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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 08/2014 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 8 d’abril de 2014, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Lluís 
Nogueras i Moulines (CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM), la senyora Mireia 
Neira i Marí (PSC-PM) i el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i els Regidors senyora, Marta 
Alsina i Freginals (CIU), senyors Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), la senyora Gemma Martín i Villanova 
(Esquerra-AM), els senyors Emili Minguell i Parent (GLL-E), Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i 
Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), Bernat Graupera i Fàbregas (Regidor no adscrit), Josep Molins i Puig 
(Regidor no adscrit), Salvador Ramon i Pauli (Regidor no adscrit) i senyora Sandra Carreras i Ruiz 
(Regidora no adscrita) , a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ 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 dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, 
d’acord amb el previst a l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
1. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 

“FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

Atès que l’article 78.1 del R.O.F. disposa que són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals 
està preestablerta i que el Ple de la Corporació ha de fixar l’esmentada periodicitat en sessió extraordinària, 
que haurà de convocar l’Alcalde en el període dels trenta dies següents al dia de la sessió constitutiva de la 
Corporació, sessió que va tenir lloc el proppassat 11 de juny de 2011. 

Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada (1 de 
gener de 2013) és de 10.558 habitants. 

 
Atès que l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa que en els Ajuntaments dels municipis amb 
una població entre 5.001 i 20.000 habitants el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada dos mesos. 
 
Atès que l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) disposa que les sessions ordinàries del Ple 
Municipal es celebraran amb la periodicitat que s’aprovi en el Ple extraordinari d’organització o les seves 
modificacions. 
 
Vistos els articles 38, 78 i concordants del R.O.F.; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR el següent règim de sessions: 
 
• El Ple celebrarà sessió ordinària cada mes, els dimarts de l’última setmana del mes, a les 21,00 hores. 
• En el supòsit que el dia fixat fos festiu, el Ple es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
• Durant el mes d’agost de cada any no es celebraran sessions ordinàries del Ple. 
• La convocatòria de la sessió ordinària del Ple es notificarà als membres de la Corporació sis dies abans de 
la data de celebració de la mateixa o en cas de ser festiu, l’endemà dia hàbil.” 
 
 
 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 (sis) 
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abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas i Josep 
Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 
 
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT. 

 
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), en tots els municipis de més de cinc 
mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta. 

Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada (1 de gener 
de 2013) és de 10.558 habitants. 

Atès que d’acord amb l’article 60.3 del TRLlMC, correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les 
comissions i que és preceptiu que estiguin integrades per membres de tots els grups polítics integrants de la 
Corporació, si bé es disposa que el nombre de membres pot ser o bé proporcional a la seva representativitat a 
l’Ajuntament i bé igual per a cada grup, aplicant en aquest últim cas el sistema de vot ponderat. 

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics amb les propostes de designació de llurs representants. 

Vistos els articles 58.3, 60 i concordants del TRLlMC; els articles 46 a 53 del Reglament Orgànic Municipal 
(R.O.M.) i els articles 134 a 138 del R.O.F. i disposicions concordants; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- CREAR una única Comissió Informativa permanent, la denominació, composició i règim de sessions de 
les quals serà la següent: 

1.- COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL, la qual informarà de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a 
l’aprovació del Ple. 

Celebrarà sessió ordinària un cop cada mes, els dimarts de la penúltima setmana del mes, a l’hora que determini 
el seu President, i estarà integrada pels Regidors: 

- President: Juan Manuel Garcia Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament, representant del 
Grup Municipal de CiU. 

- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora i Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal i Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira i Marí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz i Royo. 
- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 
 

Segon.- Es determina, per tant, que el nombre de membres de cada Comissió Informativa serà d’un per a cada 
Grup Municipal, amb el sistema de vot ponderat. 

La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: 1 vot. 
- Regidors no adscrits: 1 vot, cada un d’ells.” 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana que es pugui delegar en un 
altre Regidor si algun dia ell no pot assistir. 
 
També pregunta si el Grup Municipal de CIU té dos o tres membres. 
 
El senyor Alcalde contesta que no hi ha cap inconvenient en que es delegui en un altre Regidor del mateix 
Grup i ho accepta. Assumeix el compromís de fer-ho. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas i Josep 
Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

Atès que d’acord amb la normativa vigent l’existència de la Comissió Especial de Comptes és obligatòria a tots 
els municipis, a la qual li corresponen les funcions d’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la 
Corporació. 

Atès que és preceptiu que aquesta Comissió estigui integrada per membres de tots els Grups Polítics 
integrants de la Corporació. 

Atès que l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), disposa que el nombre de membres de la Comissió pot 
ser o bé proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o bé igual per a cada grup, aplicant en aquest 
últim cas el sistema de vot ponderat. 

Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics amb les propostes de designació de llurs 
representants en la Comissió Especial de Comptes. 

Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 58.3 del 
TRLlMC; els articles 54 a 59 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.); i l’article 127 en relació al 125.c) del 
R.O.F.; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- CONSTITUIR la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

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

La ponderació de vot serà la següent: 

- Representant del Grup Municipal de CiU: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal del  PP: 3 vots. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: 2 vots. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: 1 vot. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: 1 vot. 
- Regidors no adscrits: 1 vot, cada un d’ells. 
 

Tercer.- DETERMINAR  la composició de la Comissió Especial de Comptes, amb expressió del Grup Polític a 
què pertany cada membre de la Corporació, la qual estarà  integrada pels Regidors: 

- President: Sr. Albert Sala i Martínez, Regidor-Delegat d’Hisenda, representant del Grup Municipal d’ERC-
AM. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu i Castro. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira i Marí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo. 
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- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 
 

Quart.- NOTIFICAR el present acord als designats als efectes oportuns.” 
 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana que es pugui delegar en un 
altre Regidor si algun dia ell no pot assistir. 
 
El senyor Alcalde contesta que no hi ha cap inconvenient en que es delegui en un altre Regidor del mateix 
Grup i ho accepta. Assumeix el compromís de fer-ho. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas i Josep 
Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
4. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELEGATS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

 
“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELEGATS 

 
Atès que l’article 20.2 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i 
l’article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya (TRLlMC), preveuen la possibilitat de crear òrgans complementaris quan es 
consideri necessari. 
 
Atès que, en virtut del Decret número 126/2014, de 31 de març, es van realitzar les delegacions de les 
atribucions de l’Alcaldia a favor dels Regidors, les quals inclouen la facultat de dirigir i gestionar en general els 
serveis corresponents, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. 
 
Atès que aquestes delegacions comporten una responsabilitat addicional i es considera adient l’existència 
d’una comissió que permeti que els Regidors/es amb delegacions puguin explicar i donar compte de les seves 
actuacions i resolucions. 
 
Vist l’article 4, paràgraf tercer del ROM, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- CREAR la Comissió de Delegats de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Amb la composició següent: 
 
- President: l’Alcalde Sr. Juan Manuel García Concepción, que ostenta les Àrees de Governació, Solidaritat i 

Cooperació.  
 
- Sr. Lluís Nogueras i Moulines; Regidor-Delegat de les Àrees d’Ensenyament, Comunicació i Participació. 
 
- Sra. Marta Alsina i Freginals; Regidora-Delegada de les Àrees de Joventut i Habitatge. 

 
- Sr. Salvador Ramon i Paulí; Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals, Tecnologies i 

Telecomunicacions. 
 

- Sr. Joan Mora i Buch; Regidor-Delegat de les Àrees de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme 
i Cultura. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Sr. Albert Sala i Martínez; Regidor-Delegat de les Àrees d’Hisenda i Servei Municipal d’Aigües. 
 

- Sra. Gemma Martín i Villanova; Regidora-Delegada de les Àrees de Benestar Social i Igualtat. 
 

- Sr. Josep Ruiz i Royo; Regidor-Delegat de les Àrees d’Urbanisme i Manteniment. 
 

- Sr. Joan Rubal i Díaz; Regidor-Delegat de les Àrees de Medi Ambient i Recursos Humans. 
 
- Sra. Mireia Neira i Marí; Regidora-Delegada de l’Àrea de Transports i Mobilitat. 
 
- Sr. Emili Minguell i Parent; Regidor-Delegat de les Àrees de Sanitat i Esports. 
 
Segon.- DETERMINAR que el règim de sessions d’aquesta Comissió serà el següent: 

 
a) Es celebrarà sessió ordinària un (1) cop al mes, els dimarts a l’hora que determini el seu 

President. 
b) Durant el mes d’agost no es celebrarà sessió ordinària de la Comissió de Delegats. 
 

Tercer.- La funció de la Comissió de Delegats serà que l’Alcalde i tots els Regidors/es Delegats/es posin en 
comú i expliquin les seves activitats i donin compte de les resolucions dictades en les Àrees de la seva 
competència.” 

 
El Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas, pregunta els motius pels quals s’ha creat aquesta 
Comissió que fins ara no existia. 
 
El senyor Alcalde li respon que al punt tercer de la proposta d’acord s’explica l’objectiu d’aquesta comissió. 

 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 
(sis) vots en contra del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i 
Fàbregas i Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense 
cap esmena. 

 
 
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Atès que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.) disposa que dins dels trenta 
dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària per resoldre els 
nomenaments de representants de la Corporació en òrgans de competència del Ple. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en 
els òrgans corresponents: 
 
A).- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL.- D’acord amb l’article 17 dels seus 
Estatuts, la Junta del Patronat és l’òrgan superior de govern  i estarà composada per: el President, que serà 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en què delegui; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els Vocals, 
que seran un/a Regidor/a de cada Grup Municipal  designats pel Ple de l’Ajuntament. 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Sr. Joan Mora i Buch. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
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- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP:  Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra.  Mireia Neira Martí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Josep  Ruiz Royo. 
- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 

 
B).- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb l’article 
8 dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està 
formada pel President; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un 
representant de cada Grup Municipal.  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU. 
- Vice-President: Sr. Joan Mora i Buch. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Albert Sala i Martínez. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira i Marí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 

 
C).- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts la 
Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada pel President; el 
Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un representant de cada Grup 
Municipal.  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Sr. Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
- Vice-President: Sr. Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira i Marí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit. 
 
D).- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb l’article 
13  dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no inferior a 
3 ni superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de cada Grup Municipal a més de 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  
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Es determina que el número total de membres serà de 12 (dotze), inclòs el President. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Sr. Juan Manuel Garcia Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vicepresident: Sr. Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sra. Gemma Martín i Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira Marí. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit. 
 
E).- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. D’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts el seu President és 
l’Alcalde/essa, el qual pot delegar la presidència. Formen part del mateix sis representants de l’Ajuntament, un 
per cada Grup Municipal, inclòs el President.  
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President Titular: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, representant del Grup Municipal de CIU. 
- President Suplent: Sr. Joan Mora i Buch, representant del Grup Municipal d’ERC-AM. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira i Marí. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 
F).- ENTITATS URBANÍSTIQUES COL.LABORADORES: JUNTES DE COMPENSACIÓ, JUNTES DE 
CONCERTACIÓ, ASSOCIACIONS ADMINISTRATIVES DE COOPERACIÓ, JUNTES DE CONSERVACIÓ I 
QUALSEVOL ALTRA PREVISTA A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, AIXÍ COM COMUNITATS DE 
PROPIETARIS EN QUÈ L’AJUNTAMENT SIGUI TITULAR D’ALGUN BÉ O DRET.-  
 
Es nomena el senyor Josep Ruiz i Royo, Regidor-Delegat de l’Àrea d’Urbanisme.  
 
G).- CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES (LLARS D’INFANTS, COL·LEGIS I INSTITUT).- 
 
Es nomena representant titular Sr. Lluís Nogueras i Moulines, i representant suplent el Sr. Joan Mora i Buch. 
 
H).- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.- 

 
Es nomena el senyor Salvador Ramon i Paulí. 
 
I).- CONSORCI LOCALRET.- 
 
Es nomena el senyor Salvador Ramon i Paulí. 
 
J).- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”.- 
 
Es nomena el senyor Joan Mora i Buch. 
 
 
K).- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME.- D’acord amb l’article 9.1.c) dels 
seus Estatuts, el Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels representants designats per les 
entitats locals. La designació haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe. L’article 9.1.d) dels Estatuts 



 8 

disposa que en el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal suplent, el nomenament 
d’aquest també haurà de recaure en un càrrec electe. 
 
En conseqüència, es nomena vocal titular el senyor Emili Minguell i Parent, i es nomena vocal suplent la 
senyora Gemma Martín Villanova. 

 
L).- AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU).- D’acord amb l’article 7 dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena a la senyora Mireia Neira i Marí. 
 
M).- AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “SERRALADA DEL MONTALT”.- 
 
Es nomena el senyor Joan Rubal i Diaz. 
 
N).- XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 7.2. dels seus 
Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena el senyor Josep Ruiz i Royo. 
 
O.- JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.- D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, la Junta Local de Seguretat és integrada per l’alcalde o alcaldessa, 
que la presideix, amb veu i vot, i són vocals permanents, també amb veu i vot, entre d’altres, el regidor o 
regidora delegat/ada en matèria de seguretat ciutadana. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
 
- President: Il·lm. Sr. Juan Manuel García Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament,. 
- Vocal: Sr. Joan Mora i Buch. 
 
P).- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.- D’acord amb els seus Estatuts, l’Assemblea 
està formada pels representants dels ens locals associats. 
 
En conseqüència, es nomena l’Il·lm. senyor Juan Manuel García Concepción, Alcalde-President de 
l’Ajuntament. 
 
Q).- FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.- D’acord amb l’article 20.1 dels seus Estatuts, l’Assemblea 
General està formada pels representants del municipis associats. Cada municipi estarà representat pel seu 
Alcalde o Regidor/a en què delegui. 
 
En conseqüència, es nomena l’Il.lm. senyor Juan Manuel García Concepción, Alcalde-President de 
l’Ajuntament. 
 
R).- FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.-  
 
Es nomena l’Il.lm.  senyor Juan Manuel García Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
 
S).- ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC LITORAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.- D’acord 
amb l’article 16 dels seus Estatuts, les persones jurídiques associades designaran els seus representants 
titulars així com els suplents en el Consell General, òrgan de participació de l’associació integrat per la totalitat 
de les entitats i de les persones associades. 
 
D’acord amb l’article 19 dels seus Estatuts, la Comissió Delegada estarà integrada pel seu President, un 
Vicepresident, i un mínim de 12 membres i un màxim de 30, escollits pel Consell General.  
 
En conseqüència, es nomena al senyor Josep Ruiz i Royo, Regidor-Delegat d’Urbanisme com a representant 
titular en el Consell General; i al senyor Joan Rubal i Díaz, com a representant suplent.” 
 
T).- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Es nomena el Sr. Lluís Nogueras i Moulines.” 

 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana que es pugui delegar en un 
altre Regidor si algun dia ell no pot assistir. 
 
El senyor Alcalde contesta que no hi ha cap inconvenient en que es delegui en un altre Regidor del mateix Grup 
i ho accepta. Assumeix el compromís de fer-ho. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas i Josep 
Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
6. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

Atès que l’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern 
Local) per exercir les seves competències resolutòries celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat 
determinada pel Ple de la Corporació. 

Atès que la Junta de Govern Local, d’acord amb la normativa vigent, ha de celebrar sessió ordinària cada 
quinze dies com a mínim; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR el següent règim de sessions ordinàries per a la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament: 

- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada setmana, els dimarts, a les 20,00 hores. 
- En el cas de què el dimarts sigui inhàbil, la sessió es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
- Quan la data de celebració de la Junta de Govern Local coincideixi amb la del Ple (que també celebrarà les 
sessions ordinàries els dimarts), aquella setmana no es celebrarà sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local.” 
 
El Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas manifesta que agrairia que es trametés, via mail, 
còpia de les actes de la Junta de Govern als Regidors que no en formen part i un extracte de les despeses. 
 
El senyor Alcalde ho accepta. Assumeix el compromís de fer-ho. 

El Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas comenta que la creació i composició de grups 
polítics té efectes constitutius en el Ple, no declaratius.  

 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 
(sis) abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas 
i Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap 
esmena. 

 
 
7. PRESA DE RAÓ DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“PRESA DE RAÓ DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, disposa que als efectes de llur actuació 
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corporativa, els membres de les Corporacions Locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els 
drets i obligacions que es determinin. 

Vistes les declaracions presentades pels regidors en els quals expressen el grup municipal al qual desitgen 
ésser adscrits i designen portaveus. 

Vistos els articles 60 i 61 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) i els articles 23 a 29 del R.O.F.; es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- PRESA DE RAÓ de la constitució de sis Grups Municipals a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, ordenats d’acord amb el número de vots obtinguts, amb la composició següent: 

1.- GRUP MUNICIPAL DE CiU, integrat pels Regidors (3):  

1.1. Lluís Nogueras i Moulines.  
1.2.  Marta Alsina i Freginals. 
1.3. Juan Manuel García Concepción. 
 

2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM, integrat pels Regidors (3):  
2.1. Joan Mora Buch. 
2.2. Albert Sala Martínez. 
2.3. Gemma Martín Villanova. 

 
3.- GRUP MUNICIPAL DEL PP, integrat pels Regidors (3):  
3.1. Carlos Bartomeu Castro. 
3.2. Antonio Costa Matas. 
3.3. Antonio Majó Vives. 
 
4.- GRUP MUNICIPAL DE GLL-E, integrat pels Regidors (2):  
4.1. Joan Rubal Díaz. 
4.2. Emili Minguell Parent. 
 
5.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, integrat per la Regidora (1):  
5.1. Mireia Neira Marí 
 
6.- GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES, integrat pel Regidor (1): 
6.1. Josep Ruiz Royo. 

 

Segon.- PRESA DE RAÓ de la designació dels Portaveus dels Grups Municipals que seran: 

1.- GRUP MUNICIPAL de CiU: Sr. Lluís Nogueras i Moulines. 

2.- GRUP MUNICIPAL d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 

3.- GRUP MUNICIPAL del PP: Sr. Carlos  Bartomeu Castro. 

4.- GRUP MUNICIPAL de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 

5.- GRUP MUNICIPAL del PSC-PM:  Sra. Mireia Neira Marí. 

6.- GRUP MUNICIPAL de SOS LLAVANERES: Sr. Josep Ruiz Royo.” 

 

El Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas exposa que la creació i composició dels grups 
polítics té efectes constitutius en el Ple, no declaratius, i pensa que hauria estat més correcte que aquest punt 
s’hagués col·locat en el primer lloc de l’ordre del dia perquè prèviament s’han citat els Grups Municipals. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
abstencions del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i Fàbregas i Josep 
Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 

 



     

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 

11 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

8. DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE LES 
DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
“DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS 
ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL); l’article 
166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (TRLlMC); i els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), disposen que els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions i indemnitzacions amb càrrec a llurs 
pressupostos. 
 
Atès que d’acord amb la normativa vigent, els membres de les Corporacions Locals percebran retribucions per 
l’exercici de llurs càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, essent que en qualsevol 
cas hauran de ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el 
pagament de les quotes empresarials que corresponguin. 
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació determinar la relació de càrrecs que tindran dret dedicació parcial o 
exclusiva i, per tant, tenen dret a cobrar retribució, les quals hauran de consignar-se en el pressupost 
municipal juntament amb les indemnitzacions. 
 
Atès que tots els membres de la Corporació tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses 
ocasionades per l’exercici del càrrec en les quanties que determini el Ple. 
 
Atès que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva  percebran assistències 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part en la quantia que 
assenyali el Ple. 
 
Atès que l’article 73.3 de la LBRL, en la seva nova redacció donada per la Llei  57/2003, de 16 de desembre, 
disposa que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una 
dotació econòmica que haurà de tenir un component fixa, idèntic per a cada grup, i un altre variable, en funció 
del número de membres  de cada un d’ells; sense que aquestes dotacions puguin destinar-se al pagament de 
retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a la adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Atès que l’esmentat article també disposa que els grups polítics 
hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació econòmica esmentada que posaran a disposició 
del Ple de la Corporació sempre que aquest ho sol·liciti. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DETERMINAR que en l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no hi haurà càrrecs polítics en 
règim de dedicació exclusiva ni en règim de dedicació parcial. 
 
Segon.- FIXAR el següent règim d’assistències als membres de la Corporació per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats: 
 
- 450,00 Euros per la Presidència del Ple amb un màxim de 5.400,00 euros anuals. 
- 150,00 Euros per assistència  al Ple amb un màxim de 1.800,00 euros anuals. 
- 150,00 Euros per la Presidència de la Junta de Govern Local amb un màxim de 7.200,00 euros anuals. 
- 25,00 Euros per assistència a la Junta de Govern Local amb un màxim de 1.200,00 euros anuals. 
- 150,00 Euros per la Presidència de la Comissió Informativa General amb un màxim de 1.800,00 euros 

anuals. 
- 25,00 Euros per assistència a la Comissió Informativa General amb un màxim de 300,00 euros anuals. 
- 600,00 euros per la Presidència i per assistència a cada Comissió de Delegats amb un màxim de 
6.600,00 euros anuals. 
 
Tercer.- ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals les dotacions econòmiques següents: 
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- Una quantitat fixa de 1.200,00 Euros anuals que serà idèntica per a tots els Grups Municipals. 
- Una quantitat variable addicional de 900,00 Euros anuals per a cada un dels membres que integrin 

cada Grup Municipal. Aquesta quantitat serà acumulativa amb l’anterior.” 
 
El Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas pensa que aquest govern no té cap credibilitat i 
que tots els regidors de govern no són coherents. Recorda que fa dos mesos es va signar una moció 
proposant assignacions i les llegeix: 
 
” (...) 
 
Primer.- MODIFICAR la retribució íntegra que en l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres retribuirà 
amb càrrec al pressupost municipal al càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament, que serà amb dedicació 
parcial del 85% i que, per tant, percebrà retribucions amb càrrec al pressupost municipal d’acord amb les 
quanties següents: 
 
- La retribució íntegra serà de 1.500,00 Euros bruts mensuals. 
- L’esmentada retribució es percebrà per 12 (dotze) pagues iguals. 
 
Segon.- MODIFICAR  el règim d’indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació sense 
responsabilitats de gestió. 
 
- Els membres de la Corporació sense responsabilitats de gestió percebran la quantitat íntegra de 
4.200,00 Euros anuals (350,00 Euros mensuals) cada un. 
 
Tercer.- MODIFICAR el règim d’indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació amb 
responsabilitats de gestió. 
 
- Els membres de la Corporació amb responsabilitats de gestió percebran la quantitat íntegra de 
4.800,00 Euros anuals (400,00 euros mensuals), cada un. 

 
(...)”  
 
 
Comenta que ara es proposen quanties diferents i recorda que el govern anterior no va acceptar aquestes 
quanties perquè no eren competents per proposar-les i els regidors de l’actual govern varen presentar un 
denúncia penal que ha estat arxivada. 
 
Pensa que ara els regidors de govern actual volen cobrar més que els regidors del govern anterior i 
s’inventen la comissió de delegats que constarà 6.600 euros per sessió. 
 
Manifesta el seu desacord en què els regidors cobrin per la seva dedicació i demana que no es retribueixi 
l’assistència a la Comissió de Delegats ja que considera que es dupliquen les competències que ja té la 
Junta de Govern Local. Demana que les assistències dels regidors siguin proporcionals als mesos de 
l’any. 
 
També demana que s’apliqui la proporció en la limitació als mesos computables de l’any i manifesta que li 
sembla escandalós que s’augmentin un 60% les aportacions als Grups Municipals. 
 
Explica que la majoria d’Administracions Públiques, inclòs l’Ajuntament, havien disminuït les aportacions 
als Grups Polítics i pregunta si a les entitats del poble, també se’ls augmentaran les subvencions un 60%. 
 
El senyora Graupera considera que els recursos públics no poden pagar les despeses electorals dels 
partits polítics i demana que es redueixin les aportacions als Grups Polítics. 
 
El senyor Alcalde li recorda que al Ple d’organització de l’any 2011 l’assignació als Grups Polítics va ser 
de 1.200 euros, igual que ara. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona d’acord amb el que 
ha manifestat el senyor Graupera.  
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Troba correctes les quantitats globals que percebrà el govern, però no troba raonable la creació de la 
Comissió de Delegats, ja que té la mateixa funció que la Junta de Govern Local, a més a més, després de 
la celebració de la Junta de Govern habitualment l’equip de govern es reuneix.  
 
El senyor Bartomeu afirma que la Comissió de Delegats es crea per justificar uns ingressos i comenta que 
el govern afirma que no hi ha dedicacions, però la creació d’aquesta Comissió és el més similar a les 
dedicacions. 
 
Per últim, el senyor Bartomeu demana que s’apliqui proporcionalment als mesos de l’any. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, Regidor-Delegat d’Hisenda del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que 
aquest nou sistema es basa en el que aconsella l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, que recomana que els regidors cobrin per assistències efectives. 
 
Recorda que en l’anterior govern es cobraven 1.000 euros i ara se’n cobraran 600. 
 
Explica també que ara la despesa anual per càrrecs electes és de 151.000 euros i amb l’anterior govern 
era de 255.000 euros anuals. S’ha rebaixat en 105.000 euros anuals. 
 
El senyor Sala, respecte la proporcionalitat, afirma que es cobrarà en proporció, i que per l’any 2014 es 
computaran nou mesos. 
 
Explica que els grups polítics generaran la mateixa despesa que la prevista al Ple d’organització de l’any 
2011. 
 
En últim terme convida als grups de l’oposició a parlar del tema per al proper pressupost municipal. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal del GLL-E, respon al senyor Graupera que li 
costa de creure que no hagi entès la proposta d’acord. Els Regidors de govern essent onze, costaran 
menys que els sis de l’anterior govern. Li demana seriositat al senyor Graupera. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda al senyor Graupera i al 
senyor Bartomeu que si haguessin acceptat la proposta anterior dels regidors de l’oposició entendria ara la 
seva crítica. Ara només es cobrarà per assistències i es convidarà a portaveu del Grup de l’oposició a la 
Junta de Govern Local. 
 
El senyor Rubal afirma que el govern justificarà molt bé les assignacions i que l’estalvi anual serà de més 
de 100.000 euros. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit Salvador Ramon i Pauli i 6 
(sis) vots en contra del Grup Municipal del PP i dels Regidors no adscrits senyors Bernat Graupera i 
Fàbregas i Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat 
sense cap esmena. 

 
 
9. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES A: 
 
a) NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 

 
Es dóna compte de la següent Resolució  d’Alcaldia: 
 
“DECRET NÚM. 127/2014 
 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 126/2014, de 31 de març, han estat nomenats els Regidors 
que integren la Junta de Govern Local. 
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Atès que d’acord amb l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), correspon a l’Alcalde designar lliurement 
els Tinents d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 
Vistos els article 46 i 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.); fent ús de les atribucions 
que tinc conferides, H E      R E S O L T : 
 
Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde els Regidors següents que són membres de la Junta de Govern 
Local: 
 
- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Lluís Nogueras i Moulines 
- Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Mora i Buch 
- Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Rubal i Díaz 
- Quart Tinent d’Alcalde: Sra. Mireia Neira Marí 
- Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Ruiz i Royo 
 
Segon.- Als Tinents d’Alcalde els correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la  totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, en el casos i en les circumstàncies que preveu l’article 47 del 
ROF. 
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. 
 
Quart.- NOTIFICAR personalment els nomenaments als designats. 
 
Cinquè.- Els presents nomenaments tindran efectes des de la data de la present resolució. 

Sisè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.” 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la resolució de l’Alcaldia. 

 
b) NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
c) DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES EN REGIDORS/RES I EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 

 Es dóna compte de la següent Resolució  d’Alcaldia: 
 
“DECRET NÚM. 126/2014 

 
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
EN LA MATEIXA I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE REGIDORS/RES. 
 
La Junta de Govern Local és un òrgan de preceptiva existència en aquest Ajuntament perquè d’acord amb 
l’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ple qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya (TRLlMC), ha d’existir en els municipis amb una població de dret superior a 
cinc mil habitants. 
 
Atès que la població de dret de Sant Andreu de Llavaneres d’acord amb l’última xifra oficial aprovada és de 
10.558 habitants. 
 
Atès que l’article 54.1 del TRLlMC disposa que el nombre de regidors que integren la Junta de Govern Local 
no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, que és de disset regidors. 
 
Atès que correspon a l’Alcalde el lliure nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i conferir les 
delegacions a favor de la mateixa. 
 
Atès que l’article 52.5 del ROF permet que amb una sola resolució de l’alcaldia s’efectuïn els nomenaments 
de membres de la Junta de Govern Local i les delegacions d’atribucions que preveu l’article 43 del R.O.F. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Vistos els articles 43 i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF); fent ús de les atribucions que tinc 
conferides,  
 
H E      R E S O L T : 
 
Primer.- NOMENAR membres de la Junta de Govern Local els regidors següents: 
 
1)  Sr. Lluís Nogueras i Moulines 
2)  Sr. Joan Mora i Buch 
3)  Sr. Joan Rubal i Díaz 
4)  Sra. Mireia Neira i Marí 
5)  Sr. Josep Ruiz i Royo 
 
 
Segon.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, les competències pròpies de 
l’Alcaldia incloses a l’article 21.1.d), f), j), o) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i que són les 
següents: 
 
d)   Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 
 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses 

dins dels   límits de la seva competència, concertar operacions de tresoreria sempre que l’import 
acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l’exercici anterior, ordenar pagaments i la rendir comptes, de conformitat amb la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

j) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general no 
expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 

o) L’aprovació dels projecte d’obres i de serveis quan tingui la competència per a la seva contractació 
concessió i estiguin previstos en el Pressupost. 

q)    L’atorgament de tot tipus de llicències, excepte quan una llei sectorial atribueixi el seu atorgament al 
Ple. 
 
Tercer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, les competències pròpies de 
l’Alcaldia incloses en l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que són: 
 
a) La contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 

públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
b)  L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets 

subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l'import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no 
superi el percentatge ni la quantia indicats. 

 
Quart.- ASSUMIR directament l’Àrea de Governació, Solidaritat i Cooperació. 
 
Cinquè.- REALITZAR les delegacions d’atribucions a favor dels Regidors que s’esmenten i d’acord amb les 
condicions següents: 
 
- Sr. Lluís Nogueras i Moulines: les Àrees d’Ensenyament, Comunicació i Participació. 
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- Sra. Marta Alsina i Freginals: les Àrees de Joventut i Habitatge. 
 

- Sr. Salvador Ramon i Paulí: les Àrees de Serveis Municipals, Tecnologies i Telecomunicacions. 
 

- Sr. Joan Mora i Buch: les Àrees de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Cultura. 
 

- Sr. Albert Sala i Martínez: les Àrees d’Hisenda i Servei Municipal d’Aigües. 
 

- Sra. Gemma Martín i Villanova: les Àrees de Benestar Social i Igualtat. 
 

- Sr. Josep Ruiz i Royo: les Àrees d’Urbanisme i Manteniment. 
 

- Sr. Joan Rubal i Díaz: les Àrees de Medi Ambient i Recursos Humans. 
 
- Sra. Mireia Neira i Marí: l’Àrea de Transports i Mobilitat. 
 
- Sr. Emili Minguell i Parent: les Àrees de Sanitat i Esports. 
 
 
Totes les delegacions conferides els Regidors-Delegats, d’acord amb l’article 43.3. del ROF inclouen la 
facultat de dirigir i gestionar en general els serveis corresponents, amb inclusió de la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. 
 
Sisè.- NOTIFICAR personalment els nomenaments i les delegacions conferides als designats. 
 
Setè.- Les delegacions d’atribucions tindran efectes des de la data del present Decret. 
 
Vuitè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la resolució de l’Alcaldia. 

 
Essent les 21,50 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 

 


