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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 15/2014 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 23 de setembre 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), 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 Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM), 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  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i 
Martínez. 

 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
El senyor Alcalde vol expressar el condol de la Corporació pel decés del senyor Eduard González Puga, 
que va formar part de l’Ajuntament Jove l’any 2002. 
 
1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2013. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Especial de Comptes: 

 
“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2013. 
  
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost, exercici 2013, integrat pel compte anual de l’Entitat, el 
de l’organisme autònom Museu-Arxiu, el l’organisme autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL), el 
de l’organisme autònom Cavalcada de Reis i el de la Societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, 
S.L.”.    

Atès que en compliment de l’article 212, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General s’ha 
d’exposar al públic durant 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar 
reclamacions, objeccions i observacions. 

Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 31 de juliol de 2014 i atès que l’esmentat 
compte ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el lloc web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de 7 d’agost de 2014. 

Atès que el termini d’informació pública va finalitzar el dia 4 de setembre de 2014, sense que s’hagin 
presentat reclamacions, objeccions i observacions. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 

Vist l’article 41 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, (publicada al DOGC núm. 
5648, d’11.06.2010); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2013, integrat per: 

- El propi de l’Entitat. 
- El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu. 
- El de l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL). 
- El de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis. 
- El de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”. 
 

Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat compte, 
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juntament amb còpia de l’expedient administratiu.” 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, manifesta que com es tracta del Compte 
General de l’any 2013, any que ell va governar, anuncia el seu vot a favor. Vol fer, però, una sèrie de 
puntualitzacions.  

Explica que hi ha una tendència positiva gràcies a la tasca de control i estalvi, pel que fa al pressupost de 
l’any 2007 aquest va ser de 22 milions d’euros i l’any 2013 de 13 milions. 

Destaca el gran esforç del govern anterior. 

A les 21,03 hores s’incorpora la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 

El senyor Graupera recorda que el govern actual va anunciar una auditoria que no s’ha fet. Pregunta si es 
farà i si no es fa el perquè. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, confirma que 
la tendència de l’any 2013 és positiva i creu que el 2014 serà millor. 

El senyor Sala, en relació a l’auditoria, explica que al setembre s’aprovaran els comptes de l’any 2013 i 
que hi ha hagut un intens treball per part de l’equip d’Intervenció, reconeix que no ha estat una feina fàcil. 

       Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 
 

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA, EXERCICI 2013. 

   Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2013. 

Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant 
l’exercici 2013, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen el Compte de Gestió Recaptatòria de 
tributs i el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit. 

Vist l’informe de la Tresoreria municipal. 

Vist l’informe de la Intervenció Accidental municipal. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 18 de setembre de 2014; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2013, corresponent a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

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

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pensa que no cal una auditoria per revisar els 
comptes de l’Organisme de Gestió Tributària perquè hi confia. Té la sensació que el govern no farà 
l’auditoria que va anunciar. 

       Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2014. 

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

 
    “APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2014. 
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Vist l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris, 
suplement de crèdits i transferències de crèdit. 
 
Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient redactada en compliment de l’article 
37.2 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 18 de setembre de 2014. 
 
Vistos els articles 168, 169, 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 35, 37, 40, 42 i 43 i concordants 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a 
l’exercici 2014, prorrogat de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014 mitjançant concessió de 
crèdits extraordinaris, suplement de crèdits i transferències de crèdit d’acord amb el detall que s’indica a 
continuació: 
 
Transferència de crèdits     

Baixa pressupostària    

Partida  Descripció  Import inicial Baixa Import definitiu 

133 203 00 Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 
          3.500,00 

€  
          469,50 

€             3.030,50 €  

162 467 05 Al consorci de residus Sòlids del Maresme 
     290.000,00 

€  
    10.500,00 

€        279.500,00 €  

169 213 11 Manteniment de maquinària 
          4.500,00 

€  
       1.000,00 

€             3.500,00 €  

133 220 00 Despeses materials oficina  
          1.000,00 

€  
          481,21 

€                518,79 €  

321 226 34 Casal d'estiu 
          4.800,00 

€  
       2.400,00 

€             2.400,00 €  

321 227 15 Escola Bressol Minerva 
     401.713,24 

€  
       5.200,00 

€        396.513,24 €  

   TOTAL 
     705.513,24 

€  
    20.050,71 

€        685.462,53 €  

       

Alta pressupostària     

Partida Descripció  Import inicial  Alta    Import definitiu  

133 226 99 Altres despeses diverses 
             400,00 

€  
            30,10 

€                430,10 €  

163 227 19 Neteja viària 
     256.000,00 

€  
          500,00 

€        256.500,00 €  
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169 221 15 Eines i utillatges de la brigada 
          4.000,00 

€  
       1.000,00 

€             5.000,00 €  

169 623 00 Eines de la brigada 
          1.200,00 

€  
       2.000,00 

€             3.200,00 €  

171 210 02 Manteniment de jardineria 
        95.999,56 

€  
       7.000,00 

€        102.999,56 €  

171 203 00 Lloguer de maquinària 
          2.500,00 

€  
       1.000,00 

€             3.500,00 €  

151 213 21 Manteniment pilones 
          7.500,00 

€  
          920,61 

€             8.420,61 €  

320 226 19 Activitats àrea 
        29.000,00 

€  
       6.000,00 

€          35.000,00 €  

320 226 35 Revisions i vacunacions escola 
          4.875,00 

€  
       1.600,00 

€             6.475,00 €  

     
     401.474,56 

€  
    20.050,71 

€  
      421.525,27 €  

 

       

Crèdit extraordinari    

Minoració de partides existents     

Partida  Descripció  Import inicial  Baixa   Import definitiu  

161 619 13 Canonada Roca de la Nao 
        40.000,00 

€  
    40.000,00 

€  
                       -   

€  

231 489 01 Casal de la Gent Gran 
        18.500,00 

€  
    14.000,00 

€             4.500,00 €  

324 226 37 Transport  
        22.000,00 

€  
    16.000,00 

€             6.000,00 €  

   TOTAL 
        80.500,00 

€  
    70.000,00 

€          10.500,00 €  

Nous ingressos    

Partida  Descripció  Import inicial  Ingrés   Import definitiu  

  420 00 Participació en Tributs de l'Estat 
  1.950.000,00 

€  
    13.487,72 

€     1.963.487,72 €  

  396 16 
Quotes urbanització Políg. III del Sector 19 Pla de 
Sant Pere 

                      -   
€  

    47.971,36 
€          47.971,36 €  

   TOTAL 
  1.950.000,00 

€  
    61.459,08 

€  
   2.011.459,08 €  
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TOTAL MINORACIÓ CRÈDITS I NOUS 
INGRESSOS 

  
  131.459,08 

€    

       

Despesa     

Partida  Descripció  Import inicial  Alta   Import definitiu  

324 461 01 Consell Comarcal -   € 16.000,00 € 16.000,00 € 

151 609 26 
Urbanització Polígon III del Sector 19 Pla de Sant 
Pere -   € 47.971,36 € 47.971,36 € 

133 626 03 Càmeres vídeo vigilància  -   € 17.555,73 € 17.555,73 € 

920 225 00 Tributs estatals -   € 679,19 € 679,19 € 

337 626 00 Equips per a processos de l'informació  -   € 960,00 € 960,00 € 

151 627 25 Pla Director d'Equipaments -   € 7.260,00 € 7.260,00 € 

132 627 26 PAU -   € 2.032,80 € 2.032,80 € 

161 627 27 
Canonada Riera (Des del Casal fins Cardenal 
Vives) -   € 25.000,00 € 25.000,00 € 

231 226 52 Casal de la Gent Gran -   € 14.000,00 € 14.000,00 € 

   TOTAL -   € 131.459,08 € 131.459,08 € 

       

Suplement de crèdit    

Minoració de partides existents     

Partida  Descripció  Import inicial  baixa   Import definitiu  

430 120 04 Sous Grup C2 16.779,00 € 4.221,39 € 12.557,61 € 

430 120 06 Triennis 4.260,20 € 1.765,33 € 2.494,87 € 

430 121 00 Complement destí  7.281,68 € 1.831,98 € 5.449,70 € 

430 121 01 Complement específic  19.713,68 € 4.959,71 € 14.753,97 € 

430 160 01 Seguretat social funcionaris 16.418,35 € 5.006,83 € 11.411,52 € 

   TOTAL 64.452,91 € 17.785,24 € 46.667,67 € 

Nous ingressos    

Partida  Descripció  Import inicial  Ingrés   Import definitiu  

  329 04 Taxa control sanitari -   € 67,10 € 67,10 € 

  389 00 Reintegrament d'operacions corrents -   € 10.818,21 € 10.818,21 € 

  420 00 Participació en Tributs de l'Estat 10.500,00 € 80.601,67 € 91.101,67 € 
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  450 88 De l'administració general de les CCAA -   € 608,74 € 608,74 € 

  455 19 Subvenció Pla Prev. Incendis Cornisa i 11 Pins -   € 2.342,50 € 2.342,50 € 

  870 00  Romanent de Tresoreria per despeses generals -   € 42.192,73 € 42.192,73 € 

   TOTAL 10.500,00 € 136.630,95 € 147.130,95 € 

       

   
TOTAL MINORACIÓ CRÈDITS I NOUS 
INGRESSOS  154.416,19 €  

       

Despesa     

Partida  Descripció  Import inicial  Alta   Import definitiu  

430 121 03 Altres complements 2.577,88 € 3.443,63 € 6.021,51 € 

151 130 00 Retribucions bàsiques oficina tècnica 63.333,18 € 2.301,57 € 65.634,75 € 

161 130 00 Retribucions bàsiques servei aigües 124.864,70 € 4.547,60 € 129.412,30 € 

169 130 00 Retribucions bàsiques brigada 396.640,58 € 14.894,96 € 411.535,54 € 

231 130 00 Retribucions bàsiques serveis socials 141.016,42 € 4.390,32 € 145.406,74 € 

320 130 00 Retribucions bàsiques educació 84.218,08 € 3.481,06 € 87.699,14 € 

332 130 00 Retribucions bàsiques biblioteca 58.815,71 € 2.741,58 € 61.557,29 € 

333 130 00 Retribucions bàsiques museu 74.507,94 € 1.453,38 € 75.961,32 € 

340 130 00 Retribucions bàsiques esports 41.670,00 € 1.490,63 € 43.160,63 € 

430 130 00 Retribucions bàsiques promoció econòmica 33.417,22 € 1.866,84 € 35.284,06 € 

920 130 00 Retribucions bàsiques secretaria 35.473,96 € 1.308,80 € 36.782,76 € 

923 130 00 Retribucions bàsiques informàtica 24.095,46 € 815,90 € 24.911,36 € 

925 130 00 Retribucions bàsiques OAC 50.074,20 € 1.740,82 € 51.815,02 € 

931 130 00 Retribucions bàsiques intervenció 31.589,38 € 1.159,27 € 32.748,65 € 

132 214 00 Reparació Vehicles 2.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 

132 221 04 Vestuari 6.000,00 € 7.500,00 € 13.500,00 € 

151 213 21 Manteniment pilones 7.500,00 € 197,87 € 7.697,87 € 

161 214 00 Reparació vehicles 2.010,00 € 2.500,00 € 4.510,00 € 

169 151 00 Gratificacions a atorgar 237,64 € 270,00 € 507,64 € 

179 227 21 Franges protecció contra incendis 1,00 € 2.342,50 € 2.343,50 € 

333 130 00 Retribucions Bàsiques Museu 74.507,94 € 22.907,94 € 97.415,88 € 
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333 160 00 Seguretat Social Personal Laboral 23.603,25 € 15.923,39 € 39.526,64 € 

341 629 01 Inversions associades al servei 3.000,00 € 3.873,21 € 6.873,21 € 

912 226 03 Publicacions en diaris oficials 3.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 

912 226 01 Atencions protocol·làries i representatives 3.500,00 € 2,58 € 3.502,58 € 

920 226 32 Prest. Serveis Assessoria laboral 20.618,40 € 1.321,32 € 21.939,72 € 

920 226 42 Jurídics 40.000,00 € 24.181,28 € 64.181,28 € 

920 227 06 Estudis i treballs tècnics 70.010,00 € 11.434,50 € 81.444,50 € 

920 625 04 Mobiliari 300,00 € 25,24 € 325,24 € 

430 226 19 Activitats àrea 6.600,00 € 9.000,00 € 15.600,00 € 

931 130 00 Retribucions bàsiques 31.589,38 € 200,00 € 31.789,38 € 

931 151 00 Gratificacions a atorgar -   € 600,00 € 600,00 € 

    TOTAL 1.454.194,44 € 154.416,19 € 1.605.167,00 € 

 
 

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l'expedient de modificació de 
crèdits núm. 5/2014, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les reclamacions 
que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació. 

Tercer.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014 es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no es presenten reclamacions.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica 
breument l’assumpte. Cal donar resposta als diferents imprevistos que te l’Ajuntament. Afirma que abans 
d’acabar l’any es farà una altra modificació del pressupost. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que només dos mesos després 
d’aprovar-se el pressupost ja es fa una modificació. Manifesta que troba a faltar consens, no se’ls ha 
demanat opinió, a més a més, no consten inversions com per exemple el pavelló. 

També pensa que la rebaixa de 10.000 euros en la partida destinada al Consorci de Residus Sòlids Urbans 
és temerària i apunta que hi ha conceptes poc clars, com 6.000 euros destinats a activitats a una àrea 
sense que s’especifiqui quina. 

El senyor Graupera també comenta, pel que fa a la canonada d’aigües Roca de la Nao, recorda que ja 
havia dit que no corresponia a l’Ajuntament pagar. Es congratula que el govern rectifiqui. 

També menciona la baixada de cost del transport en 16.000 euros i la despesa de 18.000 en càmeres de 
videovigilància. 

Seguidament, manifesta que no està d’acord amb l’augment de les retribucions del Capítol I en personal, 
pensa que no és un camí per rebaixar despeses fixes. 

També comenta que hi ha 9.000 euros destinats a activitats d’una àrea sense especificar quina. 

Destaca que hi ha una partida de 42.000 euros en la qual no consta cap concepte i que es preveuen 1.000 
euros en gratificacions a atorgar. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor del Grup Municipal del PP, comenta que com a 
Regidor d’Hisenda que ha sigut, sempre ha estat en contra de les modificacions, i, en aquest cas, 
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considera que es fa massa aviat, tot i que hi ha temes de compliment de sentències judicials i la quantia no 
és important. 

El senyor Bartomeu explica que el seu Grup va votar en contra del pressupost perquè no hi constava el 
projecte del pavelló, ara tampoc no consta en la modificació, per tant, per coherència, votarà en contra. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que en 
l’aplicació pressupostària 320 226 19 euros hi ha 6.000 corresponents a l’augment que s’ha fet a l’Àrea 
d’Ensenyament. 

Pel que fa al Consorci de Residus Urbans, baixa 10.500 euros, es considera que a partir d’ara serà així.  

Pel que fa a la partida 430 226 19, activitats d’àrea, es preveu un augment de 9.000 euros que 
corresponen a l’Àrea de Promoció Econòmica. 

Respecte a les gratificacions i retribucions, considera que es bo que estiguin previstes per fer-ne un bon ús 
quan correspongui. 

A continuació, el senyor Sala, explica que la partida 870 00, romanent de Tresoreria per despeses 
generals, preveu 42.192,73 euros, que corresponen a la paga extra de laborals del mes de desembre de 
l’any 2012. 

Explica que el govern té el compromís de fer el pavelló l’any 2015 i que les subvencions estan garantides. 

A les 21,25 hores s’incorpora el senyor Regidor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP. 

El senyor Sala recorda que a la Comissió Informativa només va assistir un Regidor de l’oposició, per tant 
difícilment es podia arribar a un consens. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, reitera la seva pregunta respecte a les càmeres 
de videovigilància i canonada de Roca de la Nao i pregunta a què es deu l’augment de despeses de 
personal. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda i del Servei 
Municipal d’Aigües, pel que fa a la canonada de Roca de la Nao, explica que el criteri ha estat la prioritat en 
la reparació de la canonada que passa per la riera, davant del Sindicat Agrícola. 

Pel que fa a les càmeres de videovigilància explica que es tracta d’un tema corresponent a l’àrea de 
mobilitat. 

I, per últim, explica que l’augment de despesa en personal respon al compliment d’una sentència judicial. 

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. 

4.- SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOTÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 

“SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOTÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, 
un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, 
una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 
anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 
catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, com a 
expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de 
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les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici 
de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar 
que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem 
disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler 
decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va 
propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors 
ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces 
polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i 
aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del 
procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització 
popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats 
perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en 
l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a 
la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no 
s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa 
ferma d’uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus 
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets 
ciutadans, socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la 
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la 
defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, 
sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític 
té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels 
Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després d’haver 
seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de 
Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de Catalunya 
per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès 
a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament 
competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-
hi de manera activa, cívica i pacífica. 

ACORDS 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el 
futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics 
que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc 
legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel 
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
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3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat 
de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de 
forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea.” 

 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que com a cap de llista de CIU que va 
ser durant els anys 2007 i 2011, el seu programa polític preveia la defensa del catalanisme i que es van 
aprovar mocions quan va governar. 
 
Recorda que es va presentar una moció per defensar les consultes i que el senyor Alcalde va votar en 
contra. 
 
També recorda que va aprovar la moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 
la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, en la votació de la qual el senyor Alcalde es va 
abstenir. 
 
Afegeix que es tracta d’una oportunitat històrica després de 300 anys. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que cal denunciar l’ús 
partidista que fa l’Ajuntament d’aquest tema. 
 
El senyor Bartomeu llegeix el següent escrit: 
 
“En primer lloc cal denunciar l’ús partidista que es fa d’aquest Ajuntament, per tal de donar suport a una 
consulta que no hi ha en la vigent legalitat democràtica. 
 
Catalunya mai havia tingut tantes competències i tanta sobirania política com en aquests moments. 
 
No es tracta d’una qüestió únicament de democràcia, ja que la democràcia no s’entén sense el respecte a 
les lleis amb que la pròpia democràcia no s’entén sense el respecte a les lleis amb que la pròpia 
democràcia ens dota.  
 
En democràcia, i amb democràcia les lleis es canvien, ni es desobeeixen, ni s’ignoren. 
 
El dret a l’autodeterminació al dret internacional, és un dret de les colònies, i Catalunya ni és, ni ha estat 
mai una colònia: hem estat i som una part integrant del conjunt d’Espanya. 
 
L’aval del Consell de Garanties Estatutàries no ha estat només pels consellers de CIU i d’ERC, i la posició 
contrària dels consellers del PSC, ICV i PP. Ara, quan el PSC i el PP vam preguntar al Consell sobre la 
constitucionalitat de la pregunta, no s’ha volgut pronunciar, perquè saben que la independència de 
Catalunya no pot ser una competència de la Generalitat, perquè també afecta a la resta d’Espanya. 
 
Utilitzar aquesta llei per fer un referèndum d’independència vulnera l’article 122 de l’Estatut, que limita l’ús 
de la mateixa a les competències de la Generalitat, però a més, la llei pretén dir que són consultes no 
referendàries, el que en realitat són referèndums. 
 
És curiós com el dret a decidir, que alguns diuen  que serveix per tot, pot servir per la independència, però 
la mateixa llei n’impedeix el seu ús per decidir sobre impostos o sobre retallades. 
 
Aquest grup municipal votarem que NO a aquesta proposta, però aquest no, vol SI: 
 
Si a la democràcia, si a l’estat de dret i si a la convivència; però també, Si a Catalunya, si a Espanya i si a 
Europa.” 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, llegeix el següent escrit: 
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“A Llavaneres tenim la mateixa bandera que té Escòcia i tenim el mateix patró Sant Andreu. Els ciutadans 
de Llavaneres, igual que els escocesos, som ciutadans de la Unió Europea i fins i tot, alguns també sabem 
parlar el mateix idioma.... 

Però estem a 1.400 km de distància i això ens afecta i de sobre manera. Aquells, els escocesos, han pogut 
exercir el seu dret a decidir, de forma pacifica i democràtica. A un problema polític han obtingut l’únic 
procediment democràtic per afrontar-lo que és el de votar. En els països demòcrates, els conflictes es 
dirimeixen a les urnes! Aquí també volem votar de forma legal i democràtica.  

Malgrat això, ens arriben senyals des de Madrid, que allà volen portar el tema per la via judicial. Sembla ser 
que els polítics han delegat les seves responsabilitats als jutges. Allò que tenen por de perdre per la via 
democràtica ho volen guanyar per la via judicial. 

Allà a Madrid, parlen del compliment de la Llei. Una Llei que com ja s’ha vist es pot canviar en 24h i amb 
l’únic  argument  d’una trucada de l’Àngela  Merkel i del Nicolas Sarkozy. Així es va canviar la constitució 
espanyola. El que 24h abans era il·legal,24h més tard va passar a ser legal. A Madrid tenen l’oportunitat de 
fer aquests canvis. Si volen ho poden fer. 

En els països del nostre entorn aquests processos de modificar la constitució son normals,  a Espanya 
només s’ha canviat dos cops i per imposició de la Unió europea, a Àustria s’ha fet 80 cops i a Alemanya 60 
cops... 

Aquesta constitució, que molts no han votat, ja hauria d’haver estat revisada, hi han molts temes importants 
que no encaixen amb el sentiment dels pobles d’Espanya, com per exemple: la Corona, el sistema 
electoral, el Senat, la regulació de la UE i el canvi en el model autonòmica. Si això s’hagués fet, totes 
aquestes inquietuds presents avui al nostre poble, hores d’ara estaríem parlant  d’un altre escenari.  

Però NO, aquí anem al revés del mon. Ja han impedit, des de Madrid i judicialment,  l’estatut aprovat  per la 
majoria de catalans. Ja han impedit negociar el pacte fiscal.  

No m’estranya que fins i tot regidors, amb seny i sentit comú del PP, hagin votat a favor  de la moció 
aprovada en suport de la consulta al seu Ajuntament que com avui el nostre municipi aprovarà. (Carmelo 
Redó, regidor del PP a Camarles (Baix Ebre). Jo els hi demano, als tres regidors del PP Sr. Carlos 
Bartomeu, Antonio Costa i Antonio Majó, que avui es posin al costat del poble de Llavaneres i votin a favor 
de la moció.   

Val a dir que la Llei de consultes, aprovada al Parlament de Catalunya el passat divendres, no és per fer un 
referèndum sinó per fer una consulta no vinculant, per saber l’opinió, ni més ni menys, i està articulada dins 
el marc de la Constitució Espanyola i per tant és dins la legalitat. És una consulta d’estar per casa, no pas 
un referèndum! 

En una societat democràtica la Llei no és altre cosa que l’expressió de la voluntat d’un poble. La legalitat 
que prové de la Justícia (justícia en majúscules)  emana d’un valor, i d’això no ens en pot privar ningú! Una 
cosa és la Justícia i l’altre és la legalitat. A la vista dels esdeveniments, és una injustícia privar-nos de votar. 
Això ens evocarà a un conflicte d’Estat i de difícil solució.  

Els ciutadans de Llavaneres i els de Catalunya no som ni esclaus, ni vassalls, ni súbdits, ni depenent de 
normes injustes, ni volem imposicions... Som ciutadans lliures, igual que els Escocesos. Som lliures i aquí 
és casa nostre.  

Cal recolzar el dret a decidir i forçar als polítics de Madrid que comencin a fer els seus deures  fen política. 
Això d’avui no és l’idea d’una persona o d’un grup reduït. Tot el contrari! Això és un clam com una casa de 
pagès... Més d’1,8 M de persones al carrer, enquestes amb majories sobrades que volen votar, els nostres 
representants al Parlament de Catalunya també s’han pronunciat amb majoria aclaparadora, a favor de fer 
la consulta, i ara una majoria de municipis també ho fam.... 

Cal recordar que els polítics estem per servir i donar respostes a les demandes i inquietuds dels  ciutadans. 
Si els ciutadans volen votar, nosaltres tenim l’obligació de facilitar-ho.  

També els hi demano als regidors del partit popular que diguin al seu partit a Madrid que ara el govern del 
PP  té l’oportunitat d’articular una sortida política pel que fa al  tema que ens ocupa. Poden canviar la 
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constitució, per afavorir fer el referèndum, o be no denuncien ni la Llei de consultes ni la convocatòria que 
signarà el President. Si fan això, Madrid s’haurà guanyat els respecta del poble Català.” 

Seguidament, el Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES,  llegeix el 
següent escrit: 
 
“1) Volem donar el nostre suport perquè la consulta sigui una realitat. 

2) No acceptarem que cap tribunal tingui l’última paraula sobre la consulta. 

3) La consulta no és més que un instrument democràtic i que no és el final de res, només és voler saber el 
que pensa el poble. 

4) I, si des del PP ens amenacen a portar a l’alcalde o a qualsevol tinent d’alcalde de denunciar-ho  als 
jutjats per prevaricació tal com han deixat anar i dit últimament. 

Jo vull ser el primer de la llista i també vull ser el primer a reivindicar el nostre dret d’anar a votar i a decidir 
el nostre propi futur polític, econòmic i social.” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, manifesta el seu suport a la moció. 
 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, es dirigeix al senyor Bartomeu per 
explicar-li que no es tracta d’una moció partidista, es tracta de la voluntat d’un poble, una majoria. 
 
Pensa que el govern espanyol ha d’escoltar, cal tenir voluntat política. 
 
Es demana poder exercir un dret democràtic i decidir sobre el seu futur. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, llegeix el següent escrit: 
 
“En la meva intervenció no caldrà que m’estengui massa ja que la resta de grups ja han opinat sobre un 
tema cabdal que ens afecta a tots i que no és altra que la defensa del dret a decidir i de la consulta del 9 de 
novembre. 

Tots els catalans hem pogut comprovar que des de la transició, els successius governs de l’estat espanyol, 
fos quin fos el seu color polític, ens han tractat –i ens segueixen tractant- molt malament. Per aquest motiu, 
molta gent d’aquest país hem dit: “prou” i demanem que se’ns consulti sobre el model d’estat que volem 
ser en el futur. Estem mot tips i cansats del maltracte continuat que a dia d’avui segueixen practicant. 

El portaveu del Partit Popular ha dit, en la seva intervenció, que el dret a la autodeterminació només el 
tenen els pobles que són una colònia. És veritat que, sobre el paper, Catalunya no és una colònia, però 
l’estat espanyol ens ha tractat sempre com si ho fos. Al llarg de la historia, l’estat espanyol ha demostrat 
que mai negocia, només guanya o perd. I així li ha anat amb les antigues colònies. L’estat espanyol no ha 
negociat mai perquè negociar es pactar i arribar a acords. I pactar vol dir haver de cedir. I cedir va contra 
l’honor, contra l’ADN dels qui han governat a Madrid des de fa molts anys. 

Per aquest motiu, el govern actual del Partit Popular, recolzat pel PSOE, vol anar en contra d’un acte tant 
democràtic com es escoltar l’opinió de la gent. I està disposat a utilitzar tots els arguments que tingui al seu 
abast.  

Però els que creiem en la democràcia de veritat, creiem que tenim el dret i la legitimitat per ser consultats. I 
per aquest motiu el grup de CiU votarem a favor de la moció.” 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES, dels Regidors no adscrits senyors Salvador Ramon i 
Pauli, Bernat Graupera i Fàbregas i Josep Molins i Puig i senyora Sandra Carreras i Ruiz i 3 (tres) vots en 
contra del Grup Municipal del PP. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,53 hores. En dono fe. 


