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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 13/2014 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 25 de juny 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) i Salvador Ramon i 
Pauli (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 la senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita). 
 
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. 
 
0.- EXPOSICIÓ PER PART DE L’ADJUNT AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA DE L’INFORME DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES, ANY 2013. 
 
El senyor Jordi Sánchez Picañol, adjunt al Síndic de Greuges, agraeix l’oportunitat d’exposar l’informe elaborat 
pel Síndic de Greuges i recorda que el conveni signat així ho preveu.  
 
A les 21,01 hores s’incorpora el senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 
 
Explica que és la primera vegada que exposa l’informe en aquest Ajuntament i que el conveni signat té la 
voluntat de reforçar les institucions i els drets dels veïns davant de l’Administració Local. 
 
Comença l’exposició comentant que el número de queixes és bastant similar al d’altres poblacions, tot i que la 
temàtica de les queixes té alguna singularitat, com ara la baixa presència de queixes en serveis socials, 
considera que és una dada rellevant. 
 
A les 21,04 hores s’incorpora la senyora Marta Alsina i Freginals, del Grup Municipal de CIU. 
 
El senyor Sánchez també afirma que, per contra el número de queixes en matèria de procediments 
administratius i urbanístics és superior a d’altres municipis. 
 
Seguidament, el senyor Sánchez, comenta que el número de queixes rebudes per part dels veïns de Sant 
Andreu de Llavaneres respecte a d’altres administracions són inferiors, per tant, el nivell de satisfacció dels 
veïns de Sant Andreu de Llavaneres respecte a l’Administració és superior a la mitjana. 
 
El senyor Sánchez explica breument l’informe del Síndic de Greuges corresponent a l’any 2013, hi ha tretze 
queixes tramitades i set resoltes fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Destaca, com aspecte negatiu, que ha augmentat el número dies en què l’Ajuntament triga a respondre als 
ciutadans, a l’any 2011 el número de dies era de 69 i a l’any 2013 ha estat de 184, es tracta d’una tendència 
contrària a la de Catalunya. Al respecte recorda que la Llei del Síndic dóna un termini de 45 dies i demana un 
esforç al respecte. 
 
Pel que fa al contingut de les queixes la més comuna és no tenir resposta de l’Administració, és un problema de 
relació entre veïns i Administració. 
 
Per acabar, el senyor Sánchez manifesta la voluntat del Síndic de col·laborar amb l’Ajuntament.  
 
El senyor Sánchez finalitza la seva intervenció i s’absenta del Ple. 
 
A les 21,15 hores el senyor Alcalde anuncia un petit recés. 
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A les 21,18 hores el senyor Alcalde anuncia la continuació de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE 
MAIG DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, comenta que a la pàgina número 16 d’aquesta acta 
on diu: “(...) 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.” , ha de dir: “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 aprovar pel Ple”. 
 
Es dóna compte de l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2014 que s’aprova per unanimitat, amb 
l’esmena proposada. 
 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNY DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 10 de 
juny de 2014. 
 

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 212/2014, de 19 de maig, de desestimació de les al·legacions presentades per 
la Comunitat de Propietaris Carrer del Mar, 2  

- Fins el decret núm. 290/2014, de 17 de juny, de desestimació del recurs de reposició 
presentat per ESAI, S.A.  

 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta pel Decret número 218/2014, concretament vol 
saber quins són els motius pel quals s’ha dictat i com quedarà el servei de grua a partir d’ara. 

Pel que fa als Decrets números 258 i 267, pregunta quins són els motius dels canvis. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pregunta també pels motius del Decret número 
218 i avança que ha presentat unes preguntes al Ple respecte els Decrets 258 i 267. 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica la 
situació del servei de grua municipal, i afirma que es regularà igual i amb el mateix preu que el govern anterior. 
No s’ha canviat res. 

Pel que fa als Decrets números 258 i 267, explica que es tracta d’una necessitat organitzatives de l’Ajuntament i 
explica breument l’assumpte. 

El senyor Graupera afirma que no es creu la versió del senyor Rubal. 

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

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL SERRALADA DEL MONTALT, LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS (PPI), ANYS 2014 A 2017. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL SERRALADA DEL MONTALT, LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS (PPI), VÀLID ENTRE ELS ANYS 2014 I 2017. 

 
Atès que el Ple de 30 de març de 2011 va aprovar el Pla de prevenció d’incendis forestals per aquest municipi. 
 
Atès que els Pla de prevenció d’incendis forestals es revisen cada 4 anys especificant l’aportació econòmica 
anual que concreta la execució del mateix, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat 
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95% de la 
despesa d’execució. 
 
Atès que el Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) és l’eina que el Servei de Prevenció d’Incendis  de la 
Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis per prevenir els incendis forestals, i, en el cas que se’n 
produeixin, limitar-ne els efectes i fer-ne més fàcil la seva extinció.  

 
Vist el conveni de cooperació i col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal Serralada del Montalt, la 
Federació d’ADF del Maresme, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la 
gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), vàlid durant els anys 2014, 2015, 
2016 i 2017. 

 
La vigència de l’esmentat conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de l’any 2017. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona es fa càrrec del 85% del cost de l’actuació i el 15% restant l’ha d’assumir 
l’Ajuntament, essent la distribució del pressupost de l’any 2014, corresponent a l’actuació “Repàs i obertura 
secció de servei del camí que surt del nucli urbà, Can Cabot de Munt, Urb. Pla d’en Marc fins al sembrat dels 
caçadors”, la següent: 

 

ANY DESPESA TOTAL APORTACIÓ DIPUTACIÓ 
BCN 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

2014 5.460,00 € 4.641,00 € 819,00 € 
 
 

Vist l’informe favorable del Departament d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de juny de 2014. 
 
Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de cooperació i col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal Serralada del 
Montalt, la Federació d’ADF del Maresme, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, per a la gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), vàlid entre els 
anys 2014 i 2017. 
 
El text de l’esmentat conveni s’adjunta com annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura del conveni esmentat. 
 
Tercer.- APLICAR la despesa de 819,00€ a càrrec de la partida número 179 22730 del pressupost municipal 
vigent, prorrogat de 2013. 
 
Quart.- COMPROMETRE’S a consignar en el pressupost municipal dels anys 2015, 2016 i 2017, una quantitat 
econòmica suficient destinada al Pla Municipal de Prevenció d’Incendis. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 
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El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica breument 
l’assumpte i del conveni en destaca l’establiment d’una comissió de seguiment. 
 
En relació a l’actuació de l’any 2014 el Pla de prevenció d’Incendis Forestals, el senyor Rubal, explica que pot  
duplicar l’obligació urbanística d’un privat, però informa que això no passarà. També explica que es farà una 
reunió amb l’Agrupació de Defensa Forestal per valorar l’estat del camí on es preveia actuar i que és possible 
canviar l’actuació si fos necessari. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica que es tracta de la continuació d’uns 
convenis signats amb anterioritat. El Pla de prevenció d’Incendis Forestals ha funcionat molt bé i recorda que 
durant el seu mandat es va construir la seu de l’ADF i se li va donar tot el suport. 
 
El senyor Regidor no adscrit  Salvador Ramon i Paulí, Regidor-Delegat de les Àrees de Serveis Municipals, 
recorda també que quan ell era regidor en la matèria es va construir la seu de l’ADF. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS (PCAG) DE 
CONTRACTACIÓ APLICABLE ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I 
INSTAL.LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I 
ALS PRIVATS, ADEQUAT AL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS (PCAG) DE 
CONTRACTACIÓ APLICABLE ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I 
INSTAL.LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS 
PRIVATS, ADEQUAT AL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en sessió celebrada el dia 30 de setembre 
de 2009, va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, elaborats per la Diputació de Barcelona i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 15, de 17 de gener de 2009, adequats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Vist que el dia 16 de desembre de 2011 va entrar en vigor el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, publicada en el 
Butlletí Oficial de l’Estat número 276, de 16 de novembre de 2011. 

Atès que la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou Plec de Clàusules Administratives Generals de 
contractació adaptats a l’esmentada Llei. 

Atès que mitjançant Dictamen 318/2013 la Comissió Jurídica Assessora va informar l’esmetat Plec. 

Atès que el text d’aquest Plec de contractació de caràcter estàndard, una vegada aprovat definitivament 
per la Diputació de Barcelona, s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de febrer 
de 2014, i són aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats. 

Vist l’informe de Secretaria i Intervenció Accidental. 

Atès que si l’Ajuntament s’adhereix a aquests Plecs els costos de tramitació es redueixen 
considerablement. 

Vist l’article 278   del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 17 de juny de 2014. 
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Ajuntament de 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres (PCAG), aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats. 

El text de l’esmentat Plec s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.  

Segon.- CONFIRMAR que el text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 4 de febrer de 2014, i són aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 
als privats. 

Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per 
un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB. 
 
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, al web municipal i a un mitjà de comunicació escrita diària. 
 
Cinquè.- En el supòsit que durant el període d’informació pública no es formulin reclamacions, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme i 
Manteniment, explica breument l’assumpte i recorda l’aprovació per unanimitat de la Comissió 
Informativa General. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè considera 
no s’ha consultat a l’oposició pel que fa a aquest tema. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (deu) 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 5 
(cinc) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor 
no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
6.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES PEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT 
GRAUPERA FÀBREGAS CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 27 DE MAIG DE 2014, 
D’APROVACIÓ INICIAL, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2014. 

Es dóna compte de la següent proposta de resolució: 
 
“RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR BERNAT 
GRAUPERA FÀBREGAS CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 27 DE MAIG DE 2014, 
D’APROVACIÓ INICIAL, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PER A L’EXERCICI 2014. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2014 va aprovar inicialment 
el 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.”; i els annexos de bases d’execució, plantilla de personal i altra 
documentació que consta a l’expedient. 

Atès que l’esmentat acord es va sotmetre a informació pública durant el període de quinze dies hàbils 
mitjançant la publicaciò d’un edicte en el lloc web municipal en data 28 de maig de 2014 i en el BOPB  de 29 
de maig de 2014. 

Atès que durant el període d’informació pública comprès entre el dia 30 de maig al 16 de juny de 2014, s’han 
presentat les reclamacions següents: 
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- Sr. Bernat Graupera Fàbregas, regidor,  amb Registre d’entrada número 2169/2014, de 04.06.2014. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de juny 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; vist l’informe de Secretaria-Intervenció; es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- NO CONSIDERAR com a al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost les 
consideracions primera i sisena formulades pel senyor Bernat Graupera Fàbregas. 

Segon.- DESESTIMAR l’al·legació segona pel que fa a la previsió inicial d’ingressos de l’IIVTNU i l’ICIO i 
ESTIMAR l’al·legació segona pel que fa a consignar una previsió inicial dels ingressos pel concepte de taxa de 
clavegueram de 220.000,00 Euros. 

Tercer.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENT l’al·legació tercera dotant amb una previsió inicial de 4.650,00 euros el 
concepte d’ingressos 42090 anomenat “subvenció jutjat de pau”. 

Quart.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions quarta i cinquena pels motius que consten en l’informe 
d’Intervenció de data 17 de juny de 2014. 

Cinquè.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT l’al·legació setena perquè la determinació concreta de les inversions 
municipals i la seva quantia és una decisió que correspon adoptar al Ple municipal. 

Sisè.- APROVAR DEFINITIVAMENT el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2014 per un import 
total anivellat de 12.827.244,96 €,  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 4.796.941,22 

4 Transferències corrents 2.935.487,04 

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 

9 Passius financers 0,00 

      

    

TOTAL INGRESSOS 

   
12.827.244,96 
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PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

1 Despesa de personal 3.924.953,55 

2 Despesa en béns corrents i serveis 6.918.641,02 

3 Despeses financeres 125.929,68 

4 Transferències corrents 779.373,00 

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  

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 
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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 

      

      

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  
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

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 

      

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  
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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 

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              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   

 PRESSUPOST DESPESES      

  Ajuntament Museu-Arxiu RTV 
Cavalcada 
Reis Llavaneres, SLU Consolidat 
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 CAPÍTOL 1  3.924.953,55 0,00  0,00  0,00 0,00 3.924.953,55 

 CAPÍTOL 2  6.918.641,02     30.950,00     8.686,82 16.520,00 0,00 6.918.641,02 

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

 CAPÍTOL 4  779.373,00 0,00  0,00  0,00 0,00 779.373,00 

 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  4.796.941,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796.941,22 

 CAPÍTOL 4  2.935.487,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.487,04 

 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 

PLANTILLA 2014  

 PLANTILLA  Núm. de 
places  

Grup  
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

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  

 

 TOTAL PERSONAL FUNCIONARI : 49 PLACES. 

    
 

    

B) PERSONAL LABORAL       
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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  

BENESTAR SOCIAL:      

- Psicòleg/a  1 A1  

- Treballador/a Social  2 A2  
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- 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. 

  
 

 

Setè.- PUBLICAR el pressupost general de l’Ajuntament resumit per capítols i la plantilla de personal per 
a l’exercici 2014 definitivament aprovats en el Butlletí Oficial de la Província per a la seva entrada en 
vigor.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que 
es tracta d’un pressupost realista i moderat i que el pressupost presentat per l’anterior govern al mes de 
febrer és gairebé igual que l’actual. La diferència és del 0,6%, es tracta d’un pressupost tècnic. 

El senyor Sala explica que l’ Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és 
difícil de preveure. Pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres la previsió que s’ha fet 
és de 255.000 euros. 

També explica que hi ha hagut una disminució en les previsions de la taxa de l’escola bressol que es 
preveu de 255.000 euros. L’anterior govern en va pressupostar 100.000,00 euros més. 

Explica que s’accepta l’al·legació pel que fa a la taxa de clavegueram. Recorda que a la proposta de 
pressupost de 2014 de l’anterior govern la previsió per l’Impost de Béns Immobles era superior en 
200.00,00 euros. 

Seguidament, el senyor Sala explica la partida 133 625 09 destinada al mobiliari urbà. 

Per últim, el senyor Sala, comenta que el pressupost és una previsió que està afectada per moltes 
circumstàncies. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica que ell va presentar al·legacions 
perquè va considerar que els ingressos estaven inflats i, efectivament, se li dóna la raó respecte la taxa 
de clavegueram. També comenta que no hi ha partida destinada a cooperació internacional i que en el 
Capítol VI les partides destinades a la compra de material de la Policia Local i de la Brigada estan a 
zero. 

El senyor Graupera repeteix l’advertiment que ja havia fet amb anterioritat. 

Explica que troba a faltar la inversió necessària del pavelló, considera que és un greuge i adverteix de la 
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possibilitat de la pèrdua de la subvenció, sobretot de la concedida pel Consell Català de l’Esport que és 
de 800.000 euros. Recorda que Sant Andreu de Llavaneres no té pavelló, tot i que la normativa esportiva 
obliga als municipis de més de 10.000 habitants a disposar d’un pavelló. 

Fa un advertiment perquè l’actual govern, quan era a l’oposició va anunciar el seu vot en contra d’un 
pressupost tècnic de l’any 2014 que va presentar l’anterior govern. 

El senyor Carlos Bartomeu i Castro, Regidor del Grup Municipal del PP, explica que l’increment de més 
de 300.000 euros en subvencions del Fons de Cooperació Local de Catalunya dels anys 2013 i 2014 ha 
vingut per les gestions de l’anterior equip de govern. Recorda que segons la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària exigeix que els ingressos siguin més grans o iguals que les despeses. 

També considera que s’han abaixat els ingressos per la taxa de clavegueram i la taxa de l’escola bressol 
gràcies a les al·legacions presentades. 

Considera que el pressupost s’ha fet per complir amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 

També apunta que no hi ha canvis en les despeses, ni previsió per construir un pavelló. Anuncia el seu 
vot en contra. 

Creu que els ingressos estan inflats si realment no hi ha la previsió de construcció d’un pavelló. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, anuncia que 
el pressupost de l’any 2015 es presentarà a finals del 2014 i no a mitjans del 2015. 

Pel que fa a l’ingrés de 290.000 euros del Fons de Cooperació Local de Catalunya, contesta al senyor 
Bartomeu quan afirma que es quadra el pressupost amb aquest ingrés. 

El senyor Sala explica que hi ha una previsió inicial d’ingressos de 3,5 milions d’euros en IBI quan el 
senyor Bartomeu en va preveure 3,7. 

Hi ha una previsió inicial d’ingressos de 255.000,00 euros en taxa d’escola bressol quan el senyor 
Bartomeu en va preveure 340.000,00 euros. 

Afirma que té la voluntat de fer el pavelló. 

El senyor Sala respon al senyor Graupera que el mobiliari urbà si té partida d’inversió al Capítol VI. 

També explica que s’han fet tràmits per canviar l’anualitat de la subvenció del pavelló i que es faran les 
gestions necessàries amb el Consell Català de l’Esport per mantenir la subvenció. 

El senyor Graupera recorda que el Ple anterior es va impulsar una moció per la construcció d’un pavelló, 
i que el senyor Sala i la resta del govern van votar-hi en contra. 

Recorda, també, que el programa electoral de CIU preveia la construcció d’un pavelló i afirma que li 
agradaria que CIU també defensés aquest programa. 

 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 5 (cinc) vots en contra del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i 
Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, l’assumpte resulta aprovat 
sense cap esmena. 
 
7.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PERQUÈ S’INICIÏN ELS TRÀMITS 
PER ARRANJAR UN CAMÍ DE RONDA ENTRE LLAVANERES I MATARÓ. 

 

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 perquè s’iniciïn els tràmits per arranjar un Camí de Ronda  entre Llavaneres i Mataró 
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SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Cada cop més, el front de mar és reclamat i vist per la ciutadania com un espai natural a recuperar i 
conservar, tant pel seu valor mediambiental com per les possibilitats d’oci: ja sigui per passejar, practicar 
l’esport  o senzillament gaudir del paisatge. 

El segle passat ha estat marcat per infraestructures que han mutilat, de forma traumàtica, la connexió 
entre les poblacions del Maresme i la costa Mediterrània. La N-II, la línia de tren i la urbanització de la 
costa, són unes barreres físiques que dificulten l’accés al front de mar, especialment per a les persones 
que es desplacen a peu. 

Poc a poc s’han millorat alguns passos que han facilitat l’accés entre Llavaneres i la costa així com per 
desplaçar-se al llarg de la línia costanera. Avui són molts els ciutadans que fan ús del Passeig Marítim per 
passejar o practicar l’esport corrent o en bicicleta. Tanmateix encara falta molt per obrir el poble al mar. Davant 
aquesta necessitat, l’Ajuntament de Llavaneres hauria de planificar i prioritzar aquelles inversions menys 
costoses però d’un impacte més gran. 

La connexió entre les poblacions veïnes del Maresme a través d’un Passeig Marítim continu, sense obstacles i 
amb uns espais arranjats i agradables, seria un projecte molt interessant i ambiciós. Aquest projecte demana 
d’un pressupost potent, la intervenció de diverses administracions i un pla  d’execució relativament llarg. Creiem 
però, que hi ha alguns trams que ja es poden començar a connectar atès que, a priori, no haurien de suposar 
una gran dificultat tècnica ni un cost elevat. 

El tram entre Llavaneres i Mataró disposa d’un camí forjat entre la via del tren i la costa. El camí no està 
senyalitzat, el seu accés des de Mataró és de difícil accessibilitat (especialment per a les bicicletes), no està 
protegit per evitar caigudes, la via del tren no està segregada, i malgrat tot, és cada dia més utilitzat per 
vianants que passegen entre Llavaneres i Mataró, i turistes que provenen del càmping. 

És per tot això que el grup municipal de S.O.S Llavaneres proposa al Ple Municipal  l’adopció dels acords 
següents: 

1. L’Ajuntament de Llavaneres iniciarà les gestions necessàries per fixar un Pla comarcal arran la 
necessitat d’articular un Camí de Ronda que connecti tota la costa maresmenca sota uns criteris 
comuns de respecte al medi ambient, de senyalització, difusió, construcció, serveis i ús públic.   

2. L’Ajuntament de Llavaneres  prioritzarà i iniciarà les gestions necessàries per tal de connectar el Camí 
de Ronda de Llavaneres  fins al terme municipal de Mataró, a través d’un camí  senyalitzat, segregat de 
la via del tren i apte pel passeig a peu o en bicicleta. 

3. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, a l’Ajuntament de Mataró i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 

El senyor Alcalde crida l’ordre als senyors Bernat Graupera i Josep Molins per primera vegada. 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica 
que es tracta d’una moció tipus de l’Ajuntament de Mataró i com a Regidor d’Urbanisme ha considerat oportú 
impulsar l’actuació. A més a més, afirma que el tram de Sant Andreu de Llavaneres és reduït i que l’Ajuntament 
de Mataró ja està treballant en el tema. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, considera oportunista la moció. Explica que a 
l’anterior mandat ja es va treballar en aquest tema i considera que el senyor Ruiz s’apropia de la iniciativa de 
l’anterior govern. 

Afegeix que ell va demanar per escrit aquesta actuació a l’Ajuntament de Mataró. Recorda que el territori no és 
de competència municipal, ja que és la zona marítimo-terrestre. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que es tracta d’una iniciativa 
del govern anterior i manifesta que li sobta que ho presenti només un Grup Municipal del Govern. 

El Regidor senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta que aquesta actuació 
s’adequa a una realitat existent i, com a Regidor d’Esports, ho considera molt oportú. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, avança que el seu Grup donarà suport 
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a aquesta moció ja que es tracta d’una iniciativa supramunicipal i espera que el Passeig Marítim sigui una 
realitat. 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, aclareix 
que no és un Passeig Marítim, si no un camí de ronda i que aquesta iniciativa va néixer de la CUP de Mataró. 
Afirma que l’anterior govern no va proposar el tema. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, PP, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí i 2 (dues) abstencions del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, la moció resulta aprovat sense cap esmena. 
 

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PEL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM DEL 9N I LA 
REPÚBLICA CATALANA. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor Albert Sala 
Martinez presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PEL DRET A DECIDIR, EL REFERENDUM DEL 
9M I LA REPUBLICA CATALANA 
 
L’abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi institucional i del sistema de 
partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al 
desprestigi de la monarquia espanyola i arriba en un moment en què l’objectiu de les institucions de l'Estat és el 
d’avortar com sigui el procés democràtic d'autodeterminació de Catalunya, que té com a fita el 9 de novembre 
de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el nostre futur polític. 
 
Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no compta amb cap aval 
democràtic ni l’opinió de la ciutadania. El sistema polític de la monarquia parlamentària, inspirat, nascut i 
establert a partir dels principis del règim dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut 
d’una majoria de la societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que volia deixar 
enrere la dictadura. 
 
Avui l'Estat espanyol simula l’inici d’una segona transició política, amb la paradoxa de fer-la per la via ràpida i 
sense cap debat de fons, impedint l’exercici del dret a decidir. Tal intent opera en paral·lel a la transició que els 
catalans ja fa 5 anys que hem impulsat: des del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de 
rebuig a la sentència del tribunal constitucional de 2010, passant per l'Onze de setembre de 2012 i la Via 
Catalana de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la independència, on la pràctica totalitat 
de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i acceptar-ne els resultats siguin quins siguin. 
 
Som partidaris que la democràcia s’imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania d’arreu pugui decidir 
sobre les seves institucions de govern. Sobre l’abdicació del rei i del no debat a l’entorn de monarquia o 
república, defensem la forma de govern que serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el 
model que iguala la ciutadania davant la llei, i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d’uns pocs. El 
poder mai pot ser dinàstic, sinó que s’ha de fonamentar sobre el principi democràtic i la voluntat popular. 
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests respectin i donin suport 
al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per decidir el futur polític del poble català. 
 
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels ciutadans lliures, iguals i 
sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins una 
societat diversa i cosida per l’anhel d’un futur millor per a tothom, vingui d’on vingui, parli la llengua que parli. 
És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula de pervivència d'una 
institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i irresponsable constitucionalment. 
 
SEGON. Exigim a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei imposat, respecte a la democràcia, respecte al 
dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar la llei ni la força per impedir la lliure expressió de la 
ciutadania a les urnes. 
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TERCER. Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de FelipVI a la consulta del 9N, així com l’acceptació 
i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanem que, en nom del principi democràtic i de respecte a la 
voluntat popular, l’expressió d’una eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, 
signifiqui l’acompliment efectiu del mandat democràtic i l’inici sense dilacions del procés d'autodeterminació i 
constitució del nou Estat. 
 
QUART. Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en la forma de República 
Catalana, que fruït d’un procés constitucional democràtic, permeti a la ciutadania catalana fundar un nou 
sistema jurídic i polític basat en els principis de llibertat, igualtat i fraternitat.” 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que prevalguin les fórmules 
democràtiques i no impositives i que es respecti la consulta del dia 9 de novembre. Creu que el govern espanyol 
té por del que la gent pugui decidir. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, creu que es tracta d’una moció-tipus 
d’ERC-AM, no del senyor Sala, a més a més, creu que la moció conté una sèrie d’afirmacions gratuïtes. 
 
Comenta que li crida l’atenció la menció del segon dispositiu: “(...) no utilitzar la llei (...)”. 
 
Manifesta que li agradaria que els Regidors treballessin pel municipi, i posa com exemple el fet que al Parc 
Serena Vall està ple de vidres. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, expressa el seu acord en part amb la moció, 
pensa, però que la part expositiva conté un llenguatge dur. 
 
Considera que les vies pel canvi són les previstes a la llei. Pensa que cal respectar les lleis i si no canviar-les, 
cal respectar la diversitat. Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, afirma que el seu Grup hagués 
redactat la moció d’una altra manera, pensa que conté algunes expressions d’imposició. Anuncia el seu vot a 
favor, tot i que creu que hi ha contradiccions a la moció perquè que, al primer dispositiu rebutgi al Rei i, en el 
segon, li demani que faci determinades actuacions. Afirma, però, que està d’acord amb el fons de la moció. 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, pensa que a la introducció de la moció es barregen 
coses. Considera que el dret a decidir no té res a veure amb el Rei. Ell reclama el dret a decidir i pensa que cal 
acceptar el resultat del referèndum.  
 
El senyor Mora explica que rebutgen al Rei, però que com són demòcrates se li exigeixen coses. Demana que 
es canviïn les lleis. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM i SOS LLAVANERES, 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal del PP i 6 (sis) abstencions dels 
Grups Municipals de GLL-E, PSC-PM, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí, del Regidor 
no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, 
la moció resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
 
9.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, formula les següent preguntes a la Regidoria 
de Mobilitat: 
 
1.- Cost econòmic (muntatge, recursos humans, publicitat...) de les jornades de mobilitat dels dies 7 i 8 de juny. 
 
La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de Transports i Mobilitat, 
explica que el cost en recursos humans ha estat de 4.259,88 euros i en publicitat el cost ha estat de zero. 
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2.- Com suposem que ha estat una activitat programada amb anterioritat i en base a uns objectius a assolir, 
desitgem saber quins eren aquest objectius i el seu grau de compliment. 
 
La senyora Neira llegeix el següent: 
 
“Des de l’any 2008 no es realitzava el Saló d’Educació Viària i Mobilitat Sostenible. Unes jornades amb 
activitats destinades a nens i nenes de totes les edats i amb l’objectiu d’ensenyar els elements més bàsics de 
la via, senyals de trànsit, actituds a la via, primers auxilis etc...Les activitats es duen a terme d’una manera 
lúdica. 
 
Enguany s’han introduït els diferents actors que poden participar en un moment d’emergència, és a dir, Policia, 
Serveis Sanitaris i l’ADF.” 
 
3.- Per quin motiu no es van publicar aquestes jornades al web municipal i en altre medis?, això va comportar 
el seu desconeixement per part de molts ciutadans probablement interessats i que no van poder assistir-hi. 
 
La senyora Neira explica que sí que es  va publicitar a la revista municipal, al web municipal, a la ràdio des del 
dia 30 de maig i que es va penjar a les cartelleres municipals i mitjançant cartells. 
 
Explica que hi van assistir unes 1.500 persones aproximadament. 
 
4.- Quin és l’estat actual de funcionament de les dues pilones del centre del poble?, ja que normalment estan 
fora de servei. 
 
Afirma que actualment funcionen les tres pilones. 
 
El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, formula les següents preguntes al Regidor 
de Recursos Humans: 
 
5.- Estado actual de la negociación del convenio colectivo. 
 
El señor Joan Rubal i Díaz, del Grupo Municipal de GLL-E, Concejal-Delegado de Recursos Humanos, explica 
que está abierto. Se replantea el fondo social del Ayuntamiento. 
 
El señor Costa pregunta cual es el motivo por el cual se cambia el fondo social si un 98% de los trabajadores 
estaban de acuerdo. 
 
El señor Rubal responde que el anterior gobierno dejó en manos de los representantes de les trabajadores el 
reparto de este fondo y que cuarenta y siete trabajadores entraron un escrito manifestando que se quedaban 
sin cobertura. El anterior gobierno no contestó este escrito. 
 
6.- Existeix algun motiu per no ser transparents amb l’oposició per informar de la única reunió, a data d’avui, 
mantinguda amb els representants sindicals? 
 
El senyor Rubal afirma que no hi ha manca de transparència. 
 
7.- Quins són els motius pels quals dos treballadors municipals han intercanviat els seus llocs de treball?, ja 
que no ens sembla creïble el motiu que consta en el Decret de “raons organitzatives i de bon funcionament 
municipal”, quan no s’ha comptat amb l’acord previ dels treballadors afectats i quan ens consta que ambdós 
treballadors estaven contents amb la seva destinació anterior. 
 
El senyor Rubal explica que es tracta de canvis simplement organitzatius. 
 
 
El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, formula les següent preguntes a l’Alcaldia: 

 
8.- Quan té previst notificar al Ple el pas a regidora no adscrit de la regidora del PSC? 

 
El senyor Alcalde contesta que quan es produeixi. 
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El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, formula les següent preguntes al 
Regidor d’Esports: 
 
9.- Quin cost ha suposat per l’Ajuntament l’adequació d’un terreny municipal per convertir-lo en un circuït 
per carreres de motos? 
 
El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat d’Esports, respon que es 
va fer a proposta d’Adventures Llavaneres i que el cost del moviment de terres ha estat de zero euros i el 
cost dels trofeus va ser de 450 euros. Cal sumar la feina de la Brigada Municipal.  
 
10.- Quantes queixes s’han rebut per aquesta activitat?  
 
El senyor Minguell contesta que no li consten queixes per escrit.  
 
 
10.- PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT JOSEP MOLINS PUIG. 
 
Al Regidor de Tecnologies i Telecomunicacions: 
 
1) Som uns quants els regidors que des de fa anys disposem d’un número de telèfon de l’Ajuntament que 
ha estat el número de contacte del regidor/a amb la ciutadania. Com que ja hem entrat a l´últim any de la 
legislatura, i amb l’intenció de poder donar temps per fer les gestions que siguin necessàries, la meva 
pregunta és: s’autoritzarà el canvi de titular del número de telèfon als regidors que ho demanin, de manera 
que aquests puguem seguir tenint garantit el mateix número de contacte? 
 
El Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor-Delegat de l’Àrea de Tecnologia i 
Telecomunicacions, respon que no està pensat.  
 
Al Regidor d’Esports: 
 
2) L’any passat, la piscina municipal va obrir des de principi de juny tots els caps de setmana i diàriament, a 
partir del dia 22. Aquest any des de principis de juny ha fet molta calor, per quin motiu aquest any no s’han 
obert les piscines tots els caps de setmana del mes de juny? 
 
El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat d’Esports, explica que es 
tracta d’un contracte de dos anys i que calia adequar les piscines i obrir en condicions. 
 
Al Regidor d’Esports o el d’Urbanisme: 
 
 
3) El passat cap de setmana de 14 al 15 de juny es va fer una cursa de resistència de motos en un circuït 
construït dins la nova zona esportiva, davant del nou camp de futbol. Podria informar al Ple de quan ha 
costat fer aquest circuït? Es va construir aquest circuït puntualment per aquesta carrera, o aquest quedarà 
fix? Es deixaran entrar motos en horaris que hi hagi activitat dins del camp de futbol? Podria informar al 
Ple? 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, 
explica que el circuït quedarà fix per les bicicletes. 
 
 
Al Regidor de Festes: 
 
4) Després de llegir una notícia de la revista municipal sobre la festa major de la Minerva, en la qual el 
regidor de Festes actual es desmarcava de la programació de la festa major que ja havia trobat contractada 
per l’antic govern municipal. Podria dir-me quines són les actuacions que ha contractat el nou regidor de 
Festes per aquesta festa major de la Minerva? 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, explica que ha 
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respectat les condicions anteriors. El diumenge de la Festa Major no hi haurà orquestra, perquè es va 
buscar però no n’hi havia cap de disponible. Es canviarà a dilluns. 
 
A l’Alcalde: 
 
5) Han estat varis socis/es-socis del Club Ciclista que se m’han dirigit, després de llegir l’encapçalament de 
l’entrevista a l’Alcalde  de la revista municipal de juny/juliol on diu textualment que aquest soci del Club 
Ciclista des de la seva fundació, per dir-me que no és cert que vostè fos un soci fundador del Club. Senyor 
Alcalde, podria aclarir-ho?  
 
El senyor Alcalde aclareix que ell mai ha dit que sigui soci fundador, si no que és soci des que es va fundar 
el Club. 
 
11.- PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS. 
 
El senyor Alcalde no accepta que es formulin les preguntes números 5, 6, 7, 8 i 9, ja que es van respondre 
les mateixes en el Ple anterior. 
 
1.- Atès que s’ha de celebrar una Festa-Saló de mobilitat a l’Avinguda Verge de Montserrat aquest mes de 
juny. Voldríem saber el cost total de l’acte. I específicament el cost (si n’hi ha hagut) o altre tipus de 
compensació per el personal de l’Ajuntament (policies, brigada, etc...) que hi van participar durant dos dies? 
El senyor Graupera pensa que el cost de la compensació en hores de la Policia Local farà que el cost 
econòmic sigui més elevat. 
 
La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de Transports i 
Mobilitat, explica que es compensaran segons conveni. 
 
2.- Atès que el pressupost del 2014 no preveu l’obra del pavelló esportiu. Voldríem saber si deixaran perdre 
la subvenció de 800.000 euros del Consell Català de l’Esport? 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, recorda que ja 
ha contestat abans i afegeix que informarà en el Ple de juliol. 
 
3.- Atès que el regidor Rubal es va comprometre a contestar el següent ple la petició d’explicacions 
formulada sobre el Decret 193/2014, de 8 de maig i el Decret 192/2014, de 8 de maig. Com està la 
tramitació dels expedients esmentats i el per què de la seva resolució en el sentit dels mateixos? 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, explica 
els antecedents de l’expedient. Afirma que aquest expedient el va aturar el senyor Graupera i que les 
resolucions s’han fet d’acord amb els informes i la llei. 
 
4.- Atès que també hi ha varis expedients de disciplina urbanística en procés i oberts. Quin serà el criteri de 
l’Alcalde, del 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 a la 
Travessia de Sant Pere i a la platja de Llavaneres? 
 
El senyor Rubal respon que la pregunta és incorrecta i que no pot respondre. 
 
El senyor Graupera protesta per la inadmissió de les preguntes de la 5 a la 9. 
 
El senyor Alcalde crida l’ordre per segona vegada al senyor Graupera i li adverteix que en cas de produir-se 
per tercera vegada l’expulsarà de la sessió. 
 
El senyor Graupera torna a protestar per la inadmisió de les preguntes de la 5 a la 9. 
 
El senyor Alcalde retira la paraula al senyor Graupera. 
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El senyor Graupera continua expressament la seva protesta. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per tercera vegada al senyor Graupera i li ordena que abandoni la sessió. 
 
El senyor Graupera abandona la Sala del Plens a les 23,18 hores. 
 
A continuació el senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit, s’absenta de la sessió a les 23,18 hores. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que no està d’acord amb 
l’expulsió del senyor Graupera i que no abandona la sala per respecte al ciutadà que ha de formular la 
pregunta, un cop finalitzada la sessió. 
 
12.- PRECS DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS 
 
No es formulen perquè el senyor Graupera no està present. 
 
D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, l’Alcaldia proposa la inclusió en l’ordre del dia dels següents assumptes 
com a punts d’urgència, la qual s’estima per unanimitat. 

Es dóna compte de les següents propostes d’acord presentades pel senyor Alcalde: 

 

1) RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ DE LA PROSSECUCIÓ DEL 
TRÀMIT DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 02 TURÓ 
D’EN BOSC 
 
Vist que la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2013  va 
aprovar pel període de 3 anys, la constitució de la Junta de Compensació Provisional del PP-02 “ TURÓ 
D’EN BOSC”, de Sant Andreu de Llavaneres,  formalitzada mitjançant escriptura pública de data 12 de 
novembre de 2012, número de protocol  2040 i elevada davant el Notari de Granollers senyor J.F.V. 

Vist que en  data 24 de febrer de 2014, el Ple de la corporació va acordar denegar la prossecució del tràmit 
de constitució de la Junta de compensació provisional del Sector 02, Turó d’en Bosch, amb arxiu de les 
actuacions. 

Vist que per part de cadascun dels propietaris senyors/es: I.B.T., J.B.T., J.S.N., J.L.P., J.M.L.P., la Junta de 
Compensació Provisional del PP-02 Turó d’en Bosc; “ TJA Buildin society S.L “ , Medisport Gestión S.L “, B. 
A.S.G., S.S. i C.M.S., s’ha presentat recurs de reposició contra l’esmentat acord de ple. 

Vistos els informes del tècnic d’administració general de dates 18 i 19 de juny de 2014  que obren a 
l’expedient , i que es considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5, 
en relació a l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu 
Comú. 

Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; i l’article 83 i següents del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme  modificat per la llei 3/2012, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- DESESTIMAR INTEGRAMENT, pels motius exposats en l’informe de data 18 de juny de 2014, els 
recursos de reposició presentats pels senyors B.T., J.B.T., J.S.N., J.L.P., J.M.L.P., la Junta de Compensació 
Provisional del PP-02 Turó d’en Bosc;  TJA Buildin society S.L , Medisport Gestión S.L , B A.S.G., S.S. i 
C.M.S. 

Segon.- Notificar el present acord als interessats, juntament amb la còpia dels informes emesos en data 18 i 
19 de juny de 2014.” 

2) RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 02 TURÓ D’EN BOSC 
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Atès que la Comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de novembre de 
2012  va aprovar inicialment el Pla Parcial Sector 02 Turó d’en Bosc.  L’esmentada aprovació es va dur a 
terme en execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 509/2012, la qual 
determinava l’obligació per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres d’aprovar inicialment el Pla 
Parcial PP-02 “Turó d’en Bosc”. 

Vist que en  data 24 de febrer de 2014, el Ple de la corporació  va denegar l’aprovació provisional del Pla 
parcial 02 Turó d’en Bosc. 

Vist que per part de cadascun dels propietaris senyors/es: B.T., J.B.T., J.S.N., J.L.P., J.M.L.P., la Junta de 
Compensació Provisional del PP-02 Turó d’en Bosc; “ TJA Buildin society S.L “ , Medisport Gestión S.L “, B. 
A.S.G., S.S. i C.M.S, s’ha presentat recurs de reposició contra l’esmentat acord de ple. 

Vist l’informe del tècnic d’administració general de data 18 de juny de 2014  que obra a l’expedient i que es 
considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a l’article 
54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; i l’article 83 i següents del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme  modificat per la llei 3/2012, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- DESESTIMAR INTEGRAMENT, pels motius exposats en l’informe de data 18 de juny de 2014, els 
recursos de reposició presentats pels senyors B.T., J.B.T., J.S.N., J.L.P., J.M.L.P., la Junta de Compensació 
Provisional del PP-02 Turó d’en Bosc; “ TJA Buildin society S.L “ , Medisport Gestión S.L “, B. A.S.G., S.S. i 
C.M.S. 

Segon.- Notificar el present acord als interessats, juntament amb la còpia de l’informes emès.” 

Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 
13.- INFORMES. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, Regidor-Delegat de Cultura, informa que a Sant Vicenç de Montalt 
es farà un concert solidari a benefici del càncer. 
 
També comenta que el dia 6 de juliol de 2014 es farà l’acte de signatura d’un conveni amb la Fundació 
Palau a Ca l’Alfaro. 
 
Per últim, convida a tots els regidors als actes de la Festa Major. 

Essent les 23,26 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


