lloguer social i d'altres administracions que integren la Xarxa de Mediació.”  
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les totes les esmenes proposades. 
 
12.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOS LLAVANERES I GENT DE LLAVANERES, 
PER A EXIGIR “TOLERÀNCIA ZERO” CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA. 
 
Els Grups Municipals de SOS Llavaneres i de Gent de Llavaneres-EM, i en representació seva , els regidors i 
portaveus senyors Josep Ruiz Royo i Joan Rubal Díaz, presenten per al seu debat i aprovació al Ple de la 
Corporació la  MOCIÓ:   

“PER A EXIGIR “TOLERÀNCIA ZERO” CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els representants polítics no podem quedar de braços creuats i amb actitud indiferent davant l’allau de casos de 
corrupció política que de fa mesos van apareixent relacionats amb l’acció i la gestió de la vida política del país i 
què, malauradament, han sofert un increment quantitatiu i qualitatiu a les darreres setmanes.  
La nostra responsabilitat política s’ha de refermar quan sorgeixen actituds i fets impropis de l’ètica dels 
representants del poble. No podem observar assistir impassibles com es succeeixen aquests casos i deixar que 
es continuï erosionant la imatge que tenen els ciutadans de Sant  Andreu de Llavaneres dels seus 
representants públics.   
 
De fet, la corrupció, juntament amb l’atur i la crisi econòmica, són a hores d’ara percebuts per l’opinió pública 
com els principals problemes que afecten la nostra societat, una veritable xacra social a tots els nivells 
territorials que amenaça amb desmuntar l’Estat de Dret i els fonaments de la societat democràtica que tant ens 
ha costat construir. És doncs el nostre deure com a representants del poble de Sant Andreu de Llavaneres  fer-
ne front amb tots els mitjans al nostre abast.  
 
És moment doncs de fer un pas endavant i prendre un posicionament ètic personal i de responsabilitat.  Les 
institucions i els partits polítics han d’afrontar sense embuts de forma nítida, sòlida, immediata i contundent 
mesures que garanteixin la transparència de les actuacions públiques. D’altra banda, han d’assumir clarament 
les responsabilitats polítiques quan es troben indicis legals de pràctiques corruptes a qualsevol nivell de 
l’administració pública. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

És per aquests motius que proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar a tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  a redactar 
i aprovar, abans d’un període de 3 mesos, un Codi Ètic pels representants municipals, a signar pels regidors 
actuals en el moment de la seva aprovació i que es proposarà la seva signatura d’ara endavant a cada regidor 
en el moment de l’acceptació de l’acta de regidor quan surtin elegits pel poble de Sant Andreu de Llavaneres.  
2. Instar als partits polítics amb representació a qualsevol nivell territorial, començant pel local,  a: 

a) a) reprovar i demanar la renúncia als seus electes dels càrrecs públics, 
b) b) a suspendre de militància i inhabilitar-los dels càrrecs orgànics en el partit de forma permanent en el 

temps als militants, càrrecs orgànics i/o càrrecs amb responsabilitat pública quan aquests, després 
d’una investigació judicial, resultin imputats per pràctiques corruptes. Tanmateix, fent-ho amb 
independència del temps transcorregut des de la presumpta comissió del delicte causant de la dita 
investigació. 

3. Instar als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al propi Parlament de Catalunya a: 
c) aprovar – o a fer la proposta en el nivell competencial territorial que correspongui - en un termini màxim 

de 6 mesos, d’una llei de transparència en les finances dels partits i en la contractació pública; 
d) aprovar una llei de transparència en el finançament dels partits polítics; 
e) aprovar una nova normativa de funcionament i competències del Tribunal de Comptes; i 
f) aprovar una llei d’ètica i responsabilitat política que endureixi els deures i les responsabilitats dels 

representants públics i dels càrrecs orgànics dels partits. 
 

4. Instar als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al propi Parlament a fer la proposta 
en el nivell de competència territorial que correspongui d’endurir les responsabilitats penals tant pels particulars 
o empreses instigadores de la corrupció política, com dels representants polítics o càrrecs orgànics dels partits 
condemnats per pràctiques de corrupció. 
  
I perquè així consti, que es trameti còpia d’aquesta moció a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als 
portaveus dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, a la presidència del Tribunal de 
Comptes de Catalunya.i a la Oficina Antifrau de Catalunya.” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es posiciona d’acord amb 
l’esperit de la moció. Recorda que fa cinc anys el seu Grup va presentar una moció de bones pràctiques i es va 
aprovar en el Ple. 
 
Explica en què consisteix la presumpció d’innocència i que la imputació simplement suposa la possibilitat d’anar 
assistit per un advocat i que no es pot condemnar anticipadament. 
 
La senyora Bastida es posiciona a favor si es modifica l’apartat 2,b) en el sentit de suprimir la paraula “imputats”. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, considera que cal centrar-se en el 
compliment de l’apartat primer de la moció i s’hi posiciona a favor. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona en contra de la corrupció i 
pensa que cal respectar la presumpció d’innocència. També pensa que existeixen altres comportaments 
responsables. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, es posiciona a favor de la moció i 
comenta que la imputació no suposa la culpabilitat.  
 
El senyor Nogueras proposa la supressió de l’apartat 2,b) i que modificar l’apartat 3,f) en el sentit que consti que 
cal sotmetre’s a la llei que aprovi el Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Alcalde manifesta el seu acord amb la senyora Bastida perquè el polític està sotmès a les denúncies. 
Recorda que el Parlament de Catalunya està treballant en el tema. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, considera que existeix una gran distància 
entre la població i els polítics. Pensa que el primer moment que hi ha una imputació s’hauria de fer un gest. 
 
Considera que la política no ha de ser una professió. 
 
El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 
 
Abans de respondre les seves intervencions, permeti’ns que introduïm una proposta d’esmena que seria: 
 
“El l’acord segon, on diu “a) reprovar i demanar la renúncia...”, suprimir la paraula “reprovar”, atenent al fet que 
fins que no sigui un comportament comprovat, no s’hauria de manifestar aquesta reprovació. 
En el mateix punt, en l’apartat b), on diu: “...en el partit de forma permanent...” canviar-ho per: “...de forma 
transitòria...” i respectar així les seves intervencions entorn del dret a la presumpció d’innocència que tenim tots 
els ciutadans davant la llei. 
 
Dit això, lamento aquesta situació, perquè després d’escoltar-los, veig que no hem sabut transmetre prou bé la 
voluntat d’aquesta moció, o bé vostès no són capaços d’entendre el que està passant al carrer. No entenen que 
hi ha una situació de desafecció de la gent amb la política i els polítics; que hi ha una distància entre aquesta 
zona de la sala (públic assistent) i aquesta on ens trobem els representants polítics.  
 
No entenen o no han entès que la gent ens demana més que mai gestos, signes que demostrin que en política 
no estem arrapats al càrrec a la cadira o als interessos personals o econòmics. 
 
Ja sé, i ho direm tant com calgui, que el fet de la imputació no és assimilable a la condemna, però també que 
abandonar un càrrec públic no ha de ser un drama per a un polític. I també s’ha de dir que no estem parlant 
d’una simple acusació o denúncia com a únic justificació per dimitir. I els hi dic jo, que he patit aquest tipus 
d’acusacions. No es tracta d’això, perquè quan s’arriba a una imputació hi ha d’haver un mínim indici. Parla, 
senyora Bastida, de la imputació com a figura que permet defensar-se millor. Doncs els diem que apartant-se 
del càrrec es pot exercir la defensa sense mantenir l’ombra de dubte que afecti a la institució o al partit. 
 
Senyor Graupera, tots coneixem al polític al qual vostè feia referència. I sí, també sé que ha patit en aquest 
camí judicial i que ha estat absolt; però aquesta persona, a la que aprecio personalment, ja ha passat el procés i 
qui li assegura que no serà el pròxim cap de llista del seu partit d’aquí a dos anys?  
 
Senyors, al cap i a la fi, la política no ha de ser concebuda com una professió en la qual perpetuar-se. 
Justament aquest fet és el que s’està rebutjant socialment de forma massiva i un fet que no podem ignorar. Ha 
de ser possible deixar la política i tornar a la vida normal, professional sense que sigui cap daltabaix. 
 
L’alcalde parla, per distreure la discussió, sobre delictes contra el medi ambient, qüestions urbanístiques de 
gestió. Senyor alcalde, del que estem parlant és de comportaments lligats a la “corrupció política”, que no tenen 
necessàriament res a veure amb el que vostè diu d’abocament de residus per justificar-se ... 
 
Excepte el senyor Mora en nom d’ERC, tots vostès diuen “estem a favor, però...” i tornem a la presumpció 
d’innocència. Repetim: la imputació no ha de ser vista com l’acceptació d’una culpabilitat, però sí que hem de 
ser exemplars mostrant al ciutadà i a la societat que no estem enganxats al càrrec. 
I si els mitjans de comunicació assimilen en un gest d’irresponsabilitat aquestes dues figures (imputació i 
culpabilitat), el que no podem fer des de la política és deixar-nos segrestar per la premsa i no complir amb 
l’obligació de ser exemplars, deixar-nos condicionar per continuar aferrats al càrrec. 
 
Lamento que no entenguin que el que els demanem amb aquesta moció és un pas endavant als partits 
separant, encara que sigui transitòriament als seus militants dels càrrecs. Els demanem un gest quan sobre un 
polític caigui la mínima ombra de dubte. 
 
Perquè si no fem això, on posem el límit, el llistó on un polític ha d’abandonar el càrrec? En la condemna?” 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 
 
Els Grups Municipals de SOS Llavaneres i de Gent de Llavaneres-EM, i en representació seva , els regidors i 
portaveus senyors Josep Ruiz Royo i Joan Rubal Díaz, presenten per al seu debat i aprovació al Ple de la 
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Corporació la  MOCIÓ:   

“PER A EXIGIR “TOLERÀNCIA ZERO” CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els representants polítics no podem quedar de braços creuats i amb actitud indiferent davant l’allau de casos de 
corrupció política que de fa mesos van apareixent relacionats amb l’acció i la gestió de la vida política del país i 
què, malauradament, han sofert un increment quantitatiu i qualitatiu a les darreres setmanes.  
La nostra responsabilitat política s’ha de refermar quan sorgeixen actituds i fets impropis de l’ètica dels 
representants del poble. No podem observar assistir impassibles com es succeeixen aquests casos i deixar que 
es continuï erosionant la imatge que tenen els ciutadans de Sant  Andreu de Llavaneres dels seus 
representants públics.   
 
De fet, la corrupció, juntament amb l’atur i la crisi econòmica, són a hores d’ara percebuts per l’opinió pública 
com els principals problemes que afecten la nostra societat, una veritable xacra social a tots els nivells 
territorials que amenaça amb desmuntar l’Estat de Dret i els fonaments de la societat democràtica que tant ens 
ha costat construir. És doncs el nostre deure com a representants del poble de Sant Andreu de Llavaneres  fer-
ne front amb tots els mitjans al nostre abast.  
 
És moment doncs de fer un pas endavant i prendre un posicionament ètic personal i de responsabilitat.  Les 
institucions i els partits polítics han d’afrontar sense embuts de forma nítida, sòlida, immediata i contundent 
mesures que garanteixin la transparència de les actuacions públiques. D’altra banda, han d’assumir clarament 
les responsabilitats polítiques quan es troben indicis legals de pràctiques corruptes a qualsevol nivell de 
l’administració pública. 
 
És per aquests motius que proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar a tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  a redactar 
i aprovar, abans d’un període de 3 mesos, un Codi Ètic pels representants municipals, a signar pels regidors 
actuals en el moment de la seva aprovació i que es proposarà la seva signatura d’ara endavant a cada regidor 
en el moment de l’acceptació de l’acta de regidor quan surtin elegits pel poble de Sant Andreu de Llavaneres.  
2. Instar als partits polítics amb representació a qualsevol nivell territorial, començant pel local,  a: 

a) demanar la renúncia als seus electes dels càrrecs públics, 
b) a suspendre de militància i inhabilitar-los dels càrrecs orgànics en el partit de forma transitòria en el 
temps als militants, càrrecs orgànics i/o càrrecs amb responsabilitat pública quan aquests, després d’una 
investigació judicial, resultin imputats per pràctiques corruptes. Tanmateix, fent-ho amb independència del 
temps transcorregut des de la presumpta comissió del delicte causant de la dita investigació. 

3. Instar als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al propi Parlament de Catalunya a: 
g) aprovar – o a fer la proposta en el nivell competencial territorial que correspongui - en un termini màxim 

de 6 mesos, d’una llei de transparència en les finances dels partits i en la contractació pública; 
h) aprovar una llei de transparència en el finançament dels partits polítics; 
i) aprovar una nova normativa de funcionament i competències del Tribunal de Comptes; i 
j) aprovar una llei d’ètica i responsabilitat política que endureixi els deures i les responsabilitats dels 

representants públics i dels càrrecs orgànics dels partits. 
 

4. Instar als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al propi Parlament a fer la proposta 
en el nivell de competència territorial que correspongui d’endurir les responsabilitats penals tant pels particulars 
o empreses instigadores de la corrupció política, com dels representants polítics o càrrecs orgànics dels partits 
condemnats per pràctiques de corrupció. 
  
I perquè així consti, que es trameti còpia d’aquesta moció a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als 
portaveus dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, a la presidència del Tribunal de 
Comptes de Catalunya.i a la Oficina Antifrau de Catalunya.” 
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La senyora Bastida demana la votació separada. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el punt 1 de la moció té caràcter 
de responsabilitat individual. Pensa que el punt principal de la moció és el primer. 
 
S’acorda per unanimitat la votació per separat dels punts de la moció. 
 
Pel que fa al primer dispositiu de la moció, el resultat de la votació és el següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups 
Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor senyor Juan García i Concepción del 
Grup Municipal de CIU i 9 (nou) vots en contra dels Grups Municipals de CiU i PP. Per tant, el punt 1 de la moció 
resulta rebutjat. 
 
Pel que fa al segon dispositiu de la moció, el resultat de la votació és el següent: 6 (sis) vots a favor dels Grups 
Municipals d’ERC-AM, GLL-E i SOS LLAVANERES, 2 (dues) abstencions del Grup Municipal del PSC-PM i del 
Regidor senyor Juan García i Concepción del Grup Municipal de CIU i 9 (nou) vots en contra dels Grups 
Municipals de CiU i PP. Per tant, el punt 2 de la moció resulta rebutjat. 
 
Sotmès a votació el tercer dispositiu de la moció, s’aprova per unanimitat. 
 
Sotmès a votació el quart dispositiu de la moció, s’aprova per unanimitat. 
 
13.- 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 25 de Març  de 2013 

És sol·licita la següent informació a la Regidora d’Urbanisme: 

En l’acta de junta de govern local nº 4/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per import de 
95.0258,57€ 

A resultes de la comprovació de les factures, hi ha una justificació de despeses- factura  de Dietes Novembre-
Desembre de la Regidora d’Urbanisme Sra. Sandra Carreras d’import 98,66€, dels dies 6, 8, 13, 16, i 21 de 
novembre en què només hi ha un sol justificant que  és el  peatge d’anada i tornada del dia 13, a la resta només 
es factura quilometratge sense cap tipus de comprovant (peatge, pàrquing etc). Veient que aquest import és 
més del que cobra un regidor a l’oposició. 

1) Sol·licito el retorn a las arques municipals dels cobraments indeguts, o la regularització de les dietes amb tots 
els seus comprovants.  

Es sol·licita la següent informació al responsable dels vehicles municipals: 

En l’acta de junta de govern local nº 6/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per import de 
60.384,23€. 

A resultes de la comprovació de les factures, hi ha una factura d’un taller mecànic a un determinat vehicle de 
Marca  Citroën i model Jumpy de matricula B-5293-WP en que en el mes de gener passa 3 cops pel taller (Dies 
8,15 i 23 de gener) amb un import total de 741,32 €. 

1) Sol·licito un informe de l’estat d’aquest vehicle, i quin és l’import i el detall de les factures emeses en 
reparacions des de l’inici d’aquest mandat d’aquest vehicle en particular.. 

 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon que els 
comprovants es troben a l’expedient. 
 
El senyor Salvador Ramon i Pauli, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis 
Municipals i Manteniment, explica breument el tema. 
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14.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
A la Regidoria de Joventut: 
 

- Hem tingut coneixement que el passat 29 de novembre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va 
renunciar a una subvenció de la Diputació de Barcelona de 950 euros dins dels ajuts econòmics 
atorgats en el programa “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària” 
(PIDCES), quins són els motius? 

 
A la Regidoria de Via Pública: 
 

-  Hem tingut coneixement que han creat una autorització per l’estacionament a la via pública dels 
regidors de govern allà on considerin, quin són els motius? 

 
 
La Regidora senyora Marta Alsina i Freginals, del Grup Municipal de CIU, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Joventut, explica que la subvenció de la Diputació de Barcelona cobreix un 40% del cost i que es va renunciar 
perquè no hi havia pressupost per cobrir el 60% restant. 
 
El senyor Alcalde explica que és habitual que s’habiliti un aparcament per les autoritats als Ajuntaments. 
 
 
15.- PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 

El regidor i portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres-EM presenta les següents preguntes i precs per 
a que es responguin en el ple que s’ha de celebrar durant el mes de març de 2013.  

Pregunta 1.- a l’alcalde Bernat Graupera 

Des del darrer ple, s’ha produït l’expulsió del regidor senyor Juan García del grup municipal de Convergència i 
Unió i del govern. 

Per què no s’ha inclòs a l’ordre del dia donar compte al ple d’aquest canvi i de la nova configuració del govern i 
del ple i de les alteracions d’organització que comporta? 

Pregunta 2.- a l’alcalde Bernat Graupera 

Durant el mes de febrer la Fiscalia ha demanat a l’alcalde documentació per a la investigació d’una presumpte 
“tolerància administrativa delictiva” en relació amb unes obres sense llicència del Club de Golf Llavaneras.  

No creu l’alcalde que hauria d’abandonar el càrrec per poder defensar la seva implicació en aquest cas sense 
tacar el nom del poble I lligant Llavaneres amb aquest tipus d’actuacions negatives? 

Pregunta 3.- al regidor de Serveis municipals, senyor Salvador Ramon 

Quan pensen dur a terme les obres de reparació del paviment del carrer de Munt (que continua en un estat 
lamentable) d’una manera definitiva així com la reparació d’una gran part de les voreres on s’ha aixecat el 
paviment a l’Ametllareda? 

Pregunta 4.- al regidor i portaveu del Grup Municipal de CIU, senyor Nogueras 

L’alcalde Graupera va fer unes declaracions el dia 11 de març en el programa informatiu d’una emissora de 
televisió (8tv) deixant clar que ja no era militant de la formació amb la qual es va presentar a les eleccions.  

No hauria d’haver passat ja al grup municipal de No adscrits de l’Ajuntament? 

Pregunta 5.- Al Regidor responsable de Serveis Socials, senyor Majó 

El diumenge dia 17 de març es van celebrar eleccions al Casal de la Gent Gran. 
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Quines actuacions pensa portar a terme per tal de posar ordre en la gestió social del Casal, l’aprovació d’uns 
estatuts en assemblea i acabar amb les pràctiques que han trencat els darrers anys la cohesió d’aquest 
col·lectiu? 

Pregunta 6.- A la Regidora d’Urbanisme, senyora Carreras 

Han tancat la negociació sobre la propietat de la Llar d’infants Sant Nicolau i, si és així, amb quin resultat? 

Pregunta 7.- Al Regidor d’Hisenda, senyor Bartomeu 

Té a veure amb la negociació de la llar d’infants amb l’operació de crèdit d’1 milió d’euros concertada amb 
BANKIA el mes passat? 

Pregunta 8.- Al Regidor d’Esports, Josep Molins 

Quina solució s’ha adoptat per resoldre el problema d’horaris i disponibilitat de pistes al poliesportiu municipal 
entre els diferents clubs esportius de Llavaneres? 

Prec. 1.- Al Regidor d’Esports, Josep Molins. 

Li preguem que explorin la possibilitat d’utilitzar totes les instal·lacions que existeixen al poble, incloent les 
escolars per tal de poder donar resposta a tota la demanda. Amb això no volem dir que es margini a un club o 
altre, sinó que es facin les adaptacions necessàries com pot ser l’enllumenat en aquestes instal·lacions, per tal 
de poder combinar els horaris i demandes de tots ells.  

El senyor Alcalde, pel que fa a la pregunta número 1, explica que s’ha demanat un informe jurídic a la Diputació 
de Barcelona i a la Direcció General de l’Administració Local. 

Respecte a la pregunta número 2, el senyor Alcalde explica que s’està regularitzant el tema i que no 
abandonarà el càrrec. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon a la 
pregunta número 3, i explica que s’anirà reparant l’Ametllareda i que el carrer de Munt està finalitzat. 

A la pregunta número 4, el senyor Alcalde contesta que no. 

A la pregunta número 5, el Regidor senyor Antoni Majó i Vivés, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de 
Serveis Socials, explica  que es tracta d’una entitat privada i qui té la competència per aprovar els Estatuts és 
l’assemblea de l’entitat. 
 
A la sisena pregunta la senyora Carreras respon que està pendent de la inscripció al Registre de la Propietat  i 
que la càrrega hipotecària està aixecada. 
 
A la pregunta número 7, el senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat 
d’Hisenda, respon que no. 
 
A la pregunta número 8, el senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat d’Esports, 
que des de la Regidoria d’Esports s’ha posat a disposició de les entitats les pistes del col·legi Sant Andreu. 
 
Pel que fa al prec que es formula al senyor Molins, aquest respon que ja s’està fent. 
 
El Regidor senyor Juan García i Concepción, del Grup Municipal de CIU, explica que el dia 28 de gener de 
2013, se li va notificar per la Policia Local, la seva expulsió del Grup i que el Secretari li va dir que no en 
formava part, però encara en forma part, per tant alguna cosa s’ha fet malament. 
 
16.- PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala 
Martínez presenta al proper Ple Municipal els següents precs i preguntes: 
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PRECS: 

1) A l’Alcaldia: 

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar el passat dia 24 de setembre de 2012 la Moció de Declaració 
Municipal d'Independència, i que el punt tercer de la Moció deia textual: 'Que les banderes oficials seran la 
local, la senyera i, fins el dia de la independència, l’estelada'. El nostre grup municipal sol·licita plantar l’estelada 
juntament amb la senyera al Parc Mare de Déu de Montserrat el proper dia de Sant Jordi i la Diada de l'Onze de 
Setembre. 

2) A la regidoria de Via Pública - Alcaldia: 

Atès que alguns veïns de l'Avinguda Roca de la Nao s'han posat en contacte amb el nostre grup municipal per 
reclamar millores de visibilitat que permetin circular per l'esmentada avinguda amb més seguretat. El nostre 
grup municipal sol·licita ubicar dos miralls de via pública en les zones de menys visibilitat per així permetre als 
vehicles que circulen pel carrer Av. Roca de la Nao poder circular amb més seguretat.  

Atès que la carretera de Mata a l’alçada de Can Guitart cada cop que plou es produeix una riada d’aigua que 
omple de terra el paviment de la carretera. Atès que la terra acumulada a la carretera dificulta la circulació de 
turismes i ciclomotors a l'esmentada carretera. El nostre grup municipal insta a l'Ajuntament a prendre les 
accions necessàries amb el particular per evitar que això torni a passar.  

3) A la regidoria de Serveis Municipals i Manteniment: 

Atès que els veïns de la Comunitat de propietaris de Can Sans s’han adreçat a l'Ajuntament mitjançant una 
instància denunciant que l’empresa que ofereix els serveis de neteja i manteniment va deixar els contenidors 
sense tapar i que aquests s’han omplert amb les pluges de les darreres setmanes. Sol·licitem que es requereixi 
a l’esmentada empresa més cura i diligència a l’hora de procedir a fer la seva feina i així evitar més situacions 
com aquesta.  

4) A la regidoria de Transports: 

Atès que son molts els veïns que es queixen de la manca de sincronització entre el tren i el bus municipal, el 
nostre grup municipal sol·licita que es revisin els horaris de tal manera que entre l’horari d’arribada del tren i 
l’hora de sortida del bus municipal no hi hagi menys de 6 minuts de marge.  

5) A la regidoria de Medi Ambient: 

Atès que les àrees de Territori i d'Espais Naturals han entregat a l'Ajuntament un estudi de qualitat de l’aire de 
Llavaneres, i un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions de la Cornisa i Onze Pins. El nostre 
grup Municipal sol·licita que el Govern informi públicament dels resultats dels esmentats estudis, així com en 
cedeixi una còpia al nostre grup municipal i a tots aquells grups municipals que així ho demanin per poder-ne 
avaluar els resultats. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, prega que sigui l’Ajuntament qui notifiqui a 
la gent més gran de 60 anys que pot ser usuari del Casal d’Avis i sense caràcter excloent i que es redacti el 
conveni d’ús entre l’Ajuntament i l’entitat. 

El senyor Salvador Ramon i Pauli, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegart de les Àrees de Serveis 
Municipals i Manteniment, en referència al prec 3, llegeix el següent: 

“Finalitzada l’obra urbanitzadora del carrer del Mar, i abans de què expirés el termini de garantia de les obres 
d’urbanitzaicó del sector PA-4 discontinu “Can Sans - Fàbrica Mora”, els Serveis Tècnics municipals van 
detectar algunes deficiències, entre les quals estava el fet de què l’aigua entrava dins dels contenidors 
soterrats. Aquestes deficiències es detallaven en informe tècnic de 11 de juliol de 2012 i que es va trametre a la 
constructora en data 12 de juliol i RS 2012/2447. 
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Dimecres 6 de febrer de 2013va haver-hi una reunió “in situ” amb la constructora per tal de demanar que es 
posés fil a l’agulla i s’acabés de solucionar els problemes que impedien el retorn de l’aval dipositat com a 
garantia de les obres d’urbanització del sector.  

L’aigua de la pluja entra dins dels contenidors encara que aquests estiguin correctament tancats, i atesa la 
quantitat que entra no drena correctament. Quan es treu el recipient de plàstic i es buida el contingut, l’aigua 
emmagatzemada fa surar aquest recipient i impedeix el correcte tancament dels contenidors. L’empresa 
concessionària, ha de precintar el perímetre del contenidor obert i programar que vingui un vehicle especial per 
succionar aquesta aigua i permeti el normal funcionament dels contenidors soterrats. 

Així doncs, la problemàtica del cúmul d’aigua no és a causa d’una mala praxis de l’empresa concessionària del 
servei de recollida de residus sinó d’un problema en l’obra de soterrament dels mateixos, que els Serveis 
tècnics municipals estan exigint a la constructora que solventi o bé s’executarà la garantia dipositada en aquest 
Ajuntament.” 

PREGUNTES: 

1) A l’Alcaldia: 

El passat mes de desembre la Junta de Govern Local va aprovar les prioritats de subvenció a la Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, i el passat mes de febrer la mateixa Junta de Govern 
Local va aprovar les prioritats de subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Atès 
que el nostre grup municipal va sol·licitar formalment en Junta Informativa del passat 21 de gener que 
s’informés i que es tingués en compte l’opinió del nostre grup i que des de l'Alcaldia es va acceptar aquesta 
sol·licitud, el nostre grup municipal pregunta:  

a) Quins han estat els criteris per a l’elecció d’aquestes prioritats de subvenció?  

b) Hi han participat els tècnics municipals? 

c) Per quina raó el govern municipal no ha convidat a la resta de grups de l’oposició a la selecció de les 
prioritats de subvenció municipal, tot i el seu compromís en la Comissió Informativa del passat 28 de novembre 
de 2012? 

d) Son conscients tots els membres del govern municipal que per primer de la història democràtica del nostre 
municipi s’ha trencat la col·laboració govern-oposició en aquest tema? 

2) A l’Alcaldia: 

El passat 18 de febrer la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d'Actuació Municipal.  

a) Quina és la visió de futur que té el Govern municipal del nostre Municipi? 

b) Quin és l’eix vertebrador? 

1. Quin son els eixos d’actuació o les estratègies més importants del Pla? 

d) On es concentraran els esforços municipals? 

3) A la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme: 

Arran de la campanya de dinamització del comerç local 'Reinventa el teu negoci'.   

a) Quins son els objectius que persegueix la campanya? 
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b) Sobre quins aspectes incidirà? 

c) Quin és el pressupost d’aquesta campanya? 

4) A la regidoria d'Hisenda: 

Arran de la reorganització dels despatxos dels grups municipals duta a terme per part del govern local.   

a) Quins son els objectius que persegueix la reorganització dels despatxos dels grups municipals? 

b) Quin ha estat el cost final dels treballs i dels materials dels nous despatxos? 

c) Aquesta obra estava contemplada aquesta inversió en el pressupost municipal, en quina partida? 

d) Era una prioritat municipal? 

e) Té previst el govern digitalitzar el registre i tota la documentació municipal per tal de poder facilitar la 
informació als grups de l’oposició, més ara davant la impossibilitat de moure els documents de la Casa de la 
Vila a les noves dependències de Ca l'Alfaro? 

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 1 explicant que el PUOSC ha canviat, la Generalitat de 
Catalunya té pocs diners i la construcció del nou pavelló és una prioritat pels dos partits de govern. 

Pel que fa a la pregunta número 2, el senyor Alcalde afirma que els hi farà arribar una còpia del PAM, que 
preveu un model de poble net, tranquil i segur. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, respon a la 
pregunta número 3 afirmant que no existeix aquesta campanya. Es tracta d’una iniciativa privada que 
l’Ajuntament va fer arribar als comerços. 

El senyor Bartomeu respon a la pregunta número 4, en el sentit següent: 

a) Els objectius de la reorganització són disposar d’espai a l’edifici de la Casa de la Vila i optimitzar els 
recursos. 

b) El cost final ha estat de 4.000 euros. 
c) Quan es faci la incorporació dels romanents de crèdit hi haurà partida pressupostària. 
d) Sí, es tractava d’una prioritat. 
e) Sí. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, explica que s’està treballant en el tema de la 
sincronització entre els horaris del bus municipal i el tren per solucionar-ho. 

17.- INFORMES. 

No n’hi ha 

Essent les 23,37 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 

 


