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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 03/2014 

 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les dotze hores del dia 27 de gener de 2014, sota la presidència de l’Il.lm  
Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra Carreras i 
Ruiz (CIU), Antoni Majó i Vivés (PP) i els Regidors senyors Lluís Nogueras i Moulines (CiU), senyora Marta 
Alsina i Freginals (CIU), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora 
Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E), Josep 
Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i Juan Manuel García i Concepción (Regidor no adscrit), a l’objecte de 
celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín 
i Martínez. 
 
Ha excusat la seva assistència el senyor Salvador Ramon i Paulí (CiU). 
 
Assisteix també la senyora Mireia Neira Marí, regidora-electe del PSC-PM, la qual ha de prendre possessió del 
seu càrrec en virtut de la credencial lliurada per la Junta Electoral Central en data 11 de desembre de 2013. 
 
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 Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta la seva sorpresa davant la 
segona convocatòria del Ple a les 21.00 hores i l’argument utilitzat per l’Alcalde “per tal que la senyora Neira 
pugi prendre possessió com a Regidora de l’Ajuntament”. 
 
El senyor Mora comenta que la senyora Neira no pot assistir als Plens si es convoquen a les 12.00 hores i creu 
que l’Alcalde intentarà no convocar els Plens ordinaris a les 21.00 hores. 
 
El senyor Alcalde comentar que aquest Ple es celebra a les 21.00 hores per tal que la senyora Neira i pugui 
assistir i prendre possessió del càrrec de Regidora. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE 
DESEMBRE DE 2013. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 
2013. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER DE 2014 
(CONTINUACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE DESEMBRE DE 2013). 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels Regidors dels Grups Municipals de CIU i 
del PP i 9 (nou) abstencions del Regidor del Grup Municipal de CIU senyor  Lluís Nogueras i Moulines i de la 
senyora Marta Alsina i Freginals i dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES, PSC-PM i del 
Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

Per tant, l’acta resulta aprovada  sense cap esmena. 

 

3.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SENYORA MIREIA NEIRA MARÍ, COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT. 

 
“El Sr. Secretari formula a la senyora Mireia Neira la següent pregunta: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora 
amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya?”. 
 

Contestant la Sra. Neira: SÍ, prometo. 

Un cop  formulat el jurament o promesa del càrrec, la Sra. Mireia Neira i Marí adquireix la condició de Regidora 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

La senyora Neira explica que gràcies a la federació del PSC i a l’informe elaborat pel Secretari de l’Ajuntament 
pot prendre possessió del càrrec avui. 

Afirma que treballarà per tots els vilatans i per millorar el poble. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, dóna la benvinguda a la 
senyora Neira. Comenta que la presa de possessió no s’ha pogut fer abans per l’horari del Ple que fixava l’equip 
de govern en hores intempestives. 

El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 

“Vull començar dient que lamento que la senyora Neira no hagi pogut prendre possessió fa dos mesos i no ara. 
I que no ho ha pogut fer perquè aquest govern i l’alcalde Graupera han pres el costum de convocar-nos a 
reunions i a plens en hores de feina.  

Senyora Neira, li dono la benvinguda. La feina de regidor pot ser molt gratificant i, alhora, molt ingrata. Per això 
és important que es comenci amb molta il·lusió i que aquesta es mantingui mentre sigui càrrec electe.  

Pensi sempre que està, que estem aquí per atendre les necessitats de la gent, les seves inquietuds i els seus 
drets. I no sempre podem satisfer les peticions. No s’amoïni, quan al ciutadà li parlem clar, també entén 
aquestes coses.  

Espero que mantingui sempre la il·lusió per fer política que té avui. Li desitjo el millor, que aquest període de 
responsabilitat sigui gratificant. Com ja li he dit personalment, ens té a la seva disposició per tot allò que 
necessiti, igual que ens va tenir la seva companya de partit, en tot moment.  El senyor Minguell i jo li desitgem 
molta sort i encert en la seva feina. Benvinguda.” 

 El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, dóna la benvinguda a la senyora Neira i li 
demana que amb el seu tarannà faci que la política local sigui més fàcil. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, dóna la benvinguda a la senyora Neira 
i l’encoratja a treballar. Afegeix que no hi ha un bon ambient entre els regidors. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, dóna la benvinguda a la senyora Neira. 

El senyor Alcalde dóna la benvinguda a la senyora Neira i destaca la correcció en els formes de la seva 
antecessora en el càrrec senyora Carme Bastida, i manifesta el seu desig que la senyora Neira les mantingui. 

El senyor Alcalde altera l’ordre dels assumptes a tractar en atenció al públic assistent al Ple. 

Es procedeix a conèixer el punt 7 de l’ordre del dia: 

“7.-RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE GENER DE 2014, 
D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL DE SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PERQUÈ NO ES TANQUI EL GRUP DE P-3 DE L’ESCOLA LABANDÀRIA PEL PROPER 
CURS 2014-2015. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, 
el següent acord: 
 

 
“MOCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PERQUÈ NO 
ES TANQUI EL GRUP DE P-3 DE L’ESCOLA LABANDÀRIA PEL PROPER CURS 2014-2015. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Atès que en data 19 de desembre de 2013, en l’últim Consell Escolar Municipal celebrat per part d’aquest 
Ajuntament es va informar de la intenció manifestada pel Departament d’Ensenyament en el sentit de no obrir 
el grup de P-3 a l’Escola Labandària pel proper curs 2014-2015, per motius demogràfics de la nostra població. 

 
Atès que l’eventual tancament del grup de P-3 per a l’any vinent, més enllà de que posa en greu perill el futur i 
subsistència de l’Escola, suposa un perjudici gravíssim per a les vuit (8) famílies que ja tenen fills a l’Escola 
amb germans que entrarien al grup de P-3 el proper curs 2014-2015. 

 
Atès que la decisió definitiva respecte de l’eventual tancament del grup de P-3 de l’Escola Labandària pel 
proper curs 2014-2015 es pot adoptar dins d’aquest mes de gener, havent tingut constància de la convocatòria 
d’una reunió al Parlament el proper dia 23 de gener de 2014 per a la planificació del curs 2014-2015. 

 
Atès que el govern municipal sempre ha manifestat que és la seva voluntat que es mantinguin les tres escoles 
públiques que actualment hi ha al municipi, per tal de garantir l’oferta educativa dels tres centres educatius de 
primària als pares i mares del nostre municipi. 

 
Vistes les nombroses sol·licituds en aquests sentit dels pares i mares i AMPA de l’Escola Labandària a 
l’Ajuntament. 

 
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

 
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Ensenyament que no es tanqui el grup de P-3 de l’Escola Labandària 
pel proper curs 2014-2015 i que es busquin altres alternatives per tal de fer front al problema de disminució 
demogràfica produïda per la baixada de la natalitat a la nostra vila. 

 
Segon.- DONAR COMPTE de la present moció al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva ratificació. 

 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Directora de l’Escola Labandària, al President de l’AMPA Escola 
Labandària, a la Consellera d’Ensenyament, a la Secretària General d’Ensenyament i al Director de Serveis 
Territorials del Maresme i Vallès Oriental, als efectes oportuns.” 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2014, d’aprovació de la moció 
del govern municipal de sol·licitud al Departament d’Ensenyament perquè no es tanqui el Grup de P-3 de 
l’Escola Labàndaria pel proper curs 2014-2015. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. Comenta la baixada de la demografia i la limitació del POUM pel 
que fa al creixement de la població. 

Explica que ell es posiciona perquè no es tregui una línia en una escola que només en té una i per garantir 
l’oferta educativa en el municipi. 

Seguidament explica la proposta del Departament d’Ensenyament, cada escola tindrà una línia i la quarta la 
tindrà l’escola que tingui més preinscripcions.  

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent escrit: 

“Miri, senyor Graupera si hi ha una cosa de la qual estan cansats els ciutadans, aquesta són el polítics. I és per 
coses com aquestes que fa vostè. 

• La gent no accepta que l’enganyin. I el que no es pot fer és mantenir un discurs davant dels directors 
dels centres i un altre quan vostè parla a soles amb el Delegat Territorial. Així no es fan les coses. 

• No es pot decidir sobre temes de gestió perquè vostè li tingui mania a un director o perquè sigui amic 
d’un altre... Així no funcionen les coses. 
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Respecte al futur de Labandària, que estarà en mans sobretot d’Ensenyament, el que cal fer és disposar de 
bona informació, de projeccions de població, de costos i sobretot, de projectes educatius. Però és evident que 
no sobren els recursos. Evidentment, el sistema ha de ser sostenible, però per això hi ha camins que passen 
pel diàleg i per l’acord entre centres 

Per això, en aquest tema s’ha de combinar: 

• la racionalitat en l’ús de recursos (perquè no són infinits, tenim el que tenim) i 

• i també i sobretot, s’ha de facilitar l’entesa entre els centres i no fomentar l’enfrontament, 

perquè pares i educadors entenen les coses quan es parla clar, no quan algú vol vendre la moto. No es tracta 
de posar-se a favor ni en contra de ningú, sinó d’explicar bé quines són les opcions que tenim i de facilitar 
l’acord. 

Al final, el departament d’Ensenyament ha pres el camí del sentit comú pel que fa a l’assignació del quart grup 
de P3 per a l’any que ve: assignar-lo al centre que tingui més demanda de matriculació. Aquesta era la proposta 
de modificació que portàvem des de tota l’oposició a la moció del govern.  

És un criteri que pot fomentar la competència sana entre els centres. Una competència per veure qui ofereix un 
projecte més sòlid, més il·lusionant i que “enganxa” més a la demanda dels pares. Una competència que pot 
generar més qualitat.” 

El senyor Rubal afirma que el senyor Alcalde enganya a la gent i que gestiona en funció de simpaties personals. 
Pensa que cal tenir informació i dades per prendre decisions en un futur. 

Demana que es faciliti informació al Consell Escolar Municipal i proposa una esmena en el sentit que 
l’assignació del quart grup de P3 es faci seguint el criteri de l’escola que tingui més preinscripcions, tal com ha 
decidit el Departament. 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, en relació al POUM, demana que es confirmi que el 
creixement demogràfic serà reduït, tot i que el planejament urbanístic aprovat per l’equip de govern permet un 
creixement de fins a 16.000 habitants. 

El senyor Mora explica que el govern no ha donat participació als grups de l’oposició en l’assumpte. 

També es congratula de la decisió del Departament d’Ensenyament i demana que, quan es disposi del 
document emès per part d’aquest Departament, es convoqui un Consell Escolar Extraordinari per poder iniciar 
un projecte educatiu local. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, comenta que la ratificació de l’acord 
de la Junta de Govern Local només inclou mantenir un grup de P3 a l’Escola Labandària. Felicita les accions 
dutes a terme per l’AMPA del Labandària, ja que gràcies al seu esforç es manté la línia. 

El senyor Nogueras es mostra d’acord amb el criteri del Departament de que la quarta línia s’estableixi en funció 
de la demanda. Creu que l’escola Labandària encara estarà molt de temps en funcionament i que no es tancarà 
a curt termini. 

El senyor Alcalde afirma que es convocarà Consell Escolar Municipal quan es disposi del document 
corresponent del Departament d’Ensenyament. Agraeix el comportament cívic dels representants de les AMPA’s 
de les escoles del municipi. 

La senyora Carolina de la Fuente, presidenta de l’AMPA de l’Escola Serena Vall, fa una breu intervenció, prèvia 
autorització del senyor Alcalde. 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Decret núm. 746/13, de 17 de desembre, al 
- Decret núm. 09/2014, de 15 de gener. 
 

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

5.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA CORRESPONENT AL CAMÍ DE CAN 
TAMIS I APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ EN ELS TERMES DEL DOCUMENT QUE S’ANNEXA A 
L’ACORD (PORCIÓ DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO 4503). 

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

“ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA CORRESPONENT AL CAMÍ DE CAN TAMIS 
I APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ EN ELS TERMES DEL DOCUMENT QUE S’ANNEXEN A 
L’ACORD  (porció de la finca registral número 4503) 
 
Atès que 5 de març de 2007 es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres i diferents propietaris per tal de regular la cessió anticipada, lliure de càrregues i gravàmens i 
gratuïta, per part d’aquests propietaris, dels terrenys qualificats com a vial i afectats per la l’execució de 
les obres d’Urbanització del Camí de Can Tamis, d’acord amb les superfícies estipulades en l’esmentat 
conveni. 
 
Atès que alguns dels propietaris signataris són els germans senyors A.S.D., L.S.D. i A.S.D. i les senyores 
A.M.S.D. i M.C.S.D. els quals es comprometien d’acord amb aquest conveni, a la cessió, lliure i gratuïta 
d’una porció de sòl de cent quaranta metres setanta-dos decímetres quadrats (140,72 m²) . L’esmentada 
finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 4 de Mataró, al foli 84 del volum 2508, llibre 99 
de Sant Andreu de Llavaneres, finca registral 4503. 
 
Vist que d’acord amb el POUM vigent a Sant Andreu de Llavaneres, publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 6328 de data 5 de març de 2013, aquest sòl es troba qualificat com a 
vial i afectat per l’execució de les obres d’urbanització del Camí de Can Tamis.  
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de gener de 2014. 
 
Vist l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, els quals regulen l’ocupació directa; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la cessió urbanística anticipada, lliure de càrregues i gravàmens i gratuïta, d’una 
porció de sòl de 140,72 m2 corresponent al Camí de Can Tamis, segons consta al conveni signat el dia 5 
de març de 2007, feta pels senyors A.S.D., L.S.D. i A.S.D. i les senyores A.M.S.D. i M.C.S.D. 
 
 Segon.- APROVAR el document de l’acta administrativa de cessió de la  porció de sòl de cent quaranta 
metres setanta-dos decímetres quadrats (140,72 m²), descrit al conveni signat entre els germans Sala i 
Dalmau  i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el 5 de març de 2007. 
 
L’esmentat document s’incorpora al present acord com a annex a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentada Acta.” 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 

El senyor Regidor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, s’absté de participar en el debat i 
votació de l’assumpte perquè té parentiu de consaguinitat i està inclòs en la causa de l’article 29.2,b) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
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Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

6.- RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONVENI URBANÍSTIC I DE L’ADDENDA SIGNATS AMB 
PROMOCIONES DEPORTIVAS LLAVANERAS, S.L., S EN C. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 15 DE GENER DE 2010  I DE 
L’ADDENDA DE DATA 28 DE MARÇ DE 2011 SIGNATS AMB PROMOCIONES DEPORTIVAS 
LLAVANERES, S.L., S en C, (Tennis Park). 
 
Atès que en data 27 de gener de 2010, es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament el conveni urbanístic de data 15 
de gener de 2010 signat entre Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C,  i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres,  relatiu al Tennis Park. 

Atès que en data 30 de març de 2011, es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament l’addenda de data 28 de març de 
2011 a l’esmentat conveni urbanístic signat entre Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C,  i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,  relatiu al Tennis Park. 

 
Atès que en data 23 de desembre de 2013 la mercantil Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C, ha 
sol·licitat la resolució de mutu acord dels dos documents –conveni i addenda- perquè han variat les 
circumstàncies econòmic i financeres respecte la data en què es varen subscriure els acords. 
 
Vist que el Ple de l’ajuntament, en base al principi d’autonomia local i com a òrgan de govern i administració 
del municipi (Art. 140 de la Constitució Espanyola), és qui ostenta la competència per determinar el que li 
convé a l’interés públic 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  20 de gener de 2014.               
 
Vist el que determina l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ACCEPTAR la resolució de mutu acord dels dos documents –conveni i addenda- instada per la 
mercantil Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C, - perquè han variat les circumstàncies econòmic i 
financeres respecte la data en què es varen subscriure els acords i ha desaparegut l’interès públic que 
motivava la subscripció dels esmentats documents. 

Segon.- REVOCAR l’acord del Ple de data 27 de gener de 2010, pel qual s’aprovava el conveni  urbanístic 
entre Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C,  i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,  relatiu 
al Tennis Park, en virtut del qual es regulava una permuta de propietats entre les parts signants. 

Tercer.- REVOCAR l’acord del Ple de data 30 de març de 2011, pel qual s’aprovava l’addenda al conveni  
urbanístic entre  Promociones Deportivas Llavaneres, S.L., S en C,  i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres,  relatiu al Tennis Park, en virtut del qual es regulava una permuta de propietats entre les parts 
signants. 

Quart- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats i al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 

Cinquè- PUBLICAR  el present acord al tauler d’anuncis, al web de l'Ajuntament i  al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en aplicació analògica de l’article 11 del RDL 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei d’urbanisme 
 
Sisè- FORMALITZAR el document de resolució del conveni i l’addenda signats, en el cas que no es presentin 
al·legacions en el termini atorgat a l’efecte.” 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 



     

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 

7 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

breument l’assumpte. 

El Regidor no adscrit, senyor Juan Manuel García i Concepción, lamenta que es perdi aquesta oportunitat per 
al municipi i anuncia el seu vot a favor. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana aclariments tècnics 
a la Regidora d’Urbanisme i li pregunta quina activitat hi ha hagut des del 2010 i fins ara. Creu que no s’ha fet 
res i ara el govern vol córrer amb el nou pavelló. 

Per últim, el senyor Ruiz pregunta a la Regidora que s’ha n’ha fet del tema de PROINOSA que s’han perdut 
onze milions d’euros. 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explica que aquest conveni va ser una aportació 
del seu Grup Municipal al POUM per tal que fos una zona municipal. Creu que era una oportunitat pel municipi 
i afirma que desconeix els moviments que ha fet el govern.  

El senyor Rubal llegeix el següent escrit: 

“Per a qui no sàpiga de què va, aquest conveni va ser una aportació de Gent de Llavaneres dins del marc del 
POUM. S’aconseguia la zona esportiva del Tennis Parc, a Sant Pere per ampliar l’oferta d’espai públic per fer 
esport. 

Seria espai de tots per a utilitzar per tots. Una zona equipada i on s’havien de fer modificacions però que ens 
permetria crear espai municipal esportiu. A canvi, es cedia sol per a urbanitzar. 

Malauradament, des de la signatura del conveni no s’ha fet cap moviment per fer realitat el que deia el conveni. 
És cert que la crisi determina molt, però no és menys cert que el govern port massa temps entretingut en altres 
coses més interessant, més electorals, més atractives 

- Es ven millor una zona de pàrquing acabada de pintar que unes pistes esportives a Sant Pere. En això si 
que han posat temps i tinta... 

- Es ven millor cara a les eleccions de l’any que ve centenars de milers d’euros en asfaltats i repintats, 
rentats de cara que en fer possible la zona esportiva del tennis parc.  

- Així se’ns passa i oblidem reclamar 140.000 euros en penalitzacions a l’ex-propietari de Sant Nicolau. Que 
li pensava perdonar, alcalde? 

- Massa temps entretingut amb detectius privats i càmeres i no en fer la feina per la que cobren.. 

La del Tennis Parc és una altra oportunitat perduda. Ja es veu que el seu projecte és el de zones  d’aparador que 
no sabem qui podrà pagar, o el d’un poliesportiu que necessitem, però que no sabem com pagarà l’ajuntament.” 

 

Finalment, el senyor Rubal afirma que al govern municipal mai no li ha interessat el conveni amb el Tennis Park 
i per això no a lluitat per mantenir-lo. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el senyor Alcalde no coneix el 
ROM i recorda el text de l’article 9.6. 

El senyor Mora demana informació del que ha fet el govern. 

Considera que el senyor Alcalde enganya a la població dient que hi haurà tres zones esportives públiques al 
municipi. 

El senyor Mora lamenta la pèrdua de la que havia de ser una zona esportiva municipal i explica que ara serà un 
centre privat. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa una sèrie 
d’aclariments tècnics. 

Al Tennis Park se’l va qualificar de sistema en el POUM i l’Ajuntament el podrà adquirir en qualsevol moment 
mitjançant la via de l’expropiació. Explica que s’ha treballat en diverses alternatives. 
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Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor del Grup Municipal de CIU, del PP i del 
Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción i 7 (set) abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES i Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 01 DEL POUM. 

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

“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 01 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM). 

Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Andreu de Llavaneres publicat en el DOGC número 6328, 
de data 5 de març de 2013. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2013, va aprovar inicialment el 
document anomenat “Modificació Puntual núm. 01 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  – Canvi de 
la qualificació del sistema d’espais lliures situat al centre urbà, entre el Turó de Sant Sebastià i el passeig Jaume 
Brutau”, redactat pels serveis tècnics municipals. 

Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la 
publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament; en el lloc web municipal; en el Butlletí Oficial de la 
província de 15 d’octubre de 2013; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6477 , de 10 d’octubre 
de 2013 i en el diari “El Periódico” de 7 d’octubre de 2013. 

Atès que durant el període d’informació pública comprès entre el 15 d’octubre  i el 14 de novembre de 2013 no es 
varen presentar al·legacions, segons consta al certificat corresponent al resultat de la informació pública que 
consta a l’expedient. 

Atès que s’ha notificat tots els organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb el que 
determina l’article 85.5  del Decret Legislatiu 1/2010,  del 3 d’agost, així com als municipis confrontants. 

Vist l’article 80,a) del Decret Legislatiu 1/2010, segons el qual és competència de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme l’aprovació definitiva de l’esmentat document. 

Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, segons el qual la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació. 

Vist l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de gener de 2014. 

Vistos els articles 85, 96, 97 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el document anomenat “Modificació Puntual núm. 01 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  – Canvi de la qualificació del sistema d’espais lliures situat al centre 
urbà, entre el Turó de Sant Sebastià i el passeig Jaume Brutau”, redactat pels serveis tècnics municipals. 

L’esmentat document s’incorpora al present acord com a annex a tots els efectes legals. 

Segon.- TRAMETRE l’expedient complet a la Direcció General d’Urbanisme perquè la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.” 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que va trucar a la 
senyora Carreras per negociar aquest assumpte. Va demanar la retirada d’aquest punt i també afirma que els 
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grups de l’oposició volen portar un punt a l’ordre del dia que el senyor Alcalde no permet des del mes de 
novembre. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta que el seu Grup està d’acord 
amb la modificació del POUM i amb l’aparcament que es vol fer, però no en permetrà l’aprovació mentre 
l’Alcalde i els membres del govern tinguin aquest mal comportament. 

Afirma que ho aprovaran quan el govern dialogui i miri pels interessos del poble. 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. Comenta que la modificació permet urbanitzar l’aparcament i 
recorda que l’aprovació inicial es va aprovar per unanimitat, no es van presentar al·legacions i ara es tracta d’un 
tràmit. Aquesta actuació per part dels grups de l’oposició impedeix que es realitzi una obra positiva pel poble. 

Pensa que han de primar els interessos del poble per sobre dels interessos electoralistes i partidistes. 
L’actuació de l’oposició és incoherent i posa pals a les rodes a una actuació positiva pel poble i pels veïns. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Bernat Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i la senyora Sandra Carreras i del Grup Municipal del 
PP i  10 (deu) abstencions dels Regidors del Grup Municipal de CIU senyora Marta Alsina i Freginals i senyor  
Lluís Nogueras i Moulines i  dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del 
Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción. Per tant, resulta aprovat l’assumpte per majoria simple. 

El Secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Lluís Valentín i Martínez, adverteix que no s’ha assolit la majoria 
absoluta legal necessària perquè l’assumpte es pugui considerar vàlidament aprovat. 

 

9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN 
DESCOMPTE DEL PEATGE DE LA C-32 DE SANT ANDREU DE LLAVANERES A MATARÓ I DE MATARÓ A 
SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

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 LA IMPLANTACIÓ D’UN DESCOMPTE DEL PEATGE DE LA C-32 DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES A MATARO I DE MATARO A SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

A ningú se li escapa que cada vegada més utilitzem la carretera de Mata que uneix Llavaneres amb Mataró 
per anar a agafar l’autopista C-32 en direcció Barcelona. 

La proposta d’acord que presentem demana que es facin tots els tràmits necessaris per aconseguir la 
implantació d’un descompte de peatge o l’eliminació del mateix a l’autopista C-32 de Sant Andreu de 
Llavaneres a Mataró i de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres. 

En el web d’Abertis i  per l’any 2013 es parla de fer bonificacions de dilluns a divendres no festius al fer 17 o 
més trànsits al mes per la mateixa barrera. 

Fa molts anys que se sent parlar que per part del Ajuntament s’estan fent gestions en aquest sentit, però ni tan 
sols s’ha donat cap explicació als vilatans de quina es la veritable situació. 

És injust el cost de 0,87€ que ha d’assumir un ciutadà de Llavaneres per fer aquest desplaçament de distància 
tan curta i tenint en compte el greuge comparatiu entre poblacions veïnes com poden ser entre Arenys i Canet 
de mar, Sant Pol i Calella que és gratuït de la mateixa manera que de Mataró a Argentona. 

És una discriminació per als ciutadans de Llavaneres pagar un peatge que des de fa tants anys, ja està 
suficientment amortitzat. Cal doncs fer que com a mínim, en els transits obligats, de la feina a casa o de casa 
a la feina, els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres puguin gaudir de mes descompte o de la seva gratuïtat. 

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

ACORD 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya i a 
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l’empresa Concesionària l’establiment d’un descompte o la seva gratuïtat en els peatges C-32 de Sant Andreu 
de Llavaneres a Mataró i de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, per els usuaris empadronats al municipi de 
Sant Andreu de Llavaneres amb les següents condicions: 

1. El descompte aplicable serà del 100% del preu vigent del peatge en cada moment. 
2. Només serà aplicable els dies feiners i pels usuaris habituals, entenent com habituals els que realitzin 
vuit o més transits mensuals i en dies no festius. 
3. Aquest descompte s’aplicarà tant a les persones físiques com les jurídiques i es realitzarà mitjançant un 
teletac o qualsevol altre sistema de pagament dinàmic,targeta de crèdit o targeta de dèbit actualment 
autoritzades per la societat concessionària i també totes aquelles altres que en el futur es puguin autoritzar. 
 
Segon.- Prendre aquest acord amb el compromís de portar a terme tots els contactes, liderant aquesta gestió 
el nostre Ajuntament, i presentant la corresponen sol·licitud a la concessionària d’autopistes en el període 
màxim d’un mes. 

Tercer.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al Conseller de política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la ministre de Foment del Govern espanyol i a la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i de les Corts 
Espanyoles. 

Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.”      

A les 22,25 hores d’absenta el Regidor senyor Joan Rubal i Diaz, del Grup Municipal GLL-E.  

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix la moció. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal GLL-E, recorda que fa uns anys es van recollir 
signatures al municipi. Considera que el preu és un abús i que el govern ha de treballar el tema. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que quan hi ha voluntat política 
i lideratge s’assoleixen els objectius i posa com exemple l’Ajuntament d’Alella que ho va aconseguir pel 
lideratge de l’Alcalde. 

Explica que el seu Grup ja ho va proposar l’any 1998, el 2003 i el 2010, es tracta d’un tema recurrent. 
Comenta que l’any 1998, ell mateix, va redactar una proposició no de llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 

Considera que cal lideratge per part de l’Alcalde. 

A les 22,30 hores s’incorpora el senyor Rubal. 

El senyor Alcalde explica que ja va parlar amb els responsables del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i al Parlament de Catalunya. 

Recorda que fa uns anys es va aportar un plànol d’accés a Girona, des d’un punt de vista tècnic és 
assumible però els costos són elevats. 

Explica que hi ha un risc de trànsit de camions per la comarca. 

El senyor alcalde proposa suprimir, de l’apartat tercer, la notificació a la ministra de Foment del Govern 
Espanyol i a les Corts Espanyoles, perquè genera molta feina administrativa en haver-se de traduir tot el text. 

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

“PROPOSTA D’ACORD  RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN DESCOMPTE DEL PEATGE DE LA C-32 DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES A MATARO I DE MATARO A SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

A ningú se li escapa que cada vegada més utilitzem la carretera de mata que uneix Llavaneres amb Mataró 
per anar a agafar l’autopista C-32 en direcció Barcelona. 

La proposta d’acord que presentem demana que es facin tots els tràmits necessaris per aconseguir la 
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implantació d’un descompte de peatge o l’eliminació del mateix a l’autopista C-32 de Sant Andreu de 
Llavaneres a Mataró i de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres. 

En el web d’Abertis i  per l’any 2013 es parla de fer bonificacions de dilluns a divendres no festius al fer 17 o 
mes transits al mes per la mateixa barrera. 

Fa molts anys que se sent parlar que per part del Ajuntament s’estan fent gestions en aquest sentit, però ni 
tan sols s’ha donat cap explicació als vilatans de quina es la verdadera situació. 

És injust el cost de 0,87€ que ha d’assumir un ciutadà de Llavaneres per fer aquest desplaçament de 
distancia tan curta i tenint en compte el greuge comparatiu entre poblacions veïnes com poden ser entre 
Arenys i Canet de mar, Sant Pol i Calella que es gratuït de la mateixa manera que de Mataró a Argentona. 

És una discriminació pels ciutadans de Llavaneres pagar un peatge que des de fa tants anys, ja està 
suficientment amortitzat. Cal dons fer que com a mínim, en els transits obligats, de la feina a casa o de casa 
a la feina, els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres puguin gaudir de mes descompte o de la seva 
gratuïtat. 

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

ACORD 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya i a 
l’empresa Concessionària l’establiment d’un descompte o la seva gratuïtat en els peatges C-32 de Sant 
Andreu de Llavaneres a Mataró i de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, per els usuaris empadronats al 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres amb les següents condicions: 

1. El descompte aplicable serà del 100% del preu vigent del peatge en cada moment. 
2. Només serà aplicable els dies feiners i pels usuaris habituals, entenent com habituals els que realitzin 
vuit o més transits mensuals i en dies no festius. 
3. Aquest descompte s’aplicarà tant a les persones físiques com les jurídiques i es realitzarà mitjançant un 
teletac o qualsevol altre sistema de pagament dinàmic,targeta de crèdit o targeta de dèbit actualment 
autoritzades per la societat concessionària i també totes aquelles altres que en el futur es puguin autoritzar. 
 
Segon.- Prendre aquest acord amb el compromís de portar a terme tots els contactes, liderant aquesta gestió 
el nostre Ajuntament, i presentant la corresponen sol·licitud a la concessionària d’autopistes en el període 
màxim d’un mes. 

Tercer.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al Conseller de política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.”      

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l’esmena proposada. 
 

10.- MOCIÓ DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN (REGIDOR NO ADSCRIT), PER TAL 
QUE ES REPARIN TOTS ELS VIDRES TRENCATS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Juan Manuel  García Concepción, regidor i portaveu del Grup de no adscrits de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres exposa: 

“MOCIÓ DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN (REGIDOR NO ADSCRIT), PER TAL QUE 
ES REPARIN TOTS ELS VIDRES TRENCATS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Vist l’estat en què es troben els vidres de la Biblioteca Municipal. 

Vist que la Regidora d’Urbanisme té una dedicació del 90% a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per 
la qual té un sou desmesurat, però mai ha presentat una proposta per solucionar el problema. 
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Vist que les reparacions i el manteniment dels edificis recau sobre la seva responsabilitat. 

Vist que els vidres de la Biblioteca Municipal fa més de tres anys que es troben en una situació d’alt risc per 
als usuaris del parc on es troba i que podrien ocasionar greus lesions degut al gran nombre de vidres 
trencats. 

Vist que no és una prioritat per a la regidora ni per a l’equip de govern solucionar aquest greu problema. 

Demanem: 

1- Reparar i/o substituir tots els vidres que hi ha a la Biblioteca Municipal i que són un greu perill per els 
llavanerencs. 

2- Comunicar a la revista municipal del mes de febrer la falta de previsió per part de la regidora Sandra 
Carreras i del govern.” 

El Regidor no adscrit senyor Juan Manuel García i Concepción, com a proposant de la moció, proposa 
suprimir l’apartat segon de la mateixa. Recorda que es va valorar en 10.000 euros la reparació dels vidres de 
la Biblioteca Municipal i el govern va concloure que no hi havia diners per arreglar-ho, però en canvi si hi ha 
diners per altres temes. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que ell va proposar 
el tema en el Ple i que la resposta del govern municipal va ser la instal·lació de càmeres i que l’assegurança 
pagaria. 

Demana una solució adequada. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal GLL-E, pensa que cal tenir prioritats i que es  
tracta d’un problema d’imatge. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana a la senyora Carreras que 
expliqui el pla de manteniment d’edificis municipals. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica que, 
durant el mes de juliol es van canviar els vidres que comportaven perill, la resta no en comporten. També 
explica que ara hi ha càmeres de vigilància. 

Pel que fa al manteniment dels edificis municipals, la senyora Carreras explica que des del Departament de 
Serveis Tècnics s’han revisat preus a la baixa en el manteniment d’edificis amb diverses empreses. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que està no està d’acord 
amb la part expositiva  però si amb la dispositiva. 

El senyor Alcalde demana al senyor García que retiri els paràgrafs següents del text de la moció: 

“(...) 

Vist que la Regidora d’urbanisme té una dedicació del 90% a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per 
la qual té un sou desmesurat, però mai ha presentat una proposta per solucionar el problema. 

Vist que les reparacions i el manteniment dels edificis recau sobre la seva responsabilitat. 

(...)” 

“(...) 

Vist que no és una prioritat per la regidora ni per l’equip de govern solucionar aquest greu problema. 

(...)” 

El senyor García retira els paràgrafs anteriors del text de la moció. 
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Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“MOCIÓ DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN (REGIDOR NO ADSCRIT), PER TAL QUE 
ES REPARIN TOTS ELS VIDRES TRENCATS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Vist l’estat en que es troben els vidres de la Biblioteca Municipal. 

Vist que els vidres de la Biblioteca Municipal fa més de tres anys que es troben en una situació d’alt risc per 
als usuaris del parc on es troba i que podrien ocasionar greus lesions degut al gran nombre de vidres 
trencats. 

Demanem: 

1- Reparar, substituir, tots els vidres que hi ha a la Biblioteca Municipal i que són un greu perill per els 
llavanerencs.” 

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades. 
 

11.- MOCIÓ DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN (REGIDOR NO ADSCRIT), PER TAL 
DE DISPOSAR D’UN ESPAI A LA REVISTA MUNICIPAL. 

Juan Manuel  García Concepción, regidor i portaveu del Grup de no adscrits de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres exposa: 

“MOCIÓ DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN (REGIDOR NO ADSCRIT), PER TAL DE 
DISPOSAR D’UN ESPAI A LA REVISTA MUNICIPAL. 

Segons la Llei de Règim Local té els mateixos drets que els altres grups d’aquest Ajuntament. 

Que l’Ajuntament edita una revista municipal d’informació política cada dos mesos. 

Que tots els grups polítics tenen un espai per exposar la seva acció política en el nostre municipi. 

Que el grup de no adscrits ha de tenir el mateix espai que els altres grups polítics d’aquest Ajuntament. 

Que en l’anterior legislatura i sent el mateix Alcalde, es va concedir al senyor Víctor Ros, grup de no adscrits, 
un espai igual que els altres grups polítics. 

Que s’ha reclamat aquest espai a l’Alcalde i al senyor Secretari per escrit, sense tenir resposta. 

Vist que s’estan vulnerant els drets d’aquest grup d’exposar les seves accions polítiques de la mateixa 
manera que ho fan els altres grups. 

Demanem: 

1- Tenir el mateix a la revista municipal, Llavaneres Informa, que els altres grups polítics que composen 
l’Ajuntament per tal de poder exposar lliurement la seva acció. 

2- Que es donin les instruccions pertinents a la responsable de comunicació perquè disposi de l’espai del 
grup de no adscrits per la pròxima revista municipal del mes de febrer.” 

El senyor García vol fer les següents esmenes al text de la moció, en el sentit que els següents paràgrafs quedin 
redactats de la següent manera: 

 “(...) 

Que s’ha reclamat aquest espai a l’Alcalde i a la tècnica de comunicació per escrit, sense tenir resposta. 

(...)” 

“(...) 
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2- Que es donin les instruccions pertinents a la responsable de comunicació perquè disposi de l’espai del 
grup de no adscrits per la pròxima revista municipal.” 

(...)” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, confirma que el senyor Ros, 
quan va ser regidor no adscrit disposava d’un espai a la revista municipal i que va ser una deferència del senyor 
Alcalde, li pregunta si realment va ser així. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal GLL-E, manifesta que li sobta que el senyor García 
no disposi d’aquest espai. Pensa que es tracta de la tendència que té el senyor Alcalde a fer callar els grups de 
l’oposició i reduir els espais i considera que la revista està degenerant i que està plena de mentides. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que el senyor Ros va marxar 
voluntàriament al grup de no adscrits quan va ser imputat i manifesta que li agradaria que tothom prengués 
exemple. 

Considera que el senyor García té dret a tenir un espai a la revista municipal. 

Demana al senyor Alcalde que si s’aprova la moció l’apliqui i li recorda que encara no ha signat els anuncis 
corresponents a la modificació del ROM.  

El senyor Alcalde considera que es tracta d’un tema conceptual, ja que el grup de no adscrits no existeix, i el 
senyor García és un regidor no adscrit i a la revista municipal els grups municipals tenen un espai però no els 
regidors no adscrits. 

El senyor Alcalde crida a l’atenció per primera vegada al senyor García. 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Lluís Nogueras i la senyora Marta Alsina i Freginals i dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-
PM,  SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción i 6 (sis) vots en contra dels 
Regidors del Grup Municipal de CIU senyors Bernat Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i la senyora 
Sandra Carreras i del Grup Municipal del PP. Per tant, la moció resulta aprovada amb les esmenes proposades. 

12.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA 
CONSULTA DEL PROPER 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala i 
Martínez, presenta al proper Ple la següent proposta de Declaració Institucional en suport a la consulta el proper 
dia 9 de novembre de 2014. 

Declaració Institucional 

Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat 
independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Sant Andreu de Llavaneres, vol 
manifestar: 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la 
celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 
col·lectiu. 

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble 
català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 

3. La seva crida a la ciutadania  a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 
democràtic, decidint el seu destí.”  

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica breument la proposta. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal GLL-E, anuncia el seu recolzament a la moció per 
principis democràtics. 
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que cal respectar la llei i la 
Constitució Espanyola. 

El senyor Alcalde anuncia que donarà suport a la moció. 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, 
GLL-E,  SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción,  3 (tres) vots en contra 
del Grup Municipal del PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal del PSC-PM. Per tant, la moció resulta 
aprovada sense esmenes. 

 

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

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora 
i Buch presenta al proper ple la següent proposta de Moció per la reprovació de l'Alcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

L'activitat política d’aquest Ajuntament es veu condicionada per l’actuació de l'Alcalde, que és el  causant de 
mala gestió, irregularitats i falta de transparència. Les divisions internes, i les investigacions empreses per la 
Fiscalia i per l'Oficina Antifrau han paralitzat un govern ja de naturalesa feble i inoperant.  

Atès que el passat mes de setembre la Fiscalia va imputar a l'Alcalde del nostre poble per un delicte 
d’ordenació del territori pel Jutjat d'instrucció nº1 de Mataró. 

Atès que la Fiscalia i l'Oficina Antifrau estan investigant altres casos on presumptament es poden haver comés 
irregularitats, així com en la compra de l’Escola Bressol, o mala praxis en la gestió del personal de l'Ajuntament.  

Atès del litigi que manté amb l’antic director de Serveis Territorials per un presumpte cas de mobing laboral, pel 
qual la fiscalia demana 1 any de presó i 6.000 euros d’indemnització.  

Atès que amb la intenció de cobrir-se les esquenes, el govern (CIU+PP) va contractar una assegurança que els 
cobreix de pagar fiances i indemnitzacions d’algunes faltes judicials. Una pòlissa que costa a tots els 
llavanerencs prop de 5.000 euros anuals.  

Atès que aquesta complicada situació judicial té paralitzat el govern i en conseqüència el nostre poble.  

Atès que l’actual Govern Municipal només compta amb el suport de dos grups municipals de només tres 
regidors cada grup.  

Atès que aquest Alcalde impedeix la transparència, el diàleg, la bona gestió municipal. 

És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció 
dels següents ACORDS: 

Primer, reprovar Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i instar-lo a que que deixi de banda les seves 
competències i passi al grup de regidors no adscrits fins que es resolgui el procés judicial que el manté imputat. 

Segon, demanar un canvi en la legislació que permeti desallotjar del poder aquells Alcaldes que perden el 
suport de la majoria del seu grup municipal, de la majoria del seu partit polític, i de la majoria de regidors de 
l'Ajuntament.  

Tercer, transmetre el present acord al President del Consell Comarcal del Maresme, al President de la Diputació 
de Barcelona, al President de l'Associació de Municipis i Comarques, al President de la Federació de Municipis, 
i als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix el següent escrit:  
 
“Un cop mes vostè utilitza el seu càrrec per menysprear a tots els regidors, els que no estan amb vostè i a els 
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seus “ palmeros “ els que li riuen les gràcies, que es pensen que fent el que fan, és fer política. La veritat és que 
són un govern feble un govern amb minoria que la única força que tenen és actuar dictatorialment. 
Tots nosaltres no som aquí perquè sí, som aquí perquè tenim un compromís amb els ciutadans de Llavaneres 
per tirar el poble endavant per millorar el benestar general dels llavanerecs. 
 
Però la seva actitud amb el recolzament que li donen els que l’acompanyen no fa res més que perjudicar la 
política local, un polític que tingui compromís i que porti amb dignitat el seu càrrec no pot dir mai, mai, qui dia 
passa any empeny i això vostè sr. Graupera ho ha dit.  
 
Sr Graupera plegui per Llavaneres, el poble que vostè diu que estima. 
                                                                                                              
Ens trobem en una situació força complicada i vostès el que fan és crispar i vexar no tant sols a nosaltres sinó 
també als treballador de la casa i a tots els llavanerecs, els hi recomano que gastin el seu temps a millorar 
aquestes relacions. 
 
No enganyin a la gent, quantes promeses fetes? 
 
Saben que no les poden fer i si algú els pregunta llavors la solució fàcil és dir que la oposició no el deixa fer res, 
mentida. 
 
No ens enganyin a nosaltres, vostès no tenen voluntat de compartir, no tenen voluntat de pactar, vostès no 
volen saber res de nosaltres. 
 
No s’enganyin vostès mateixos, s’han quedat sols, ningú els riu les gracies, bé si vostès es riuen les seves  
gràcies, mirin el seu voltant, això és un govern? 
 
Com es pot ser tan mal polític que l’únic dia que pateixen per aquest ajuntament és el dia 27 de cada mes per si 
tenen la nomina ingressada i un cop comprovat que sí, deuen dir la gran frase del seu líder perquè si no ho fos 
el deixarien sol, qui dia passa any empeny. 
 
Mirin senyors regidors i regidora del govern, estan orgullosos de la seva vida política? Els recordo que estan 
fent política, quina credibilitat donen quan són capaços de donar-se de baixa del seu partit polític de les seves 
creences politiques? Cap. 
 
Hi ha vàries maneres de ser recordat com ha polític, quina trien vostès? 
 
Cal que els hi posi algun exemple? 
 
Si estimen realment el seu poble, si volen dignificar el seu pas per la política, els hi demano que pleguin.” 

El Regidor no adscrit, senyor Juan Manuel García Concepción, afirma que són els regidors els que l’han posat 
com a Alcalde i, per tant, l’Alcalde menteix quan diu que l’ha posat en el càrrec el poble. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 

“Un cop més vostè utilitza el seu càrrec per menys prear a tots els regidors, els que no estan amb vostè i a els 
seus “ palmeros “ els que li riuen les gràcies, que es pensen que fent el que fan, és fer política. La veritat és que 
son un govern feble un govern amb minoria que la única força que tenen es actuar dictatorialment. 
Tots nosaltres no som aquí per que sí, som aquí perquè tenim un compromís amb els ciutadans de Llavaneres 
per tirar el poble endavant per millorar el benestar general dels llavanerecs. 
 
Però la seva actitud amb el recolzament que li donen els que l’acompanyen no fa res més que perjudicar la 
política local, un polític que tingui compromís i que porti amb dignitat  el seu càrrec no pot dir mai, mai, qui dia 
passa any empeny i això vostè sr. Graupera  ho ha dit.  
 
Sr Graupera plegui per Llavaneres, el poble que vostè diu que estima. 
 
Vostè és l’únic Alcalde imputat per dos temes judicials, és l’únic Alcalde que ja té antecedents penals i que, per 
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tant, hauria de plegar i marxar per dignitat”. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent escrit: 

“Tornem senyor Graupera. I tornarem tantes vegades com calgui, perquè vostè pot fer moltes coses com a 
alcalde, però no pot esborrar la realitat. I la realitat, ja li vaig dir, és que va començar el mandat acompanyat de 
6 regidors i ja n’ha perdut 4. Va començar sent militant i ara ja no té partit. Ni vostè ni els seus companys. 

- Vostè no pot burlar-se d’un regidor o regidora perquè no tingui estudis superiors. Això és de ser de paletos, és 
de miserables, és una baixesa moral i personal que no mereixem els regidors ni ningú. 

I és que ningú no pot defensar les seves formes, la seva falta de respecte per la gent, pels altres representants, 
per les lleis.... Ara el senyor Costa, un demòcrata “pata negra”, ja ens han deixat clar que si no els votem els 
temes a favor, els plens seran extraordinaris i a les 12 del migdia en horari laboral, com ens va dir a l’oposició 
en una reunió no fa massa dies.... 

Continua vostè amb comportaments que el portaran aquest any al jutjat per dues causes penals i potser una 
tercera ben aviat. Causes amb penes de presó. 

- Fa temps varem guanyar una votació i vam modificar el reglament orgànic municipal. I com que al senyor 
Graupera no li agrada perdre votacions, té retingut l’anunci públic per tal que el reglament no pugui entrar en 
vigor....això és un frau, i ho denunciarem tantes vegades com calgui. Trigarem, però tard o d’hora alcalde 
Graupera haurà de respondre davant un jutge. De fet, el dia 5 de febrer, ja li toca passar pel jutjat.  

- Ara fa 3 anys de la primera denúncia. La justícia és lenta, molt lenta, però  va fent. Nosaltres som pacients... 

Es mereix, evidentment aquesta reprovació. Se l’ha treballat, alcalde, se l’ha guanyat a pols.  

Nosaltres, com vostè, representem ciutadans i quan ens falta al respecte, ho fa amb els ciutadans que ens han 
votat. Els seus companys sabran perquè callen quan actua vostè així.” 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Regidors del Grup Municipal de CIU 
senyors Lluís Nogueras i la senyora Marta Alsina i Freginals i dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-
PM,  SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Juan García i Concepción i 6 (sis) vots en contra dels 
Regidors del Grup Municipal de CIU senyors Bernat Graupera i Fàbregas, Josep Molins i Puig i la senyora 
Sandra Carreras i del Grup Municipal del PP. Per tant, la moció resulta aprovada sense esmenes. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que va presentar una moció 
pel Ple del dia 25 de novembre de 2013 per modificar les indemnitzacions dels membres del govern. Demana 
que es sotmeti a votació. 

El senyor Alcalde confirma que no ho passarà pel Ple perquè els Grups de l’oposició no tenen competència al 
respecte. 

Afirma que seguirà treballant per Llavaneres i que el poden reprovar tantes vegades com vulguin, que el poble, 
a les eleccions és qui reprova. A l’oposició se’ls reprova cada quatre anys.  

14.- PREGUNTA DEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA CONCEPCIÓN, REGIDOR NO ADSCRIT. 

El Regidor no adscrit, senyor Juan Manuel García Concepción, retira la pregunta. 

15.- 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 27 de gener de 2014. 

Es sol·licita la següent informació al Sr. Alcalde: 
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En data 14 de gener ha entrat per registre d’entrada nº 2014/136 un escrit del departament de territori i 
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

(Referent aquest cas que es menciona en aquest escrit”Club de Golf de Llavaneres”  te obert vostè una querella 
Criminal per la presumpta comissió  d’un delicte contra l’ordenació del territori, previst i penat a l’article 320 
numero 1 del codi penal, corresponent a les Diligencies prèvies   2389/2013 per les quals te que anar a declarar 
com imputat el 5 de febrer de 2014 a les 9.30 am.). 

Entre d’altres coses finalitza el redactat dient-li que la protecció de la legalitat es d’exercici preceptiu, i l’insta a 
reprendre l’expedient sancionador i l’incoí un nou procediment. 

1) S’ha incoat ja aquest nou procediment sancionador? 
 
2) Ha reprès l’expedient sancionador iniciat mitjançant l’adopció d’una resolució de finalització per caducitat 
del mateix  i iniciant un nou procediment tal com l’indica el cap de protecció urbanística  del Departament de 
territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
3) Com que a l’infracció comesa segons les proves que es fonamenta en el plec de càrrecs la infracció 
administrativa podria estar classificada com a molt greu,i a l’infracció esmentada li correspon una  sanció de 
multa per un import fins a 1.500.000€, Ates  que la llei 3/2012  de 22 de febrer disposa que el Ple de 
l’ajuntament es l’òrgan competent per resoldre el procediments sancionadors en el cas d’infraccions molt greus , 
ja que el Sr alcalde ens te  a tots acostumats a fer plens a les 12 del migdia , per quin dia i hora te previst fer 
aquest  ple perquè així els regidors que son a l’oposició i treballen, puguin fer  festa  aquest dia amb l’antelació 
suficient? 
 
És sol·licita la següent informació al Sr Regidor d’Hisenda. 

En l’acta de junta de govern local nº 34/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per import de 
71.230,15€ 

A resultes de la comprovació de les factures, hi ha una factura de la procuradora de tribunals  (Diana Duch 
Ramos) a l’ajuntament  per un expedient  anomenat  2389/2013 que son les diligencies prèvies corresponents al 
tema del Golf en que l’alcalde sr Bernat Graupera i Fabregas està imputat Per el Fiscal que l’interposa una 
querella criminal per la presumpta comissió d’un delicte sobre l’ordenació del territori, previst i penat a l’article 
320 numero 1 del Codi Penal, i de un import de 227€. 

4)-Saber si  l’ajuntament amb el beneplàcit del regidor d’hisenda sr Bartomeu  a decidit pagar la minuta de la 
procuradora que ha de representar els interessos del sr Alcalde(ajuntament)? 

5)-I saber  també si  pensa pagar  la minuta de la procuradora que els grups municipals de Gent de Llavaneres, 
i Sos Llavaneres han hagut de satisfer per poder personar-se en la causa com acusació popular per defensar 
els interessos de l’ajuntament que es podrien haver vist malmesos per les presumptes actuacions del Sr Alcalde 
Bernat Graupera i que va ser entrada per registre el dia 13/11/2013 amb el Nº 2013/4715 i de import 200€? 

És sol·licita la següent informació al Sr/Sra Regidor/ra dels Serveis Municipals i Urbanisme. 

6)-Veiem que la pilona per accedir el carrer Clòsens/ carrer de munt porta espatllada des de el mes de 
setembre, pensen arreglar-la algun dia? 

7)- Quin es el import total pagat a l’empresa Fercas en reparacions fetes des de el primer dia que es va 
instal·lar aquesta pilona al  carrer Clòsens/carrer de munt? 

8)-Quin dia pensen tornar a posar en funcionament la  llum al camí de Can Cabot de Munt, ara que ja fa  un any 
del robatori del cable?. 

9)-Vist que s’ha demanat pressupost a empreses del sector  per l’asfaltatge de carrers del municipi, quins trams 
de carrers comprenen aquesta actuació (de quin numero a quin numero),i quin es el seu cost en que s’ha 
valorat per part dels serveis tècnics municipals?. 

10)-Vist que en  l’acta de junta de govern local nº 30/2013 entre d’altres punts i ha l’aprovació de despeses per 
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import de 1.120.243,88.€, i a resultes de la fiscalització de les factures aprovades ni ha una que correspon al 
Bufet d’advocats Pareja Associats  de import 10.164€  amb el concepte Honoraris Altiare. 

Pot dir-me el import de  diners que  portem gastats entre els advocats primers que portaven el cas  Altiare 
(Masfret Advocats) i el nous (Pareja Associats) tenint en compte que  d’aquets darrers ja hi ha una minuta del 
70% d’honoraris pel Contenciós Administratiu interposat per Altiare contra l’acord de ple de l’ajuntament del 
12/12/2011  i  d’un import de 10.164€? 

És sol·licita la següent informació al Sr Regidor de Promoció Econòmica. 

11)-El passat cap de setmana dies 9 i 10 de novembre  es va celebrar la primera edició de la Fira Llavaneres 
Natural, que organitza El Casal de Llavaneres amb el suport de l’ajuntament a Ca l’Alfaro.  

Vist que també en les mateixes dates van sortir al carrer també diversos comerços de Llavaneres  previ 
liquidació de taxes entre 16 i 24 € segons l’ocupació que feien de la via publica segons consta en el registre 
municipal, Em pot dir sr Costa quants diners va ingressar l’ajuntament dels organitzadors de la fira Natura tenint 
en compte que hi havia mes de 50 expositors, que si que  van pagar a l’organització, entre 50€ si no era 
alimentació i 100€ si venien productes alimentaris?.  

12)-I Quants diners va ingressar  del comerç local que estaven al parc Verge de Montserrat?” 

El senyor Alcalde, respon a la pregunta número 1 afirmant que efectivament ja s’ha incoat expedient 
sancionador fa temps. Demana al Regidor de SOS que es documenti bé. 

Pel que fa a la segona i tercera pregunta explica que s’ha fet i contestat. 

El senyor Ruiz retira la pregunta número 9. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon a la 
pregunta número 4 explicant que la Junta de Govern Local va aprovar la despesa per defensar els interessos de 
l’Ajuntament. 

Pel que fa a la pregunta número 5, el senyor Bartomeu explica que es tracta d’una actuació particular i que, per 
tant, no es pot pagar amb diner públic. Afirma que si no és legal no es pagarà. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, contesta a la 
pregunta número 6 que es muntarà la pilona el mes vinent. 

Pel que fa a la pregunta número 7 afirma que la quantia pagada a l’empresa Fercas és de 1.500 euros i que hi 
ha un informe de l’empresa que lliurarà al senyor Ruiz. 

Seguidament, la senyora Carreras respon a la pregunta número 8 explicant que el llum es va instal·lar pels 
particulars ja que es tracta de sòl no urbanitzable i, per tant, no es pot instal·lar enllumenat públic. 

Per últim, respon a la pregunta número 10 explicant que es tracta d’honoraris per recolzar la defensa d’empleats 
municipals i explica breument l’assumpte. 

El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, contesta a 
la pregunta número 11 i 12 dient que el Casal va demanar l’ocupació de Ca l’Alfaro i que l’Ajuntament no va 
cobrar res de cap expositor. 

Pel que fa als comerciants que es van instal·lar als carrers es van cobrar les taxes habituals.  

 
16.- PREGUNTES I PRECS DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 

1.- Ha ordenat/negociat o disposat vostè la compra de càmeres de vigilància per a l’Ajuntament, sense cap 

informe del Cap de la Policia que ho sol·liciti? Si és així, amb quin objectiu? 

2.- Quan pensa pagar una factura de proveïdor que fa mesos que dóna voltes sense que ningú no la vulgui 
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aprovar per la compra d’aquestes càmeres i per un valor aproximat de 3.000 euros? 

3.-S’ha saltat vostè la normativa de contractació i les recomanacions legals per evitar possibles casos de 

corrupció i malversació de fons? 

4.- Senyora Carreras, sembla que vostè ha tingut en el seu poder una factura per la compra de càmeres de 

vigilància per a la Policia. Ha vist vostè les càmeres de vigilància a que teòricament correspon aquesta factura? 

5.- Al regidor responsable de la Policia Local. Què pensa fer per tal que la gent del poble no hagi d’anar a 

Mataró a Mossos d’Esquadra cada cop que vol presentar una denúncia? 

6.- Senyor alcalde i membres del govern, quan pensen posar-se a treballar i fer alguna cosa per a que no torni a 

passar que es reventen els vidres dels cotxes aparcats a l’estació durant 3 o 4 dies seguits?  

7.- A la sortida del carrer de Can Castillo a la Cornisa i a un dels passos de vianants del passeig de Joaquim 

Matas no hi ha visibilitat suficient per vehicles aparcats massa a prop. Pensen fer alguna cosa al respecte o 

esperen a que hi hagi una col·lisió o un atropellament? 

8.-. Senyora Carreras, fins quan pensa seguir sotmesa a aquest règim imposat, a seguir acceptant tot aquest 

comportaments antidemocràtics i de maltracte personal i polític que sempre deia que detestava? No entenem 

per què continuar consentint i emparant el comportament de l’alcalde Graupera? 

 

9.- Senyora Carreras, en l’últim ple, ens va cridar a l’oposició amb males maneres que èrem uns hipòcrites. Li 
prego que demani disculpes de manera pública, igual que va deixar anar aquest insult. 

10.- Alcalde Graupera, pensa vostè dimitir si resulta condemnat en el procés per assetjament laboral, coaccions i 
amenaces que té oberta a Mataró? 

11.- Senyor Bartomeu, cobren els regidors amb dedicació (alcalde Graupera, regidora Carreras i regidor Costa) 
els sous respectius per 14 pagues, estiguin o no prorratejades al llarg de l’any? 

El senyor Rubal retira la pregunta número 6. 

El senyor Alcalde respon a la pregunta número 10 dient que aquest tema està al Jutjat i que ja  es veurà, i que 
probablement no dimitirà. 

A la pregunta número 11, el senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del 
PP, respon que com qualsevol altre treballador. 

A la pregunta número 1, el senyor Alcalde respon que s’ha comprat material per fer investigació policial. 

A la pregunta número 2, el senyor Alcalde respon que la factura es pagarà. 

Pel que fa a la pregunta número 3 la contesta és que no i que tot s’ha fet correctament. Demana que no 
s’inventin històries de ficció. 

Per últim, a la pregunta número 4 contesta que la factura està a Intervenció. 

A la pregunta número 5, el senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat de Governació, del Grup Municipal 
del PP, respon que la Policia Local durant l’any 2013 va tramitar un total de 200 denúncies. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal per primera vegada. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, contesta a la 
pregunta número 7 explicant que el servei de mobilitat no ha rebut cap notificació de l’existència d’aquest 
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problema. 

17.- 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: 
 
PREGUNTES: 
 
Al regidor d’Hisenda: 
1) El cost de la fira natural que ha tingut lloc els dies 9 i 10 de novembre. 
 
A la regidora d'Urbanisme: 
2) Recentment hem pogut observar una canonada trencada a la Riera central del poble, ocasionant forts olors i 
un visual pèssim. Preguntem en quin estat es troba l’arranjament d’aquest desperfecte.  
 
Al regidor de Recursos Humans: 
3) Justificació dels recents canvis d’ubicació de personal de l'Ajuntament.  
 
A l'Alcalde: 
4) Quines seran les actuacions del Pla d’Actuació Municipal que seran recollides pel Pressupost Municipal de 
l’any 2014? 
 
5) Sobre quin informe tècnic s’han comprat les càmeres de vigilància? 
 
6) Per què té retinguda la factura des de fa mesos i no compleix amb el pagament? 
 
7) Qui dóna l’ordre de col·locació de les càmeres i objectius a vigilar? 
 
PRECS: 
 
A l'Alcalde: 
 
Sobre la mala olor i la deixadesa recent en les escombraries municipals.  
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda al senyor Alcalde l’article 9.6 del 
ROM. 
 
Comenta que el senyor Alcalde incompleix el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància 
per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya. 
 
El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal del PP, respon a la 
pregunta número 1 explicant que el cost de la fira ha estat de zero euros. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, la senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-
Delegada d’Urbanisme, explica que la canonada ja està reparada. 
 
El senyor Alcalde respon a les preguntes números 5, 6 i 7 dient que s’ha comprat material per la Policia Local, 
com fa cada any per millorar la tasca de la policia. Demana que no s’inventin històries de “novel·la negra” ni 
ficció. 
 
18.- INFORMES. 

No n’hi ha. 

Essent les 23,57 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


