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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2014 

 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 27 de maig de 2014, sota la presidència de l’Il.lm  
Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Lluís Nogueras i Moulines 
(CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM), la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-PM), i el 
senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors 
Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), la senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), els senyors Emili 
Minguell i Parent (GLL-E), Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), 
Bernat Graupera i Fàbregas (Regidor no adscrit), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit), Salvador Ramon i 
Pauli (Regidor no adscrit) i senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita) , a l’objecte de celebrar 
sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i 
Martínez. 
 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament 
constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
El senyor Alcalde, abans de passar a conèixer dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, comenta que no té cap 
inconvenient en donar més temps per cada torn de paraula, però no permetrà que cap regidor fiscalitizi el Ple, 
pel que demana als Regidors que siguin rigorosos en les seves intervencions. 
 
En cas que no es compleixi em veuré obligat a aplicar estrictament el que preveu el ROM. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 
D’ABRIL DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que a la pàgina número 12 d’aquesta acta 
on diu: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica breument l’assumpte, recorda que es 
va fer l’adjudicació per 19.000 euros i l’aparellador en reclamava 80.000 i no es va acceptar,  per la qual cosa va 
reclamar per la via penal. El cas s’ha arxivat.”, ha de dir: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no 
adscrit, explica breument l’assumpte, recorda que es va fer l’adjudicació per 19.000 euros i l’aparellador en 
reclamava 80.000 i no es va acceptar per aquest Alcalde,  per la qual cosa va reclamar per la via penal. El cas 
s’ha arxivat.” 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que a la pàgina 12 d’aquesta acta on diu: 
“Afirma que no es podia preveure al pressupost municipal i que gràcies a l’arxiu l’Ajuntament s’ha estalviat 
61.000 euros”., ha de dir: “Afirma que no es podia preveure aquesta despesa al pressupost municipal ja que no 
era coneguda  i que gràcies a l’arxiu de la denúncia l’Ajuntament s’ha estalviat 61.000 euros.” 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, recorda que a la 
Comissió Informativa General del dia 20 de maig de 2014, ja va avançar que presentaria una esmena a les 
seves manifestacions a l’acta del Ple de data 29 d’abril de 2014, en relació a l’expedient de modificació de 
crèdits número 2/2014. 

L’esmena en concret és la següent, on diu: “El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, 
Regidor-Delegat d’Hisenda, informa de tres temes, en primer lloc de l’expedient de modificació de crèdits pel 
qual s’han fet pagaments a proveïdors i s’han alliberat els recursos dels electes.”, ha de dir: “El senyor Albert 
Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, informa de tres temes, en primer 
lloc de l’expedient de modificació de crèdits pel qual es faran els pagaments una vegada hagi entrat en vigor 
l’expedient i s’hagin alliberat els recursos dels electes.” 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2014 que s’aprova per unanimitat, amb les 
esmenes proposades. 

 

2.  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
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 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 

- Decret núm. 165/2014, de 23 d’abril, al 
- Decret núm. 211/2014, de 15  de maig. 

 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, respecte als Decrets números 192 i 193 pregunta si 
s’incoarà expedient sancionador i quan. 
 
Pel que fa al Decret número 202, pel qual s’aprova definitivament al modificació del pressupost 2/2014, 
pregunta perquè no s’han tingut en compte les al·legacions que ell va formular. 
 
En relació als Decrets números 192 i 193, el senyor Alcalde manifesta que correspon al Regidor de Medi 
Ambient fer els aclariments i ho farà al proper Ple perquè ara no es troba present a la sala. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 

 
3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES 

FESTES LOCALS PER A   L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 
2015. 
 

Vista l’Ordre EMO/133/2014 del Departament d’Empresa i Ocupació, de 14 d’abril, publicada al DOGC núm. 
6613, de 30 d’abril de 2014, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l’any 2015. 

Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament 
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 

Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran 
festes locals. 

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

Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan competent per formular 
la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- PROPOSAR els dies 20 de juliol de 2015 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre de 
2015 (dilluns) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any 
2015. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i 
Ocupació, als efectes oportuns.” 

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

 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI 
2014. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Vist l’expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, integrat pel pressupost de l’entitat, 
el de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, el de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de 
Llavaneres, el de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis i el de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”; el qual inclou també l’annex de la plantilla del personal que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
Per a l’exercici 2014 la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.” no té previsions de despeses i 
ingressos, ni programes anuals d’actuació, inversions i finançament perquè el Ple de l’Ajuntament, constituït 
com a Junta General de la societat, en data 25 de març de 2013 va acordar el cessament d’activitats amb 
efectes 31 de març de 2013. 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2014 de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu va ser 
aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 19 de novembre de 2013. 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2014 de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de 
Llavaneres (RTVLL) va ser aprovada per la Junta de Govern del mateix en sessió de data  19 de novembre de 
2013. 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2014 de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis 
va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 19 de novembre de 2013. 

Vist l’informe de la Intervenció Accidental. 

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

Vistos els articles 162 a 171, i concordants 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; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, per un import 
total de 12.827.694,96 Euros en ingressos i de 12.827.694,96 Euros en despeses, que comprèn el pressupost 
de l’entitat, el de l’organisme autònom municipal Museu-Arxiu, el de l’organisme autònom municipal Ràdio i 
Televisió de Llavaneres (RTVLL), el de l’Organisme Autònom municipal Cavalcada de Reis  i el de la societat 
mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”;  tant de l’estat d’ingressos com de despeses, d’acord amb el 
resum per capítols i els annexos de bases d’execució, plantilla de personal i altra documentació que consta a 
l’expedient. 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Total Cap. DENOMINACIÓ 

capítol 

1 Impostos directes 4.655.000,00 

2 Impostos indirectes 255.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 4.946.178,10 

4 Transferències corrents 2.786.250,16 

5 Ingressos patrimonials 10.223,09 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 174.593,61 

8 Actius financers 0,00 
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9 Passius financers 0,00 

      

    

TOTAL INGRESSOS 

   
12.827.244,96 

   

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

1 Despesa de personal 3.924.953,55 

2 Despesa en béns corrents i serveis 6.913.641,02 

3 Despeses financeres 125.929,68 

4 Transferències corrents 784.373,00 

6 Inversions reals 218.223,00 

7 Transferències de capital 16.513,18 

8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 843.611,53 

      

    

TOTAL DESPESES 

 

12.827.244,96 

   

 

ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     30.500,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 450,00  

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       9.200,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL INGRESSOS 40.150,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS     30.950,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS       9.200,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL DESPESES 40.150,00 

 
 

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 
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CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS       8.686,82 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00  

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       7.313,18 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL INGRESSOS     16.000,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS       8.686,82 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS       7.313,18 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL DESPESES      16.000,00 

 

ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

      

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.520,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS  0,00 

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL INGRESSOS 16.520,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.520,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL DESPESES 16.520,00 

 

LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SLU 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS              0,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00  

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL INGRESSOS              0,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS              0,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES             0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

  TOTAL DESPESES              0,00 

 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014   
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 PRESSUPOST DESPESES      

  Ajuntament Museu-Arxiu RTV 
Cavalcada 
Reis Llavaneres, SLU Consolidat 

              

 CAPÍTOL 1  3.924.953,55 0,00  0,00  0,00 0,00 3.924.953,55 

 CAPÍTOL 2  6.913.641,02     30.950,00     8.686,82 16.520,00 0,00 6.913.641,02 

 CAPÍTOL 3  125.929,68 0,00  0,00  0,00 0,00 125.929,68 

 CAPÍTOL 4  784.373,00 0,00  0,00  0,00 0,00 784.373,00 

 CAPÍTOL 6  218.223,00 9.200,00 7.313,18 0,00 0,00 218.223,00 

 CAPÍTOL 7  15.513,18 0,00  0,00 0,00 0,00 15.513,18 

 CAPÍTOL 8   0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

 CAPÍTOL 9  843.611,53 0,00  0,00 0,00 0,00 843.611,53 

              

  12.827.244,96 40.150,00 16.000,00 16.520,00 0,00 12.827.694,96 

  

PRESSUPOST INGRESSOS      

 Ajuntament 
Museu-
Arxiu RTV 

Cavalcada 
Reis Llavaneres, SLU Consolidat 

 CAPÍTOL 1  4.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.655.000,00 

 CAPÍTOL 2  255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 

 CAPÍTOL 3  4.946.178,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.946.178,10 

 CAPÍTOL 4  2.786.250,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.786.250,16 

 CAPÍTOL 5  10.223,09 450,00 0,00 0,00 0,00 10.673,09 

 CAPÍTOL 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 7  174.593,61 0,00 0,00 0,00 0,00 174.593,61 

 CAPÍTOL 8  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 9  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

  12.827.244,96 450,00 0,00 000 0,00 12.827.694,96 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 
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PLANTILLA 2014  

 PLANTILLA  Núm. de 
places  

Grup  

 

A) PERSONAL FUNCIONARI      

I. Amb habilitació de caràcter nacional      

   1.1. Secretari/a 1 A1  

   1.2. Interventor/a 1 A1  

       

II. Escala d'Administració General      

   2.1. Tècnic/a Administració General  1 A1  

   2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2  

   2.3. Subescala Administrativa 1 C1  

   2.4. Subescala Auxiliar 7 C2  

   2.5. Subescala Auxiliar Tècnic Cultura 1 C2  

   2.6. Subescala Auxiliar Tècnic Esports 1 C2  

   2.7. Subescala Aux.Tècnic Sanitat  1 C2  

   2.8. Subescala Auxiliar Secretaria-Protocol 1 C2  

   2.9. Subescala Auxiliar Secretaria-Intervenció 3 C2  

       

III. Escala d'Administració Especial      

   3.1. Subescala Tècnica:      

          3.1.1. Arquitecte 1 A1  

          3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient  1 A1  

          3.1.3. Arquitecte tècnic 1 A2  

       

   3.2. Subescala Serveis Especials      

          3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2  

          3.2.2. Caporal Policia Local 3 C2  

          3.2.3. Agents Policial Local 23 C2  
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 TOTAL PERSONAL FUNCIONARI : 49 PLACES. 

    

B) PERSONAL LABORAL       

OFICINES:      

- Oficial Administratiu 2 C1  

- Auxiliar Administratiu 2 C2  

- Conserge d’oficines 1 AP  

- Arxiver/Director Museu  1 A1  

- Tècnic/a Auxiliar informàtic  (75% dedicació) 1 C1  

SERVEI MPAL. AIGÜES:      

- Oficial 1ª Adm. del servei d’aigües 1 C1  

- Oficial 1ª Supervisor/a del servei d’aigües 1 C2  

- Oficial 1ª manteniment del servei d’aigües 1 C2  

- Peó de manteniment  del servei d’aigües  1 AP  

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:      

- Cap de la brigada 1 C2  

- Sots-Cap de la brigada 1 C2  

- Oficial 1ª jardiner 2 C2  

- Oficial 1ª d’obres 1 C2  

- Oficial 1ª lampista 1 C2  

- Peó de manteniment i serveis  5 AP  

PARC MÒBIL      

- Oficial 1ª conductor/a brigada 2 C2  

- Cap parc vehicles 1 C2  

SERVEIS TÈCNICS:      

- Delineant 1 C1  

CASAL AVIS:      

- Conserge Casal Avis 1 AP  

EQUIPAMENTS:      

- Conserge d’equipaments 7 AP  
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BENESTAR SOCIAL:      

- Psicòleg/a  1 A1  

- Treballador/a Social  2 A2  

- Educador/a Social  1 A2  

- Treballador/a familiar 1 C1  

PROMOCIÓ ECONÒMICA:      

- Tècnic/a de promoció econòmica 1 A2  

BIBLIOTECA:      

- Director/a biblioteca 1 A1  

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca 1 C1  

COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA      

- Tècnic/a comunicació  1 A1  

 

TOTAL PERSONAL LABORAL: 43 PLACES. 

  
 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL: 92 PLACES. 

  

 

 

 

 

 

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la plantilla 
de personal per a l’exercici 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.- El pressupost general de l’Ajuntament i la plantilla de personal per a l’exercici 2014 es consideraran 
definitivament aprovats 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, comenta que és 
la quarta vegada que es parla del pressupost. Recorda que el dia 13 de maig el govern va convidar a 
l’oposició a una reunió de treball per parlar-ne. 
 
El dia 20 de maig es va celebrar la Comissió Informativa General i el dia 21 de maig es va fer la presentació 
pública del pressupost 2014. Avui es presenta el pressupost per a la seva aprovació inicial. 
 
El senyor Sala explica que es tracta d’un pressupost realista, moderat i ordenat. Anuncia que es tractarà el 
prec de la Regidora senyora Sandra Carreras en aquest punt. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, manifesta que esperava que el seu prec constés a 
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l’ordre del dia i considera que se l’havia d’haver informat prèviament sobre el fet que el seu prec es tractaria 
conjuntament amb l’aprovació inicial del pressupost. 
 
La senyora Carreras llegeix el prec el seu prec: 
 
“Aquest escrit va dirigit al regidor d’Hisenda, al regidor de Manteniment, al regidor de Medi Ambient i a 
l’Alcalde. I també al Secretari-Interventor municipal perquè en tingui coneixement. 
 
El dimarts 13 de maig a les 19.30 se’ns va convocar als regidors de l’oposició a una reunió informativa i no 
participativa dels pressupostos, a una hora poc adient per a la gent que ha d’atendre qüestions laborals, per la 
qual cosa em va ser possible assistir-hi. A més a més, no se’ns va facilitar amb anterioritat la documentació 
necessària per poder treballar seriosament sobre el tema a tractar i tampoc es va dedicar temps suficient per 
poder fer propostes reals i necessàries. Ara com ara, encara no ens han fet arribar cap documentació relativa 
als pressupostos municipals. 
 
Tot i que el govern actual vol vendre a la població que la gestió municipal és transparent i participativa, 
permeteu que no ho comparteixi. En primer lloc, ja es veu que no és cert que es fomenti la participació, hi ha 
una Regidoria de Participació Ciutadana i aquesta sap com realitzar qualsevol consulta participativa. En el 
govern anterior, en el qual nosaltres governàvem, varem fer diferents actes participatius, l’últim, la redacció del 
Pla de Mobilitat. La participació ciutadana no és una qüestió que es pugui organitzar precipitadament. Per 
tant, si realment es vol fer participar la gent del municipi de les qüestions importants a tramitar, demanaria al 
govern actual que ho faci com realment s’ha de fer i no dediqui el seu temps a fer notícies oportunistes sobre 
participació i transparència a la web municipal. 
 
Al meu entendre, la qüestió de la transparència és una fal·làcia, ja que presentar un acte públic un pressupost 
que 6 dies després es portarà a aprovació en el Ple és un contrasentit o, més aviat, partidisme polític. Es 
vendre fum a qui no sap com van aquestes qüestions. Un pressupost és un document molt feixuc pel que fa a 
la tramitació, si es vol dur a aprovació el dia 27 de maig, l’Alcalde ha de fer abans la convocatòria del Ple, 
concretament, el dia 16 de maig, i el Secretari-Interventor a d’elaborar els informes preceptius i pronunciar-se 
sobre si el document compleix la normativa vigent per a la seva aprovació. A més a més, els tècnics del 
departament d’Intervenció han de redactar el document amb anterioritat a aquests informes, la qual cosa no 
es pot fer en un parell de dies per la complexitat que comporta. 
 
Veig una falta de coherència en el govern actual, ja que és un contrasentit presentar un document  en un acte 
públic convocant la ciutadania per presentar un document del pressupost que es vol portar a aprovació 6 dies 
desprès en el Ple municipal, que també és un acte públic i reglat obert a tothom. Encara que se’ls convoqui, 
els ciutadans, les entitats, etc..no podran participar en la redacció del document perquè no hi haurà temps 
d’incorporar les canvis que es puguin aportar, ja que el dia 20 de maig ja s’haurà celebrat la comissió 
informativa amb els membres de l’oposició i presentat el document que anirà a Ple amb els informes 
preceptius. Per una altra banda, si el que es vol és informar d’un document que ja està tancat, no s’utilitzen 
les formes correctes, perquè es presenta el text abans de ser aprovat, però com el govern té majoria, ja sap 
que s’aprovarà sense necessitar els vots dels regidors de l’oposició. 
 
Un cop dit això, tal i com vaig avançar personalment al regidor d’Hisenda, senyor Albert Sala, s’hauria de 
preveure una partida dins del pressupost amb la quantia necessària perquè en el transcurs d’aquest any es 
puguin realitzar les obres necessàries per tenir l’enllumenat públic de Llavaneres dins del que estableix la 
normativa vigent. L’Ajuntament va encarregar a una empresa homologada per la Generalitat, ECA, que fes la 
inspecció de la instal·lació, el resultat es va lliurar en unes actes on s’explicava què calia fer per estar d’acord 
amb l’actual normativa, en cas de no realitzar aquestes obres serieu coneixedors de l’incompliment 
d’aquestes actes amb les possibles conseqüències. El nostre govern no va poder aprovar els pressupostos 
per fer les obres perquè no tenia majoria, ara vosaltres sí que podeu perquè no depeneu de tercers. 
 
L’altra partida que cal per estar dins de la legalitat és preveure la dotació necessària per tramitar les llicències 
dels programes informàtics que han caducat i fer les actualitzacions necessàries. 
 
Dit això per escrit i públicament, espero que es consideri la petició, que, com ja he dit, també vaig fer al 
regidor d’Hisenda. En assabentar-me a través del web municipal que el dia 27 es vol dura a aprovació el 
pressupost, vull remarcar que no tinc accés a cap document relatiu al pressupost municipal ni del que es 
portarà a aprovació del Ple. És per això que m’he avançat amb aquest escrit amb el desig que es puguin 
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incorporar tots aquests punts. 
 
Prego que en cas de voler fer realment uns pressupostos participatius, es doni temps a la ciutadania i als 
regidor de l’oposició per poder participar i mirar d’incloure les possibles propostes, aquestes i d’altres com 
preveure les partides necessàries per donar compliment al plans tramitats per l’anterior govern.” 
 
El senyor Alcalde considera que no es tracta d’un prec, si no de la carta als Reis. 
 
El senyor Sala explica que el mateix dia que va entrar el prec pel registre de l’Ajuntament, el tècnic 
d’Intervenció va facilitar la documentació al Regidor senyor Carlos Bartomeu perquè va venir a l’Ajuntament, si 
els Regidors venen a l’Ajuntament se’ls hi facilita la documentació, ja que la informació sempre està a 
disposició dels regidors. 
 
També comenta que s’ha fet una presentació pública del pressupost, però no un procés participatiu, ja que no 
hi ha temps i el procediment participatiu allarga els terminis. 
 
En últim lloc, el senyor Sala agraeix les aportacions de la senyora Carreras i afirma que estan recollides en el 
document. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme i 
Manteniment, en relació a les inspeccions ECA recorda que fa dos anys que el document està a l’Ajuntament i 
que ell només és regidor-delegat fa quaranta-cinc dies. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que el govern encara no ha explicat perquè  
fa uns mesos va anunciar el seu vot en contra del pressupost. Pensa que aquest pressupost és artificial i 
fictici, ja que conté previsions no reals sobre l’IVTNU, ICIO i la taxa de clavegueram. 
 
Demana explicacions sobre les següents partides de despeses: SAD, prestació de serveis d’assistència 
sanitària, l’increment de despeses per festes i pels grups municipals i si es contempla la defensa jurídica penal 
en l’assumpte de les obres de la rotonda que va presentar l’aparellador i que es va aprova pel Ple. 
 
També demana que se li expliqui el perquè s’ha suprimit la subvenció a Goundi i demana que no es faci. De la 
mateixa manera demana explicacions sobre l’aportació de 5.000 euros a la fundació Palau. 
 
Apunta que al Capítol VI no hi ha previsions per material de la Policia Local i de la Brigada, fa l’advertiment. 
 
Pel que fa a la canonada de la Roca de la Nao, considera que el cost no l’ha de suportar l’Ajuntament. 
 
El senyor Graupera considera que falta la construcció del pavelló, que tenia assignada una subvenció de 1,7 
milions d’euros. A més a més, que es pot perdre una subvenció finalista de 800.000 euros atorgada pel 
Consell Català de l’Esport. 
 
Per acabar, el senyor Graupera pregunta si es farà una auditoria, pensa que primer es fa una auditoria i 
després s’aprova el pressupost. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que si el Regidor d’Hisenda 
ha afirmat que el pressupost és pràcticament igual que l’anterior, pregunta el perquè no el van aprovar en el 
seu moment, així les entitats ja tindrien les subvencions. 
 
A les 21,30 hores s’incorpora el Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E. 
 
El senyor Bartomeu afirma que no qüestiona les previsions d’ingressos de l’IVTNU i ICIO, però sí que 
qüestiona la previsió d’ingressos corresponents a la taxa de clavegueram de 285.000 euros, ja que al 
pressupost no aprovat del 2014 es preveien 200.000 euros. 
 
Afirma que el pressupost és pràcticament igual, s’ha ordenat per temes tècnics (Capítol I, II i IV) i el Capítol VI 
és més polític i és totalment diferent, a més a més no consta el Pavelló Municipal. 
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Explica que la subvenció del Consell Català de l’Esport per aquest any era segur de 800.000 euros i per l’any 
vinent no. 
 
Pel que fa a l’augment de la subvenció a l’entitat Dona per la Dona, felicita al govern, ja que per una qüestió 
administrativa no va entrar en termini la justificació i  ara s’ha resolt el tema. 
 
El senyor Bartomeu demana que s’apliqui aquest criteri a qualsevol entitat. 
 
Anuncia el seu vot en contra. 
 
El senyor Sala explica una esmena al pressupost, s’ha anul·lat del Capítol IV la subvenció a la Fundació La 
Pau i al Capítol II s’ha donat d’alta les despeses de la Regidoria de Cultura perquè es tracta d’una prestació de 
serveis. També comenta que s’ha disminuït en 500 euros la partida 341 22631 i que s’ha augmenta en 500 
euros la 341 20200, corresponent al lloguer de la pista de l’IES per patinatge. 
 
Pel que fa als ingressos, el senyor Sala explica que el document és més restrictiu que el projecte de 
pressupost del mes de febrer. 
 
Pel que fa a l’auditoria recorda que encara no s’ha fet el tancament del pressupost 2013, a més a més, hi ha 
molts altres temes. No pot assegurar que es faci l’auditoria. 
 
També explica que s’ha fet ajustos tècnics a les partides i que pel que fa a les indemnitzacions a grups polítics 
encara no se n’ha parlat entre ells. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, pregunta qui pagarà la canonada de la Roca de la 
Nao. 
 
El senyor Bartomeu explica que no consten en el pressupost els ingressos per la canonada de la Roca de la 
Nao. 
 
El senyor Sala, pel que fa a la construcció del pavelló, comenta que no hi ha un estudi econòmic del cost del 
manteniment i que fins que no s’aclareixi, des d’un punt de vista econòmic que la construcció i el manteniment 
és sostenible no es decidirà. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbrega, Regidor no adscrit, considera que no és un argument per no fer el 
pavelló, ja que l’actual pavelló també té un cost de manteniment. No s’ha respost sobre l’augment dels 
ingressos de la taxa de clavegueram. 
 
El senyor Bartomeu pensa que el cost del manteniment del pavelló hi serà sempre i reitera el risc de perdre la 
subvenció del Consell Català de l’Esport. 
 
Pel que fa als ingressos, el senyor Sala explica que es tracta d’una previsió tècnica, es dirigeix al senyor 
Graupera i li comenta que ell no va participar en l’elaboració de les ordenances fiscals. Es compromet a 
explicar-ho al proper Ple. 
 
El senyor Sala assegura que el govern farà tot el possible per construir el pavelló i perquè no es perdi la 
subvenció. 
 
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, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
vots en contra del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT 
GRAUPERA FÀBREGAS I DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JOSEP MOLINS PUIG, PER 
IMPULSAR EL PROJECTE DE MILLORA DEL PASSEIG MARÍTIM I L’ACCESSIBILITAT A LA ZONA 
DE PLATGES DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 
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Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ PER IMPULSAR EL PROJECTE  DE MILLORA DEL PASSEIG MARÍTIM I l’ACCESSIBILITAT A LA 
ZONA PLATGES DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Els regidors Carlos Bartomeu, Bernat Graupera, Antonio Costa, Pep Molins i Antoni  Majo presenten la següent 
Moció referent a l’impuls del projecte de millora del Passeig marítim. 

Atès que Sant Andreu de Llavaneres necessita millorar la zona del passeig marítim i donar continuat a les obres 
de millora fetes per el govern de CIU i PP.  

Atès que l’anterior govern de CIU i PP va treballar molt per fer realitat la millora d’aquest sector de la platge i 
donar continuïtat a les obres de condicionament  existents. 

Ates que la necessitat de millorar l’accessibilitat a les platges i continuar amb les obres de millora del passeig 
marítim i es una necessitat per el nostre poble. 

Atès que era una obra prevista per l’anterior govern de CIU i PP i per tal de donar compliment al programa 
electoral de CIU i PP. 

SOL·LICITEM 

Que els regidors que sotaescriuen la present moció impulsen aquesta millora del passeig marítim i demanen al 
nou govern que es posi a treballar d’una vegada per fer realitat aquesta obra tan necessària per Sant Andreu de 
Llavaneres.” 

El senyor Graupera demana que s’afegeixi a la Regidora senyora Sandra Carreras, com a proposant de la 
moció. 
 
La senyora Carrera accepta. 
 
S’acorda afegir a la senyora Carreras com a proposant de la moció. 
 
El senyor Graupera explica que ha presentat dues vegades la moció, ja que en el Ple anterior no es va 
acceptar com a punt d’urgència. 
 
Recorda que el seu govern va fer la meitat del Passeig Marítim i falta l’altra meitat, la qual ja estava projectada. 
Es tracta d’una millora per al municipi. 
 
També explica que hi ha una zona malmesa, la Regidoria d’Urbanisme ha fet gestions infructuoses davant del 
Ministeri, cal que la platja estigui arreglada abans de l’estiu no després. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica 
que el dia 8 d’abril va tenir una primera reunió amb el Departament de Costes, la documentació està al 
Registre i l’actuació es farà a partir del dia 15 de setembre per no alterar el funcionament de les guinguetes ja 
instal·lades i pregunta a la senyora Carreras, com a anterior Regidora d’Urbanisme, que va fer als mesos 
anteriors, febrer i març. 
 
El senyor Ruiz llegeix el següent escrit: 
 
“El dia 2 abril entrem a l’ajuntament a governar. 

El dia 8 d’abril tinc la 1ª reunió al departament de Costas per solucionar l’enfonsament del passeig, i de mutu 
acord i amb la valoració dels tècnics es decideix posposar l’execució dels treballs i així consta al registre 
municipal de fer l’actuació a partir del 15 de setembre, que ja s’haurà acabat l’activitat de les guinguetes i la 
platja. 

Li pregunto a la Sra. regidora que tanta pressa té ara per fer una obra que tenia que durar quinze dies, segons 
va dir ella el passat ple, i amb algun insult també? S’haurà de veure el que durarà, però el més important és que 
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fer actuacions ara a l’abril quan ja hi han guinguetes muntades i comença a fer bon temps perquè s’obrin, no es 
va considerar adient des de serveis tècnics tenir màquines i camions fent treballs. 

Li pregunto Sra. regidora  que va fer vostè els mesos de febrer i març  que era quan s’havia d’actuar  ja que era 
vostè la  regidora amb dedicació i sou (+8.000 € de cost per l’Ajuntament d’aquest 2 mesos), i no va aparèixer 
ni un sol dia per aquesta casa, això sí viatges a Palamós a donar-se d’alta de Convergència, per això sí va tenir 
temps. I miri com li ha anat per cert... 

I si vol més informació, li informo, que també al mes d’abril vam rebre de l’Ajuntament de Mataró una proposta 
per iniciar els tràmits per arranjar el passeig marítim entre Mataró i Llavaneres, (MOCIÓ  aprovada per ple) i que 
un cop la varem veure em vaig entrevistar amb el seu regidor delegat i varem coincidir en què en comptes de 
parlar de passeig marítim, el que si farem el proper ple de juny i per donar resposta és presentar una moció 
similar i, en comptes de dir-ho passeig que no ni ha com molts de vosaltres ja sabeu ho substituirem per 
l’arranjament  d’un  camí de ronda entre Llavaneres i Mataró, i començar a traslladar-ho al consell comarcal i al 
departament de Territori i Sostenibilitat. 

I pel que fa al passeig cap a l’altra direcció, Sant Vicenç de Montalt, ja hem tingut las primeres reunions amb la 
nova gerència del Port Balís per traslladar-li la conveniència i l’oportunitat ara que han de fer un Pla especial,  
de donar la continuïtat al passeig elevat que transcorre per dintre del port, i que no té continuïtat, un passeig 
molt reivindicat per la població en general, d’un poble que a dia d’avui encara viu d’esquenes al mar. 

I també ja estem treballant per donar accés per a vianants a la platja que hi ha entre la riera del Balís i el propi 
port.” 

També informa que s’han mantingut converses amb el gerent del Balís. 
 
El senyor Graupera sol·licita poder replicar i el senyor Alcalde no li permet. El senyor Graupera protesta. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, regidora no adscrita, explica que el Pla Especial del Port ja va entrar en 
desenvolupament seguint les previsions del POUM. Explica que la licitació de la rocalla es pot fer abans. 
 
El senyor Graupera pensa que no és cert que al mes d’abril hi hagi guinguetes i recorda que la moció va ser 
aprovada a proposta del seu govern. 
 
A les 22,10 hores s’absenta del Ple el senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit. 
Sotmesa a votació, s’obté el següent resultat, 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal del PP, del Regidor no 
adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora 
no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 10 (deu) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES. Per tant, la moció resulta rebutjada. 

  

A les 22,11 hores s’incorpora el senyor Ramon. 
 
 

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT 
GRAUPERA FÀBREGAS I DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JOSEP MOLINS PUIG, PER 
IMPULSAR EL PROJECTE I LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ ESPORTIU A LA ZONA 
ESPORTIVA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

 
Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ PER IMPULSAR EL PROJECTE I LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ ESPORTIU A LA ZONA 
ESPORTIVA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Els regidors Carlos Bartomeu, Bernat Graupera, Antonio Costa, Pep Molins i Antoni Majó presenten la següent 
Moció referent a l’impuls del projecte de construcció del nou pavelló esportiu a la zona esportiva de Sant Andreu 
de Llavaneres. 

Atès que Sant Andreu de Llavaneres necessita un nou pavelló municipal en propietat, donat que l’actual no 
compleix amb les expectatives del nostre poble. 
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Atès que  l’actual pavelló no pot absorbir la creixent demanda per practicar l’esport en el mateix amb una sobre 
ocupació molt important.  

Atès que l’anterior govern de CIU i PP van treballar molt per fer realitat la construcció del nou pavelló, es va 
reunir amb les entitats esportives amb la finalitat de complir amb la promesa electoral de CIU i PP de porta’l a 
terme. 

Atès que el govern de CIU i PP van aconseguir subvencions finalistes en un moment molt complicat de la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de l’Esport per import total de 1,7 Milions 
d’Euros. 

Atès que els regidors que ara governen van votar en contra del projecte  basic de construcció del nou pavelló 
sense cap motivació suficient en el ple corresponent quant estaven a la oposició i no es va aprovar. 

Ates que la necessitat de disposar del nou pavelló persisteix i segueix sent una necessitat per el nostre poble, 

SOL·LICITEM 

Que el nou govern rectifiqui en la seva negativa de construcció del nou pavelló esportiu. 

Que els regidors que sotaescriuen la present moció impulsen la construcció del nou pavelló i demanen al nou 
govern que treballi per fer realitat aquesta obra tan necessària per Sant Andreu de Llavaneres.” 

S’acorda afegir a la senyora Carreras com a proposant. 
 
La senyora Carreras accepta. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, regidor no adscrit, considera que el municipi necessita un pavelló en 
propietat, ja que hi ha una demanda del 130% sobre el pavelló actual. 
 
Explica que el govern, format per CIU i PP va treballar en el pavelló i va obtenir una subvenció d’1,7 milions 
d’euros i ara es corre el risc de perdre 800.000 euros de subvenció. 
 
Recorda el vot en contra del govern actual quan eren a l’oposició respecte al projecte bàsic. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, llegeix el 
següent escrit: 
 
“El projecte bàsic era un PAV 2,5, no era un veritable PAV 3. Primera consideració.  

Sempre i des del primer dia no ens vam negar a l’aprovació de tirar endavant la construcció del nou   pavelló 
municipal, sempre i quan hi hagués un informe de viabilitat econòmica que digués que l’obra no quedaria 
empantanegada, o a mig fer i que es pogués  mantenir i no amb les dades inflades del projecte de gestió. ( li 
recordo que el cost d’execució del projecte bàsic que no estava detallat econòmicament era de 3.217.000€, 
segons els tècnics de la casa) dels quals com a molt l’Ajuntament amb les subvencions i el crèdit del Consell 
Català de l’Esport aconsegueix 1.700.000€. 

Si el límit de baixes de preu està al 30% i per norma general les rebaixes es situen en un 22% (dades tretes de 
la publicació de La Vanguardia del dijous 22 maig, que és el que aconsegueix Barcelona amb tota l’obra pública 
que estan fent: Glòries, Paral·lel, Diagonal, Balmes...) Estaríem parlant d’una baixa de 700.000 €, que si es 
resten dels 3.217.000 € encara queda per 2.500.000, menys la subvenció i el crèdit d’1.700.000, restarien per 
pagar quasi 900.000€, sense comptar l’enderroc de la casa, l’adequació urbanística de l’entorn, portar una E.T 
elèctrica etc.. 

Em pregunto: Com van fer els números vostès, ara a l’oposició i demanant d’impulsar amb una moció el 
projecte i la construcció del nou pavelló esportiu? 

Desprès s’hi haurà de sumar l’encariment de les deficiències a corregir pel Consell Català d’Esports...   

Crec que si vostès en 7 anys que porten alguns al govern no han fet res per tirar-ho endavant, no sé a què 
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vénen aquestes preses d’última hora si no és per motius electorals. Tots els grups en els nostres programes 
volíem el pavelló esportiu però s’ha de ser realista i aquest govern ho és i per això creu que aquest 2014 no és 
el moment adequat i creiem que s’han de valorar altres possibilitats que encara no estan tancades i estan sobre 
la taula, i deixi’m també dir-vos que de les subvencions no se’n perdrà cap  i cregui’m, aquest govern ja fa dies 
que hi està treballant. Hi està posant molta imaginació i sentit comú, i sempre pensant que el cost de fer el 
pavelló sigui el menys traumàtic per les finances municipals (li recordo també que aquest any s’ha de començar 
a pagar un crèdit a proveïdors de factures que vostès van deixar de pagar arraconant-les en un caixó, sap del 
que els hi parlo oi?) 

Aquest govern vol sanejar al màxim el deute.” 

El senyor Graupera desitja que intervingui la senyora Carreras, ja que el senyor Ruiz mostra un 
desconeixement absolut del tema i de les fases del projecte bàsic. Era un PAV3, seguint les recomanacions del 
Consell Català de l’Esport. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que el govern vol fer el pavelló 
però no l’any 2014 i es treballarà de cara al 2015. Afirma que cap regidor del govern ha dit que no vulgui fer el 
pavelló. 
 
El senyor Ruiz comenta que l’informe del Consell Català de l’Esport conté conclusions i no recomanacions. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, portaveu del Grup Municipal de CIU, explica que el seu Grup va 
presentar, al programa electoral, el nou pavelló dins de la zona esportiva, com un conjunt. El pavelló com una 
instal·lació única el va projectar el PP i tres regidors que abans pertanyien al Grup de CIU, no CIU. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el següent resultat, 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal del PP, del Regidor no 
adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora 
no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 11 (onze) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit. Per tant, la 
moció resulta rebutjada. 

 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP I DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT 

GRAUPERA FÀBREGAS, PER IMPULSAR EL PROJECTE DE MILLORA I LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU  APARCAMENT, ACONDICIONAMENT DEL SECTOR I ZONA VERDA DEL PASSEIG JAUME 
BRUTAU AL COSTAT DEL CAP DE SALUT I ESCOLA LABANDÀRIA. 

 
Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ PER IMPULSAR EL PROJECTE  DE MILLORA I LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU APARCAMENT, 
ACONDICIONAMENT DEL SECTOR   I ZONA VERDA DEL PASSEIG JAUME BRUTAU AL COSTAT DEL CAP 
DE SALUT I ESCOLA LABANDARIA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Els regidors Carlos Bartomeu, Bernat Graupera, Antonio Costa i Antoni  Majo presenten la següent Moció 
referent a l’impuls del projecte de millora de l’aparcament del Passeig Jaume Brutau. 

Atès que Sant Andreu de Llavaneres necessita millorar la zona d’aparcament del passeig Jaume Brutau, donat 
que l’actual estat no compleix amb les expectatives del nostre poblei genera moltes molèsties als veïns de la 
zona, sobretot per la pols que es genera.  

Atès que l’anterior govern de CIU i PP van treballar molt per fer realitat la millora d’aquest sector i l’ aparcament, 
fa fer el projecte i es va reunir amb els veïns afectats. 

Atès que el govern de CIU i PP van aconseguir subvencions finalistes en un moment molt complicat de la 
Diputació de Barcelona per import total de 50.000 Euros. 

Atès que els regidors que ara governen no van votar a favor, de forma inexplicable, capritxosa e incomprensible, 
de la modificació provisional urbanística que contemplava aquesta millora d’aquest sector. Tot i havent votat a 
favor a l’aprovació inicial i sense al.legacions a la mateixa. 
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Ates que la necessitat de millorar l’aparcament del Passeig Jaume Brutau persisteix i segueix sent una 
necessitat per el nostre poble, 

SOL·LICITEM 

Que el nou govern rectifiqui en la seva oposició a la millora d’aquest sector i de l’aparcament del Passeig Jaume 
Brutau. 

Que els regidors que sotaescriuen la present moció impulsen aquesta millora i demanen al nou govern que 
treballi per fer realitat aquesta obra tan necessària per Sant Andreu de Llavaneres.” 

El senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, llegeix la moció. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, comenta que al 
pressupost 2014 ja consta aquest inversió i per tant, el Govern demana que es deixi la moció sobre la taula, ja 
que s’està treballant en el tema. 
 
El senyor Majó comenta que a la data de la moció, 22 d’abril, no constava la inversió. Proposa retira el punt de 
l’ordre del dia. 
 
El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, recorda que a la Comissió Informativa 
General, el senyor Albert Sala va dir que l’obra es faria l’any 2015. Demana al govern que es comprometi a 
executar el pressupost. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, afirma 
que s’activarà a partir del mes de setembre. 
 
El senyor Majó proposa introduir una esmena, en el sentit que el govern es comprometi a impulsar aquest obra 
a partir del mes de setembre. 
 
S’acorda no introduir les esmenes.  
 
Sotmesa a votació, s’obté el següent resultat, 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal del PP, del Regidor no 
adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora 
no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i 11 (onze) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, 
GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. Per tant, la moció 
resulta rebutjada. 

 
8. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 

 
Preguntes dirigides del Grup Municipal del PP al Ple: 

 
1.- Quin és el motiu de la limitació de dies per què es pengin al web municipal? 
 
El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Comunicació, explica que 
per qüestions d’organització cal presentar els escrits entre els dies 1 a 10 de cada mes, ja que es publica el dia 
15 de cada mes. 
 
2.- Quin és el motiu pel qual no es dóna a tots els regidors de l’oposició un telèfon mòbil (limitat o no), quan el 
Regidor-Delegat de l’Àrea va comunicar per escrit fer l’entrega a tots? 
 
El Regidor no adscrit, senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor-Delegat de Tecnologies i Comunicacions, 
explica que s’està intentant ordenar la regidoria de tecnologies i telecomunicacions. 
 
Vol fer una auditoria interna de terminals i fer una sèrie de reassignacions. 
 
Comenta que ara hi ha catorze línies de telèfon pels regidors, així ho va establir l’anterior govern. Tots els 
regidors que ho necessitin tindran telèfon amb un límit de catorze línies. 
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3.- Quin és l’estat actual de les negociacions del conveni col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament? 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica que 
s’ha posat al dia de la negociació, la reunió prevista pel dia 28 de maig ha estat posposada pel dia 5 de juny. El 
conveni està molt avançat, es compromet a informar del tema. 
 
El senyor Costa retira la pregunta número 4. 
 
5.- Quin és el motiu de que no s’enviï, i per tant tenir coneixement de les actes de les reunions de regidors 
delegats que es celebra mensualment, així com les assistències a la mateixa? 
 
El senyor Alcalde respon que aquestes actes recullen temes interns i que les assistències que perceben el 
regidors es publiquen al web municipal. 
 
6.- Quin és el procediment que s’ha seguit per buscar anunciants del poble pel programa-cartell de la Festa 
Major d’enguany? 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç, Turisme i Cultura, explica que s’ha seguit el mateix procediment  que els anys anteriors, hi 
ha vàries ofertes i una millorava l’oferta de l’any passat. L’empresa d’enguany aportarà 500 euros a 
l’Associació de Lluita contra el càncer. 
 
7.- Quin és l’estat actual de les converses que s’han mantingut amb un ciutadà de Llavaneres per restaurar i 
col·locar la nova imatge de la Verge de Lourdes, així com està el projecte presentat per veïns del barri? 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explica que les converses han tingut continuïtat. 
Aquesta setmana tindrà una reunió amb la persona. 
 
 

9. PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS. 
 
1.- Atès que s’han rebut i s’estan rebent les resolucions de la Comissió Jurídica Assessora sobre la declaració 
de nul·litat de determinats Decrets referents a la contractació de personal de l’Ajuntament, que per cert he 
demanat una còpia i no m’ha estat facilitada encara, tot i ser obligat per la normativa. Quina serà l’actuació 
d’aquest nou govern multicolor al respecte? Quines actuacions s’han pres? Com quedarà la nul·litat acordada 
en ple municipal? 
 
El senyor Alcalde explica que ja li ha respòs per escrit i que al web de la Comissió Jurídica Assessora consten 
els dictàmens. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, li comenta 
que pot accedir a la documentació si ve a l’Ajuntament. Pel que fa a les actuacions que portarà a terme 
l’Ajuntament comenta que s’assumiran els dictàmens i si es considera que hi ha arguments suficients 
l’Ajuntament recorrerà les decisions de la Comissió. 
 
2.- Sobre l’actuació del nou govern respecte el tancament nocturn dels parcs del poble? 
 
El Regidor no adscrit, senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor-Delegat de Serveis Municipals, afirma que els 
parcs es tanquen a la nit. 
 
3.- Atès que hi ha diversos expedients de disciplina urbanística en procés i oberts. Quin serà el criteri de 
l’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i del regidor delegat de Medi Ambient? Quina serà la postura del govern 
davant les denúncies d’activitats i de queixes sobre la col·locació d’una terrassa a la via pública al carrer Sant 
Pere i d’obres suposadament il·legals que consten al registre? 
 
Preguem que ens facin arribar una còpia de les actuacions de disciplina urbanística que s’estan portant a 
terme, en especial a les actuacions que prendran o no prendran, respecte una denúncia d’un particular recent 
sobre una activitat i usos incompatibles amb la qualificació de zona agrícola, una instal·lació de terrassa al 
carrer Sant Pere. 
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El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica que hi 
ha expedients urbanístics i de medi ambient pendents de resolució i afirma que l’Ajuntament complirà amb la 
normativa vigent. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Graupera i li diu que formuli la següent pregunta. 
 
El senyor Graupera li recorda a l’Alcalde que ha de parlar en català. 
 
4.- Atès que el sistema de cobrament dels regidors, especialment del govern, és per assistències diàries per 
cada dia i reunió que celebren. Preguntem sobre el criteri de cobrament dels regidors de govern que 
assisteixen a òrgans de l’Ajuntament (per ex. Juntes de Govern) del qual no en són membres legalment. 
Entenem que no els pertoca el cobrament, però ja ha cobrat indegudament. Que el Secretari emeti l’informe 
corresponent i, si fos el cas, retornin els diners indegudament percebuts. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que a la 
Junta de Govern Local assisteixen els regidors que convida l’Alcalde i tenen dret a cobrar assistència. 
 
5.- Atès que s’ha augmentat un 60% les aportacions a grups polítics. Preguntem si s’aplicarà la limitació 
econòmica anual i proporcional als mesos de l’any que resten i de mandat aprovada per el ple municipal, a les 
aportacions dels grups polítics municipals? El Regidor Sala complirà la seva promesa de rebaixar-ho al 
pressupost 2014 i 2015? 
 
El senyor Sala respon que les aportacions han augmentat un 2%, no un 60%. La quantitat destinada als Grups 
Municipals és de 18.243 euros. 
 
6.- Atès que recentment ha arribat l’estudi tècnic sobre la regularització de les activitats comercials i botigues al 
nostre poble. Volem saber que pensa fer l’alcalde i el regidor delegat de medi ambient respecte les activitats 
comercials que funcionen sense regularització i/o legalització segons aquest estudi?  
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica que fa 
un any i  mig que es va iniciar, i que no ha entrat cap estudi recentment, es tracta d’un aplicatiu. Afirma que el 
govern actuarà segons la normativa i es requeriran i regularitzaran els establiments. 
 
El senyor Graupera retira la pregunta número 7. 
 
8.- Al regidor de promoció econòmica senyor Mora, perquè anuncia a la web municipal de Llavaneres la 
celebració d’una fira de comerciants a Vallgorguina? No entenem aquesta fòrmula estranya de promocionar el 
comerç de Llavaneres. Quin és el vertader motiu? Quins interessos hi té senyor Mora? 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç, Turisme i Cultura, explica que no s’ha publicat res al web municipal, simplement es va 
rebotar un tuit. Es compromet a vetllar pels interessos comercials de Llavaneres. 
 
9.- Al regidor d’Hisenda que va informar en el mateix ple que s’estava fent efectiu el pagament de les partides 
que contemplava la modificació de pressupost 2/14, atès que encara no s’havien fet les publicacions i tràmits 
d’exposició pública. Volem saber si una de dos: ens van mentir o si va fer irregularitats comptables. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, confima que es va 
tractar d’un malentès. 
 
10.- Davant les vàries queixes de botigues del poble per la visita d’un senyor vinculat a certa formació política. 
Quin ha sigut el criteri i el degut procés administratiu, si n’hi ha hagut, per licitar i atorgar la gestió i cobrament 
dels anuncis dels botiguers del poble al programa de la Festa Major? A qui se li va adjudicar? Quant es 
recaptarà per aquests anuncis? Quin serà el benefici per l’Ajuntament? 
 
El senyor Mora respon que ja ha contestat la mateixa pregunta al Grup Municipal del PP. 
 
11.- Per què l’Alcalde, màxima autoritat del poble, que va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de Roser 
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Capdevila al Museu Arxiu, no va intervenir en els parlaments, tot i que segons el protocol i el costum de 
Llavanenes, és l’Alcalde qui clou els actes? Senyor Garcia, el deixen parlar en públic els seus aliats de govern 
o li han demanat (exigit) que no intervingui per algun tipus de raó? 
 
El senyor Alcalde llegeix el següent escrit: 
 
“Com Alcalde de la Vila, aposto per una feina en equip. Saber governar és també saber delegar. Com li he dit 
abans en relació a imputacions i jutges, no és de la seva incumbència qui ha de parlar en públic en un acte o 
no”. 
 
12.- Atès que hi ha un estudi de mobilitat del municipi fet per l’empresa INTRASL, empresa en la qual treballa 
un regidor de l’actual govern i que va ser realitzat i elaborat precisament quant aquest mateix regidor era el 
regidor de Mobilitat de l’Ajuntament (fet que d’altra banda, ens sembla denunciable, molt poc ètic i reprovable), 
li preguntem a la regidora de Mobilitat si en té coneixement i si s’aplicaran els canvis de mobilitat que preveia 
aquest estudi. 
 
El senyor Alcalde explica que aquest estudi es va fer per una empresa adjudicada per la Diputació de 
Barcelona. Recorda que hi ha un estudi de seguretat viària del Servei Català de Trànsit. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explica l’assumpte. El Pla local de 
seguretat viària que es va elaborar és una avaluació i actualització, en compliment del conveni de l’any 2008 
signat pel senyor Graupera. 
 
13.- Quina empresa farà l’auditoria a què es van comprometre, quin serà el cost de l’auditoria i quan estarà 
acabada? O no la faran? 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, respon que se 
l’informarà quan es prengui una decisió. 
 
 

10. PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JOSEP MOLINS I PUIG. 
 
Al regidor d’Esports: 
 
1.- Fa unes setmanes van aprovar les bases d’adjudicació del bar de les piscines municipals. Es permetrà 
aquest any l’entrada d’entrepans al recinte, tal com van demanar alguns usuaris l’any passat? 
 
El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Sanitat i Esports, respon 
que d’acord amb el Plec aprovat no. 
 
Al regidor de Comunicació:  
 
2.- Fa unes setmanes, varem rebre un comunicat, on se’ns convidava a publicar un escrit al nou espai del web 
municipal anomenat “Tribuna Política”. El passat dia 9, vaig entrar per mail el nostre escrit del mes de maig, 
però fins el dia 19 no es va publicar junt amb la resta d’escrits. Degut al retràs en la seva publicació, prego que 
se’ns informi de quin és l’últim dia en que es poden entregar? I quin dia es publicaran?  
 
El senyor Lluis Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de Comunicació, respon que 
aquesta qüestió ja ha estat contestada amb anterioritat. 
 
Al regidor de Festes: 
 
3.- Des de fa anys, les entitats del Futbol i del Bàsquet han anat alternant la concessió del bar de la Festa 
Major de la Minerva. L’any passat ho va fer el Club de Bàsquet. I aquest any, des de la regidoria de festes, ja 
s’havia emparaulat aquest servei amb els clubs de futbol. La pregunta que li faig és si respectarà aquest 
compromís? 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, respon que es respectarà el pacte. 
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11. PRECS DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS. 

 
1. – Hem rebut vàries queixes de veïns del poble que volen parlar amb l’Alcalde senyor Garcia i no els donen 
hora amb l’Alcalde perquè els dirigeixen obligatòriament als regidors delegats. Sabem que l’alcalde d’aquest 
govern multicolor de 6 partits polítics ha delegat absolutament totes les seves competències fins i tot les més 
pròpies de l’Alcalde, les executives. El resultat és que tenim un Alcalde sense cap poder i titella. Li recordem 
que els veïns del poble volen parlar dels seus problemes amb els seu Alcalde no amb un regidor d’algun partit 
residual i minoritari que el poble  no ha escollit per governar. Atengui a la gent com Alcalde. 
 
El senyor Alcalde respon que si delegar competències, treballar en equip i consensuar decisions és ser un 
Alcalde titella, vostè ha donat en el clau. Benvinguts alcaldes titella. 
 
2.- Prego que ens contestin les peticions degudament entrades per el registre municipal d’informes sobre 
l’expedient de modificació de pressupost que es va presentar pel nou govern. Així mateix es van sol·licitar 
degudament còpia de diversos documents com per exemple les resolucions de la CJA, les actes de la Junta de 
Delegats, el desglossament de les percepcions econòmiques municipals dels regidors de govern, l’extracte de 
les despeses de Junta de Govern (per cert un compromís que va assumir Sr. Garcia en el Ple i no ha complert) 
etc... 
 
El senyor Alcalde respon que el govern en pren coneixement. 
 
3.- Demanem al portaveu del grup de CIU que ens faci arribar còpia dels comptes del grup municipal del grup 
de CIU des del mandat 2011 i fins a l’actualitat. Atès que no s’han complert encara els acords presos 
vàlidament per unanimitat (inclòs el portaveu) en sessions de grup municipal sobre repartiment i distribució dels 
diners del grup, atès que no s’han complert encara els acords presos vàlidament per unanimitat (inclòs per el 
portaveu) en sessions del grup municipal sobre repartiment i distribució dels diners del grup, atès que no s’han 
reemborsat encara els imports de factures corresponents al grup de CIU (per exemple: sopar de llista electoral 
el primer any de govern o factures d’impremta de campanyes CIU nacionals) pagades per antics regidors del 
grup i que encara resten pendents. Advertim del que disposa l’article 73.3 LRBRL respecte l’obligatorietat de 
donar compte, si ho demana el Ple, dels comptes de grups municipals i de les aportacions municipals de 
l’Ajuntament a aquest. Demanem que ens faci arribar una còpia dels comptes del grup i que compleixi les 
obligacions pendents aprovades degudament. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, portaveu del Grup Municipal de CIU, aclareix el contingut de 
l’article 73.3 LRBRL, un regidor no adscrit no pot fiscalitzar un grup municipal. 
 
4.- Preguem que per seguir la tradició de Llavaneres i salvaguardar la imatge de la figura de l’Alcalde, tot i que 
tots sabem com ha anat la seva elecció..., que intervingui i parli a tots els actes i esdeveniments que es 
celebrin al poble donat que l’Alcalde és la màxima autoritat i no pot delegar encara que vulgui, per vergonya o 
per mandat dels aliats polítics que busquen marginar o eclipsar la seva intervenció al final dels mateixos. 
Preguem que també assisteixin als actes municipals com el dia internacional de museus al Museu arxiu o la 
Mediterranian Sailing del port Balis on hi van assistir alcaldes d’altres viles veïnes i no precisament el del poble 
on es celebra. 
 
5.-   Que he demanat en vàries ocasions per escrit via etram còpia de les resolucions que estan arribant de la 
Comissió Jurídica Assessora sobre determinats decrets de contractació anul·lats pel ple municipal per suposats 
defectes. Atès que han passat més de 5 dies i no he rebut resposta exigeixo conforme el que disposa l’article 
14 del ROF “todos los miembros de la corporación local tienen DERECHO a obtener...cuantos antecedentes, 
datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo 
de su función”, en relació a l’article 48.1 LPCA 30/1992, que determina el silenci positiu en aquests casos, que 
el secretari conforme aquest article em doni immediatament còpia d’aquestes resolucions que versen sobre 
expedients aprovats pel ple municipal. 
 
6.- Atès que aquest govern tan variopint com multicolor, en resolució de Junta de Govern pressa per urgència 
el 13 de maig del 2014, requereix a determinats regidors de l’oposició l’entrega dels dispositius mòbils actuals i 
antics, sota l’excusa o pretexta d’una auditoria dels mateixos. Exigeixo que aquest requeriment també es 
dirigeixi als regidors del govern actual (Rubal, Mora, Ruiz, Ramon, Alsina, Nogueras i Garcia) perquè entreguin 
immediatament els dispositius mòbils anteriors, inventariats degudament i entregats els anys 2011, 2012 i 2013 
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(marques Backberry i altres de la companyia Vodafone), propietat de l’Ajuntament i que aquests regidors tenen 
en el seu poder, i en silenci...doncs, cas contrari, es podria interpretar que s’han apropiat indegudament d’ells i 
ara només pretenen inventariar i reclamar els mòbils dels regidors únicament de l’oposició. I en cas de no 
entrega dels dispositius, que es valorin econòmicament de la mateixa manera que han fet amb els regidors de 
l’oposició. Cas contrari, l’esmentada resolució de la JG esdevindrà  discriminatòria , parcial i arbitrària  i ens 
obligarà a posar-ho en coneixement dels òrgans competents administratius i judicials. 
 
El Regidor no adscrit, senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor-Delegat de Tecnologies i Comunicacions, 
explica que no s’han tallat les línies i s’han fet duplicats de targetes i s’ha comunicat. 
 
Demana al senyor Graupera la seva col·laboració. 
 
 
 

12. PREC DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JOSEP MOLINS I PUIG. 
 
1.- Fa uns dies uns veïns em varen fer arribar que hi ha unes rajoles (llambordes) que es belluguen a 
l’Avinguda Pau Casals, entre els números 46 i 50. Els prego, si us plau, que s’ho mirin i ho arreglin el més aviat 
possible. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme i 
Manteniment, afirma que s’actuarà. 

 
13. INFORMES. 

 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç, Turisme i Cultura, informa que es signarà un conveni de col·laboració laboral de 2.500 
euros anuals amb la Fundació Palau i 3 Viles, per formar part dels actes del festival d’estiu, un dels actes es 
farà a Sant Andreu de Llavaneres. 

 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, felicita al senyor Mora per la seva 
designació com a conseller del Consell Comarcal del Maresme i espera que pugui realitzar alguna actuació 
en favor del municipi. 

 

Essent les 23,51 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


