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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 14/2014 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 29 de juliol 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-E), 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 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 Paulí (Regidor no adscrit) i la 
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. 
 
Ha excusat la seva assistència el senyor Emili Minguell i Parent (GLL-E). 
 
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 expressa el seu condol a la família del senyor Cristòbal Moreno i Repiso, que fou treballador 
d’aquest Ajuntament. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, es queixa per la no admissió d’algunes preguntes i 
precs que va presentar en termini al registre municipal. 
 
El senyor Alcalde li respon que no s’han inclòs a l’ordre del dia perquè ja van ser contestades en l’anterior Ple i 
són repeticions. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY 
DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2014. 
 

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 291/2014, de 18 de juny, al 
- Decret núm. 343/2014, de 17 de juliol.  
 
 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, demana explicacions sobre els Decrets número 
296, 312, 314 i 322. També pregunta el perquè s’ha ha utilitzat la fórmula de la informació reservada en el 
Decret número 328. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana informació sobre els Decrets 
números 324, 328 i 337. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica, pel 
que fa al Decret número 324, que s’ha dictat amb la voluntat de regularitzar una sèrie de condicions laborals. 
 
Pel que fa als Decrets números 296 i 328, el senyor Rubal explica breument el contingut, i concreta que el 
Decret número 328 fa referència a un incident de feina d’un treballador de la Brigada Municipal. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica 
breument el Decret número 322. 
 
L’Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, per 
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dirigir-se directament al senyor Ruiz sense sol·licitar la paraula a la Presidència. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 324/2014, DE 7 DE JULIOL, DE REGULACIÓ DE 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 324/2014, DE 7 DE JULIOL, DE REGULACIÓ DE 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. 
 

Vist que el Regidor-Delegat de Recursos Humans, en data 7 de juliol de 2014, va dictar la següent resolució: 
 

“DECRET 324/2014 
 

Atès que desena reunió de la Comissió Paritària Comú (Pacte Regulador de les  Condicions de Treball del 
Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres) celebrada el dia 11 de juliol de 2013, es va acordar que els treballadors de l’Ajuntament podrien 
gaudir dels dies de vacances solts, i, per tant l’article 12.2 del Pacte Regulador de les  Condicions de Treball 
del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, ambdós documents aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de setembre 
de 2008, que preveu el següent: “(...)Els funcionaris podran dividir les seves  vacances  en tres períodes, 
essent els dies gaudits com a mínim de 5 dies laborals. No podrà quedar cap servei desatès.” , no serà 
d’aplicació.  
 
Atès que aquesta mesura s’ha aplicat des del moment de la celebració de l’esmentada reunió, tot i que el 
Pacte Regulador de les  Condicions de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, es troben plenament vigents i sense que s’hagi 
formalitzat degudament. 
 
Atès que mitjançant una circular de l’Alcaldia, de data 3 de maig de 2013, es va procedir a regular el 
gaudiment del permís per hospitalització d’un familiar, previst a l’article 13, apartat 1r, d) del Pacte Regulador 
de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament i del conveni col·lectiu del personal 
laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

Vist que s’estableixen una sèrie de condicions per tal de poder gaudir d’aquest permís, entre les quals que 
els dissabtes computaran com a dies laborables i que el gaudiment d’aquest dies de permís ha de ser 
continuat en el temps, és a dir, comencen a computar a partir del dia d’ingrés (inclòs) i no es poden 
fraccionar. 
 
Atès que catorzena reunió de la Comissió Paritària Comú del Pacte Regulador de les  Condicions de Treball 
del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, celebrada el dia 5 de juny de 2014, es va acordar, entre d’altres, la modificació de l’article 10.1 
del Pacte Regulador de les  Condicions de Treball del Personal Funcionari i del Conveni Col·lectiu del 
Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, ambdós documents aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2008, que determina el següent: “L’horari de 
treball serà des de les 7,30 hores  fins a les 15,00 hores. No obstant, s’estableix un horari flexible d’entrada, 
pel personal d’oficines, des de les 7,30 hores fins a les 8,15  hores. Aquesta flexibilitat s’ha de recuperar  dins 
del mes natural.“, en el sentit que es podrà entrar a treballar a partir de les 7.00 hores i sortir a partir de les 
14.00 hores, sempre i quan es recuperi dins del mes natural i es cobreixi la franja d’atenció al públic. 

Atès que es considera adient, per temes organitzatius i per garantir el bon funcionament dels serveis 
municipals i, de la mateixa manera, afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal 
d’aquest Ajuntament, que els dissabtes no es considerin com a dies laborables a efectes de còmput d’aquest 
permís, si no festius, que s’estableixi un període màxim de temps de 20 dies per poder gaudir d’aquest 
permís, sempre i quan el familiar continuï ingressat.  
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Atès que per les mateixes raons també es considera adient que es computi l’entrada al lloc de treball a partir 
de les 7.00 hores i es permeti la sortida un cop finalitzada l’atenció al públic, és a dir, a partir de les 14.00 
hores. 
 
Atès que es considera adient i necessari formalitzar aquestes situacions que fins ara s’aplicaven. 
 
Atès que aquestes mesures no comporten cap despesa econòmica per l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 21.1,h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix com 
a competència de l’Alcalde el desenvolupament de la direcció superior de tot el personal i l’article 21.3 de la 
mateixa Llei, segons el qual es tracta d’una atribució indelegable per part de l’Alcalde. 

Vistos els articles 53.1,i) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen el mateix que els articles esmentats.  
 
Fent ús de l’esmentada atribució, 
 
H E     R E S O L T : 
 

Primer.- REGULAR les següents condicions de treball dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament: 

A) Permís per hospitalització, accident o malaltia greu d’un familiar de la següent manera: 

- En els casos d’intervenció quirúrgica sense hospitalització, el permís serà d’un (1) dia, que coincidirà 
amb el dia de la intervenció. 
- En el casos d’hospitalització la durada del permís serà igual a la durada de l’hospitalització, en el sentit 
que no es podran gaudir de més dies de permís dels que duri l’hospitalització amb els següents màxims: 
 
• Familiar de primer grau (consanguinitat o afinitat): tres (3) dies hàbils, quan el succés es produeixi en la 
mateixa localitat i cinc (5) dies hàbils quan el succés es produeixi en diferent localitat (entenent com a 
“localitat” la del lloc de treball). 
• Familiar de segon grau (consanguinitat o afinitat): dos (2) dies hàbils, quan el succés es produeixi en la 
mateixa localitat i quatre (4) dies hàbils quan el succés es produeixi en diferent localitat (entenent com a 
“localitat” la del lloc de treball). 
• Els dissabtes es consideraran dies festius pel que fa al còmput d’aquest permís. 
• El gaudiment d’aquests dies es podrà fraccionar durant un període màxim de 20 dies. En cap cas, es 
podran gaudir dels dies de permís en dates posteriors a l’hospitalització. 
 

- Per tal de justificar aquest permís, el treballador haurà d’aportar un justificant on consti el dia de 
l’ingrés i el dia de l’alta. El justificant on  consti l’alta es podrà aportar amb posterioritat al gaudiment del 
permís. 

 
B) Jornada i horaris: l’entrada al lloc de treball del personal d’oficines computarà a partir de les 7.00 hores i 
es permetrà la sortida un cop finalitzada l’atenció al públic, és a dir, a partir de les 14.00 hores. 
 
Per tant, es podrà entrar a treballar a partir de les 7.00 hores i sortir a partir de les 14.00 hores, sempre i 
quan es recuperi dins del mes natural i es cobreixi la franja d’atenció al públic. 

El personal dels serveis municipals que tinguin aprovat un horari especial no veuran modificat el mateix. 

C) Vacances: els dies de vacances es podran gaudir solts. 

Segon.- COMPROMETRE’S a què el contingut de la present resolució formi part del nou Acord de 
funcionaris i Conveni Col·lectiu de personal laboral. 

Tercer.- RATIFICAR la present resolució al proper Ple que es celebri. 

Quart.- DETERMINAR que la data d’efectes serà la de la present resolució. 

Cinquè.-NOTIFICAR l’esmentada resolució als representants del personal laboral i funcionari de 
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l’Ajuntament i al Departament d’Intervenció als efectes oportuns.” 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de juliol de 2014. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
  
Primer.-  RATIFICAR el Decret dictat pel Regidor-Delegat de Recursos Humans número 324/2014, de data 7 
de juliol, de regulació de condicions de treball del personal funcionari i laboral. 
 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord als representants del personal als efectes oportuns.” 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica 
breument l’assumpte. Mitjançant aquest Decret es regularitzen i formalitzen algunes condicions laborals que 
es venien aplicant al personal de l’Ajuntament. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, demana al govern que es posi a treballar per 
signar el pacte laboral i portar-lo al Ple i que no es facin “pegats”. 

 
El senyor Graupera anuncia la seva abstenció perquè no se li ha consultat res i demana responsabilitat en la 
negociació perquè té repercussions econòmiques importants i s’adreça específicament al Regidor d’Hisenda. 
 
També fa referència a la festa de Mobilitat i al cost econòmic que suposa la compensació d’hores. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que es tracta d’un paquet de 
mesures que ell va negociar amb els representants dels treballadors per formar part del conveni laboral. 
Manifesta que no està en contra del Decret, però que li hagués agradat que se li hagués informat abans. 
Anuncia la seva abstenció. 
 
El senyor Rubal agraeix el to utilitzat pel senyor Bartomeu i recorda que el conveni del personal de l’Ajutament 
no està tancat i que les mesures d’aquest Decret són un avanç de mesures pactades per l’anterior govern. 
 
El senyor Rubal es dirigeix al senyor Graupera i li recorda que ell regulava les condicions dels treballadors 
mitjançant circulars, i això sí que són “pegats”. 
 
Per últim, el senyor Rubal comenta que la voluntat del govern és tancar el conveni el més aviat possible. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (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 6 (sis) 
abstencions 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. 

 
4.-  APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA MATERIAL EN L’ACORD DEL PLE 
D’ORGANITZACIÓ DE DATA 8 D’ABRIL DE 2014, PEL QUE FA A LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SLU. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA MATERIAL EN L’ACORD DEL PLE D’ORGANITZACIÓ DE 
DATA 8 D’ABRIL DE 2014, PEL QUE FA A LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA 
MERCANTIL LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SLU. 
 

Atès que mitjançant Decret número 238/2012, de 10 d’abril, es va aprovar definitivament la modificació de 
l’article 13 dels Estatuts de la Societat Mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”. 

Atès que l’esmentada modificació fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 23 d’abril 
de 2012 i la posterior correcció d’errada material al mateix Butlletí en data 8 de maig de 2012.  
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Atès que, d’acord amb aquesta modificació, el text vigent de l’article 13 dels esmentats Estatuts: 

“Article 13 

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat. 

Estarà format per  un President/a, un Vicepresident/a, un Regidor/a del/s Grup/s Municipal/s que intergri/in el 
govern municipal i un Regidor/a en representació de/ls Grup/s Municipal/s de l’oposició 

El Ple de l’Ajuntament  designarà els membres.  

El President tindrà vot de qualitat en cas d’empat.” 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària d’organització, celebrada el 8 d’abril de 2014, es va 
aprovar, entre d’altres, els nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència 
del Ple, en el sentit següent: 
 
“(...) 
 
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en els 
òrgans corresponents: 
(...) 

D).- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb l’article 13  
dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no inferior a 3 ni 
superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de cada Grup Municipal a més de 
l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  
 
Es determina que el número total de membres serà de 12 (dotze), inclòs el President. 
 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 

- President: Sr. Juan Manuel Garcia Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vicepresident: Sr. Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sra. Gemma Martín i Villanova. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Mireia Neira Marí. 
- Representant del Grup Municipal de S.O.S. LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 

- Senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit. 
- Senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit. 
- Senyora Sandra Carrera i Ruiz, Regidora no adscrita. 
- Senyor Salvador Ramon i Pauli, Regidor no adscrit. 
(...)” 

Atès que s’ha detectat una errada material en el sentit que en el nomenament dels representants de la Societat 
Mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”, es va prendre com a referència el text dels estatuts vigent amb 
anterioritat a la modificació esmentada. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de juliol de 2014. 

Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (LRJ-PAC), disposa que les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques 
existents en llurs actes. 
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En virtut de tot això, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’adopció del següent acord: 

Primer.-  APROVAR la rectificació de l’errada material en l’acord del ple d’organització de data 8 d’abril de 2014, 
pel que fa a la composició del Consell d’Administració de la mercantil Llavaneres Societat Municipal, SLU, en el 
sentit següent: 
 
- President: Sr. Juan Manuel Garcia Concepción, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vicepresident: Sr. Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
- Regidor representant dels grups municipals del govern: Sr. Joan Rubal i Diaz, del Grup Municipal de GLL-E. 
- Regidor representant dels grups de l’oposició: Sr. Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, considera que es tracta d’un error molt greu. Es 
posiciona en contra però s’abstindrà. 

El senyor Graupera demana explicacions del futur de la societat. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que caldria posar ordre, ja que la 
societat està inactiva i anuncia la seva abstenció. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, recorda que la 
modificació dels Estatuts de la Societat la va promoure el senyor Graupera per limitar la participació dels grups 
de l’oposició. 

El senyor Sala recorda que al darrer Consell d’Administració va anunciar que al mes de setembre presentaria 
dues propostes, o bé extingir la societat o bé mantenir-la. En cas que s’opti per mantenir-la, es modificaran els 
estatuts per ampliar la representació a tots els grups municipals. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (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 6 (sis) 
abstencions 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.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ 
INDIRECTA DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA DE MÚSICA PER A L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ 
INDIRECTA DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA DE MÚSICA PER A L’ANY 2014. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2002 va adjudicar el 
concurs per a la contractació de la gestió indirecta, en règim de concert administratiu, del servei públic municipal 
d’Escola de Música de Sant Andreu de Llavaneres a l’associació Escola de Música de Llavaneres, NIF 
G62507900, i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de clàusules d’explotació 
aprovats pel Ple el dia 27 de novembre de 2001. 

Atès que en data 8 de març de 2002 es va signar el corresponent contracte administratiu regulador dels drets i 
obligacions d’ambdues parts. L’esmentat contracte va tenir data efectes 1 de març de 2002 i el termini del 
mateix va ser d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’un any, fins a un màxim de vint-i-cinc anys 
(Clàusula quarta del plec de clàusules administratives). 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 2013 va acordar l’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança Fiscal número 24, per a la prestació del servei municipal d’Escola de Música, on es 
va afegir noves assignatures i les seves corresponents taxes amb la finalitat de reduir l’aportació municipal. 

Vist que en data 28 d’octubre de 2013, registre d’entrada número 4463, el Sr. José A Cabo Dintén, director de 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

l’associació abans esmentada ha demanat un increment del pressupost 2014 per fer front a  les despeses del 
pla de reducció de dèficit plantejat a l’Ajuntament per al curs 2013-2014, consistent en la creació de noves 
assignatures detallades a l’expedient.  

Atès que l’aprovació de noves assignatures pel Ple, afegia uns costos a l’associació Escola de Música de 
Llavaneres per a la gestió del servei municipal, valorats en deu mil vuit-cents euros anuals (10.800 €) a 
incrementar al pressupost de 2013, xifrat en 200.200,68 €. 

Vist l’article 282 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Vist l’article 9 dels plecs de clàusules d’explotació del concert administratiu, que estableix que si hi ha una 
modificació del servei per part de l’Ajuntament contractant, aquest està obligat a restaurar l’equilibri econòmic. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de juliol de 2014. 

Vist l’informe d’Intervenció. 

En virtut de tot això, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’adopció del següent acord: 

Primer.-  APROVAR una actualització del preu del contracte administratiu per a la gestió indirecta del Servei 
Municipal d’Escola de Música per a l’any 2014 de deu mil vuit-cents euros (10.800 €), amb l’associació Escola 
de Música de Llavaneres, NIF G62507900, el qual passarà a tenir un import total de 211.000,68€ (dos-cents 
onze mil euros amb seixanta vuit cèntims), exempt d’IVA, per a l’any 2014. 
 
Segon.- DETERMINAR que la present modificació de contracte tindrà efectes 1 de gener de 2014 i s’estendrà 
fins al 31 de desembre de 2014. 

Tercer.- APLICAR la despesa a la partida 324.227.20 del pressupost vigent. 

Quart.-  NOTIFICAR el present acord a l’associació Escola de Música de Llavaneres i al Departament 
d’Intervenció.” 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no se l’ha informat 
del tema. Adverteix al Regidor d’Hisenda que l’aportació de la Generalitat de Catalunya es redueix. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (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 6 (sis) 
abstencions 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. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES ESCOLES 
BRESSOLS MUNICIPALS. 
 
Vist el text vigent del Reglament de Règim Intern de les Escoles Bressol Municipals aprovat definitivament per 
Decret d’Alcaldia número 592/2013, de 25 de setembre, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 25 de setembre de 2013. 

Vist el punt Revisió, modificació, ampliació i interpretació del Reglament de Règim Intern d’Escoles bressol 
municipals, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el 29 de juliol de 2013 i definitivament per decret 
d’alcaldia 592/2013, de 25 de setembre de 2013, el qual expressa: “la proposta o necessitat de revisió, 
modificació, ampliació i interpretació d’aquest reglament pot originar-se en qualsevol dels agents que formen  la 
comunitat educativa (claustre de mestres, pares,mares, tutors/es, Consell de participació) i/o de l’Ajuntament”. 
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Vistes les actes de la Comissió de Seguiment per a la modificació del RRI de data 19 de maig de 2014 i del 
Consell Escolar de Centre, de data 20 de maig de 2014 a on es decideix per part de la comunitat educativa 
d’ambdues escoles bressol municipals aprovar i demanar a l’Ajuntament modificacions en el Reglament de 
Règim intern. 

Atès que els texts proposats pels acords de la Comissió de Seguiment, són els següents: 

En el Protocol relatiu a malaltia i accident el següent: 

- Quan la família arribi a recollir a l’infant es prendrà la temperatura per tal de comprovar quina és. 
- En el cas que la temperatura sigui igual o superior a 38ºC, l’infant no podrà assistir a l’escola durant un 
període de 24 hores, per tal d’observar-ne l’evolució. 
 

Aquest text s’ha d’incloure entre el punt “Comunicar que han de venir a recollir (...).Un infant malalt no hauria de 
romandre al centre” i el paràgraf “Si no es localitza a cap familiar, (...)”. 

En l’apartat Consells per a la convivència, el següent: 

“Per tal d’assegurar i controlar la correcta aplicació de la normativa higiènico-sanitària en l’elaboració dels 
menjars pels infants de les escoles, en el cas d’aniversari dels infants si es vol portar una coca per celebrar-ho, 
caldrà que aquesta hagi estat adquirida en un establiment que segueixi els estrictes controls d’elaboració de la 
mateixa, així com entregar el tiquet a l’escola com a justificant de compra i garantia sanitària, de manera que es 
guardarà durant un període de temps determinat, per si es produís alguna incidència.”  

Atès que es considera adient, pel bon funcionament de les Escoles Bressol Municipals, introduir les 
modificacions proposades. 

Vista la proposta d’acord de la Regidoria d’Ensenyament. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data xx de juliol de 2014. 

Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament de Règim Intern de les Escoles Bressol 
Municipals. 

El text de les modificacions serà el següent: 

En el Protocol relatiu a malaltia i accident el següent: 

- Quan la família arribi a recollir a l’infant es prendrà la temperatura per tal de comprovar quina és. 
- En el cas que la temperatura sigui igual o superior a 38ºC, l’infant no podrà assistir a l’escola durant un 
període de 24 hores, per tal d’observar-ne l’evolució. 
 
Aquest text s’ha d’incloure entre el punt “Comunicar que han de venir a recollir (...).Un infant malalt no hauria de 
romandre al centre” i el paràgraf “Si no es localitza a cap familiar, (...)”. 

En l’apartat Consells per a la convivència, el següent: 

“Per tal d’assegurar i controlar la correcta aplicació de la normativa higiènico-sanitària en l’elaboració dels 
menjars pels infants de les escoles, en el cas d’aniversari dels infants si es vol portar una coca per celebrar-ho, 
caldrà que aquesta hagi estat adquirida en un establiment que segueixi els estrictes controls d’elaboració de la 
mateixa, així com entregar el tiquet a l’escola com a justificant de compra i garantia sanitària, de manera que es 
guardarà durant un període de temps determinat, per si es produís alguna incidència.”  

Segon.- SOTMETRE la modificació del Reglament a informació pública i audiència als interessats durant un 
període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el web municipal, en el B.O.P. i en el D.O.G.C., 
perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació del Reglament definitivament aprovada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació definitiu 
del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat d’Ensenyament, explica 
breument l’assumpte. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no ha participat en 
el tema. Fa una breu explicació del tema de la temperatura dels nens i del fet que les vacunes obligatòries 
provoquen a vegades febre en les hores inicials. Pregunta si es contempla l’excepció en els casos que els nens 
hagin rebut vacunes obligatòries. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, reconeix que inicialment el seu Grup 
tenia la intenció d’abstenir-se, però després de l’explicació del senyor Nogueras votaran a favor. 

El senyor Nogueras respon al senyor Graupera afirmant que la febre no fa referència a la produïda per vacunes. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) 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 3 
(tres) abstencions 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. 
 
7.- APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES 
OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS LOCAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES 
OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA 
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL  

Aquest Ajuntament de  Sant Andreu de Llavaneres  va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres 
d’interès general, per als exercicis 2009 i 2011, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en la Diputació de 
Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades pels 
Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial 
del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, 
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits 
Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van interposar recursos 
contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències 
dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós Administratiu 
número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que 
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ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, Vodafone España y 
France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una 
tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad 
pública o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria anteriorment 
transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els 
següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos 
en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser 
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el 
derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación 
de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 2014,  ha 
confirmat la improcedència de l’exacció de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a aquelles 
operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 
data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per l'Advocada General en les 
qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències 
en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa 
referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin 
propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança 
referent a la quantificació. 

Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol expressament al respecte: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación 
procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 
2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Telefónica 
Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad 
del último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del 
apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas 
o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5. 
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TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las 
devengadas en la instancia.” 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de juliol de 2014. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels Tribunals 
sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos administratius 322/2009 MA, 570/2011 
R i 556/2011 L, que es segueixen davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada 
a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d’acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis 
innecessaris. 

En virtut de tot això, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’adopció del següent acord: 

Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats per les 
operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada 
per aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:  

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

322/2009 MA Telefónica Móviles España, SA 2009 

570/2011 R Vodafone España, SA 2011 

556/2011 L Telefónica Móviles España, SA 2011 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els procediments de 
referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, recorda que a la Comissió Informativa General el 
Secretari de l’Ajuntament va fer una explicació del tema i que ella va preguntar quin era l’import de retorn de la 
taxa. Anuncia el seu vot a favor. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, fa una breu explicació del tema i reconeix que té un 
cost econòmic, però que és obligatori el compliment de la decisió judicial. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que li sap greu l’aplanament 
per la pèrdua econòmica que suposa i que vol conèixer la quantia. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que s’està 
calculant la quantia i que els hi farà arribar el més aviat possible. 

 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME NÚM. 291/ 2014, DE 14 DE JUNY, 
D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ PER A LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA MOLT GREU 
(EXPEDIENT 1/2014-SANCIONS). 

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



 
12 

“RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME NÚM. 291/2014, DE 14 DE JUNY, 
D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ PER A LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA MOLT GREU 
(EXPEDIENT 1/2014-SANCIONS). 

Vist que el Regidor-Delegat de Recursos d’Urbanisme, en data 14 de juny de 2014, va dictar la següent 
resolució: 

 
“DECRET  NÚM. 291/2014 
 
Vist que aquesta Alcaldia, mitjançant l’informe de l’arquitecte municipal de data 2 d’agost de 2010, ha tingut 
coneixement que a la finca situada a l’indret anomenat el Puntó de Baix, entre els terrenys del club de golf de 
Llavaneres i la baixada del Puntó, s’han realitzat unes obres sense llicència municipal consistents en la 
substitució de l’antiga estructura de la xarxa protectora de la zona d’aprenentatge. 
 
Vist que les obres han estat executades per INMOBILIARIA MANAUTA, S.A. (CLUB DE GOLF LLAVANERES), 
amb domicili social al Camí del Golf, s/n, 08392 Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta assessora municipal, de 8 de novembre de 2010, sobre els usos aptes a la parcel·la 
43b del polígon 8 del cadastre de rústica, en el que conclou que el camp de pràctiques de golf és incompatible 
amb el règim urbanístic aplicable a dits terrenys. 
 
ATÈS que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa tipificada com a 
molt greu, d’acord amb l’article 213.a del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, susceptibles de ser sancionades amb una multa per un 
import de fins a 1.500.000 Euros, cadascuna, en virtut  de l’article 219.2 de l’esmentat cos legal,  
Vist que mitjançant el decret 47/2014, notificat el 20 de febrer, es va incoar expedient sancionador contra 
INMOBILIARIA MANAUTA, S.A. (CLUB DE GOLF LLAVANERES), per portar a terme unes obres, sense el 
corresponent títol habilitant, consistents en la en la substitució de l’antiga estructura de la xarxa protectora de la 
zona d’aprenentatge. 
 
Vist que, posteriorment,  l’instructor de l’expedient va redactar el corresponent plec de càrrecs, el qual es va 
notificar el 20 de març de 2014. 
 
Vist que contra el mencionat plec de càrrecs, la senyora I.M., en nom i representació de la mercantil 
INMOBILIARIA MANAUTA, S.A., va presentar un escrit d’al·legacions en el que sol·licita l’arxiu de l’expedient, 
d’acord amb el següents raonaments: 
 
- La mercantil INMOBILIARIA MANAUTA, S.A. no te responsabilitat alguna en els fets, ja que no és la 
propietària del terreny ni ha realitzat cap tipus d’obres. 
- Les obres són de substitució d’unes xarxes de protecció que han sofert una greu deterioració durant els 
anys que es troba en sòl no urbanitzable comú, que no esta subjecte a cap tipus de protecció, i que són 
legalitzables, mitjançant un “Projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable”, raó per la qual la 
infracció seria lleu, fer obres sense la corresponent llicència municipal. 
- Legalització efectiva per presentació del “Projecte d’actuacions específiques”. 
Vist que en relació amb les al·legacions presentades s’han de fer les següents consideracions: 

- En relació a la titularitat dels terrenyes, tal i com l’ajuntament ha manifestat en el contenciós-administratiu 
nº 334/2011/F, si s’entra al web: http://www.infonegocio.com/frantorras/historia.htm , sota el títol “ Cómo se 
fundó nuestro club de golf Llavaneres “, s’explica que:  ...“ El primer presidente fue Don Grabriel Batlló Bofill y el 
alcalde de Llavaneras D. Joaquin Vives. Entre los años 1967 y 1969, a la vista del auge que tomaba el club se 
acordó ampliar el capital de la Inmobiliaria Manauta renunciando a sus derechos los fundadores y ofreciendo 
las nuevas acciones a los que habian sido invitados pudiendo entrar como accionistas en condicion de 
fundadores y con plenos derechos como socios..” . Queda clar, doncs, que des de fa més de 30 anys, els socis 
del club de golf són alhora accionistes de la societat demandant, per la qual cosa uns i altres són els mateixos i 
són també els que han dut a terme l’obra executada sense llicència, en un sòl no urbanitzable i amb un ús 
incompatible amb l’activitat de camp de pràctiques de golf. 
 



     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37 
www.santandreudellavaneres.cat 

13 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

- Per finalitzar cal remarcar que sorprèn, de la lectura de l’escrit d’al·legacions presentat, que en la primera 
al·legació es manifesta que no és ni propietària ni ha realitzat cap obra, i que es redacti, a continuació, dues 
al·legacions més per a defensar unes obres amb les que no té cap implicació, facilitant dades que són difícils 
de conèixer si no tens cap tipus de relació amb l’activitat o l’entitat. 
 
- En relació a les obres de “substitució” s’ha de matissar el següent: 
 
o La “substitució” de les xarxes de protecció no va ser tal, de fet en el document de “Projecte d’actuacions 
específiques en sòl no urbanitzable” de data de febrer 2013, descriu les (noves) xarxes del literal següent: 
 
“Tanca 3.- Tanca de seguretat camp de pràctiques. 
Situació: límit posterior camp de tir 
Alçada: 20 m 
Materials: Postes de tubular metàl·lic galvanitzat. 
Tancament: xarxa de nylon 
Tanca 4: Tanca de seguretat camp de pràctiques. 
Situació: límit entre camp de tir i camp de golf. 
Alçada: 18 m 
Materials: Postes quadrangulars de gesolia de perfils metàl·lics galvanitzats. 
Tancament: xarxa de nylon” 
 

És obvi doncs, que no es pot parlar d’una mera “substitució de les xarxes anteriors”, estem davant d’una 
estructura de nova planta, de nova construcció i alta consolidació i que en res es pot equiparar als elements 
de protecció preexistents.  

 
o En relació a la legalització de les mateixes, l’article 209 de les Normes Urbanístiques del 

POUM estableix la regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable, entre els 
que es troba el de Camp de golf i de pitch & put la plana agrícola de la costa (clau 10), 
sempre condicionat a les instal·lacions i construccions existents abans de l’entrada en vigor 
del POUM i en el seu cas del Pla director del Sistema Costaner (PDUSC). 

 
El PDUSC es va aprovar definitivament al maig del 2005, i les obres de construcció de les 
noves xarxes es varen portar a terme al 2010, raó per la qual aquestes són il·legalitzables. 

 
- Tal i com s’ha exposat abans, no es dona compliment a la condició expressa imposada a l’article 209 de 

les NNSS del POUM, raó per la qual no és possible legalitzar les tanques mitjançant un “Projecte 
d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable” . 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, amb data 2 d’abril de 2014, en el que valora les obres de les tanques de 
protecció en 93.117,91 euros. 

Vist que l’instructor de l’expedient va proposar la desestimació integra de les al·legacions i la imposició d’una 
sanció de 93.117,91 euros. 

Vist que contra la mencionada proposta, notificada el 6 de maig de 2014, la senyora I.M. ha presentat un escrit, en 
nom i representació de la mercantil Inmobiliaria Manauta, en el que sol·licita arxivar l’expedient i deixar sense 
efecte la proposta de sanció, i tot això d’acord amb les següents al·legacions: 

1. Torna a repetir que la seva representada no té responsabilitat en els fets. 
2. Considera que no es tracta d’obres de substitució, ja que es tracta d’unes instal·lacions que porten més de 

30 anys, i per tant no poden ser considerades de nova construcció, per ser considerades preexistents en si 
mateixes i en quant a l’ús del camp de pràctiques. 

3. La infracció no és molt greu ja que no ens trobem amb sòl no urbanitzable especialment protegit, i ja que 
les obres són legalitzables, com ha reconegut l’Ajuntament, la sanció només pot ser lleu. 

4. Desconeix l’import de les obres però ignora la raó d’imposar aquesta multa sobre tot quan de les obres no 
s’han derivat beneficis econòmics. 

Vist que en relació a les al·legacions presentades s’han de fer les següents consideracions: 
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- En relació a les al·legacions 1 i 2 es donen per reproduïdes les consideracions realitzades a la proposta de 
resolució de l’instructor.  

- En relació a l’al·legació 3, ens trobem en un sòl qualificat com a no urbanitzable però no en virtut de l’article 
32.a del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, raó per la qual, la infracció ha de ser tipificada com a 
greu d’acord amb l’article 214.a del mencionat text refós. 

- Entenent que, s’accepta l’al·legació 3, la infracció es tipificarà com a greu i d’acord amb l’article 219.1.b de la 
llei d’urbanisme li correspon una multa de fins a 150.000 euros. Per un altre costat, l’apartat 2 del mateix 
article estableix que la multa no podrà ser inferior al benefici obtingut. 
 
Així, en el cas que la infracció consisteixi en realitzar unes construccions que, d’acord amb la normativa 
vigent no es poden fer, s’interpreta que el benefici és, com a mínim, el cost de la construcció, i aquesta 
quantitat és la que s’ha d’imposar, llevat el cas que es pugui demostrar que el benefici és superior. 
 
ATÈS que, la competència per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors en l’ordre municipal 
correspon a l’Alcaldia, en virtut del que disposen l'article 237.5 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 ( en endavant " TRLC" ), I 
111.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant «ROAS»). 
 
Vist el decret d’alcaldia 126/2014, de 31 de març, mitjançant el qual es delega al senyor Josep Ruiz Royo les 
atribucions de l’Àrea d’urbanisme i manteniment, la qual inclou la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers; per tot això  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Estimar, parcialment, les al·legacions presentades per la senyora I.M.O., en representació de la 
mercantil Immobiliària Manauta SL, en el sentit de tipificar la infracció com a greu, i no com a molt greu. 
 
SEGON.- Desestimar, parcialment, les al·legacions presentades per la senyora I.M.O., en representació de la 
mercantil Immobiliària Manauta SL, en el sentit de desestimar les al·legacions 1, 2 i 4 d’acord amb les 
consideracions i motivacions exposades. 
 
TERCER.- IMPOSAR a la mercantil Immobiliària Manauta SL una sanció de noranta-tres mil cent disset 
euros amb noranta-un cèntims (93.117,91 euros), com a autor d’una infracció administrativa molt greu 
d’acord amb l’article 219 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, 
modificat per l’article 67 de la llei 3/2012. 
 
QUART.- REQUERIR a la mercantil Immobiliària Manauta SL, per tal que ingressi a la caixa de l’Ajuntament 
(compte número ES55 2038 8980 2464 0000 0770), l’import de la sanció que se l’hi ha imposat.  
 
El termini per fer el pagament, tal i com estableix l’article 62.2 de la llei general tributària, és: 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al següent dia hàbil.  
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al següent dia 
hàbil.  

I, alhora, advertir al infractor que la manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al 
seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.” 
 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de juliol de 2014. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
  
Primer.-  RATIFICAR el Decret dictat pel Regidor-Delegat d’Urbanisme número 291/2014, de data 14 de juny, 
d’imposició d’una sanció per a la comissió d’una infracció urbanística molt greu (Expedient 1/2014-sancions). 
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Segon.-  NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, pregunta al Regidor d’Urbanisme si s’ha reunit amb 
el Club de Golf per parlar de la restitució urbanística. També pregunta per què va signar el Decret si no tenia 
competència per fer-ho. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pensa que el Regidor d’Urbanisme ha estat molt 
espabilat i ha volgut córrer massa quan la competència és del Ple. Fa una sèrie de comentaris al respecte. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre per segona vegada al senyor Graupera perquè ha proferit paraules 
desconsiderades respecte el Regidor senyor Ruiz. 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica 
que s’ha fet una reunió amb el Golf per arribar a una solució i ho explica breument i acusa al senyor Graupera 
de donar una llicència verbal al Club de Golf quan no podia fer-ho. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (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 6 
(sis) abstencions 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. 
 

9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE GLL-EPM, PSC-PM I SOS LLAVANERES PER A 
UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES. 

Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE GLL-EPM, PSC-PM I SOS LLAVANERES PER A UNA 
ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES. 

L’àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i constants mutacions, i la primera 
instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania i per a la millora de les condicions de vida de la 
gent.  
 
Els Ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del segle XX: els 
fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l'envelliment de la població, i en aquesta 
primera dècada del segle XXI, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de 
resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades. 

Des de diferents posicions polítiques, tots defensem un model de governs locals de proximitat, un model que 
desenvolupi l’autonomia local i les competències, amb recursos suficients per fer-les efectives.  

L’educació, els serveis socials, les polítiques d’igualtat, la cultura, la solidaritat i el dret a l’habitatge són les 
claus de volta de la vertebració municipal i la construcció de ciutadania. 

Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i l'espai natural com a vectors 
d'identitat, i de ciutats i pobles sostenibles. Que fugi del creixement des d’una òptica d’ingressos i recursos 
substitutius d’una veritable finançament del món local just i ajustat a les seves competències.  

En definitiva, un municipalisme que efectivament es pugui desenvolupar i reconèixer en la Carta Europea 
d'Autonomia Local, i que es basi en els principis de simplificació, transparència i modernització dels ens 
locals, el principi d’autonomia, subsidiarietat, diferenciació, equilibri territorial, desenvolupament sostenible i 
suficiència financera per atendre les necessitats socials dels seus habitants. 

Els municipis espanyols han estat des de 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la democràcia al 
nostre país: milers de regidors i regidores, d’alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns/es, van accedir al 
govern dels seus ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus 
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veïns, i també, davant la falta de definició constitucional de les competències locals, a afrontar aquells reptes 
i actuacions que fossin impulsades per la ciutadania. Des d’aquest principi d’administració més propera, es 
van configurar els ajuntaments com les entitats que van visualitzar la democràcia al nostre país i que van 
representar la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política. 

Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit durant tot aquest 
període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques significatives 
en les que s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern local amb un suport 
majoritari del vot popular a través d’un sistema de representació respectant la proporcionalitat prevista a la 
CE. 

La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la majoria dels vots expressada 
en les eleccions. Això significa que una llista municipal no pot tenir la majoria de govern i, conseqüentment, 
l’alcaldia, si no té el suport de la majoria dels votants, expressada per un sistema de representació política 
constitucionalment establert. 

És més, l’art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà igual, per tant, ha de 
tenir el mateix valor i produir els mateixos efectes en l’elecció dels regidors i regidores. A més, els / les 
regidors/ es seran elegits de forma directa.  

Atès que el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma de la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General (LOREG), Capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o 
alcaldessa correspongués a la llista més votada. 

Atès que l’atribució de l’alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la paradoxa que podrien ser 
alcaldes/ses, regidors/es que hagin obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no comptaran amb el suport 
de més del 80 % dels ciutadans i ciutadanes.  

Atès que la ciutadania amb el seu vot diposita la seva representativitat en una candidatura i no exclusivament 
en el seu cap de llista. 

Atès que el Ple d’un ajuntament és la màxima representació de la ciutadania, integrat per tots els regidors i 
regidores i alhora l’òrgan que entre les seves atribucions li correspon el control i fiscalització, els acords i 
aprovacions de caràcter general entre els quals decideix i escull a l’alcalde o alcaldessa i és qui presidirà el 
Ple. 

Per l’exposat, el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, adopta els següents acords:  

1. - El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres manifesta la seva oposició a qualsevol reforma 
relativa al mètode d’elecció de regidors/es i alcaldes/ses de les corporacions locals i, molt especialment a:  
 
a) L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per vulnerar 
els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment.  

b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport de la majoria dels regidors elegits en 
vot igual mitjançant un sistema proporcional i constituïts en el Ple de l'Ajuntament. 

 c) La constitució del Ple Municipal per regidors es que no hagin estat escollits en el mateix acte electoral 
mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l’art.140 de la Constitució 
Espanyola.  
 
2. - A aquesta moció se li donarà la publicitat necessària perquè sigui coneguda per la ciutadania del 
municipi.  
 
3. - Donar trasllat dels acords al Govern de la Nació i a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i 
del Parlament de Catalunya.” 

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

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta si la Regidora senyora Neira encara 
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forma part del Grup Municipal del PSC. Anuncia el seu vot en contra perquè la iniciativa del govern central 
posarà fi a situacions com la que ha viscut aquest Ajuntament, atès que hi ha un registre d’entrada un 
document del PSC comarcal i local dient que la senyora Neira no representa al PSC. 

Pensa que no pot ser Alcalde una persona que no ha encapçalat una llista electoral. L’aliança de partits 
minoritaris provoca que governi un candidat que no ha encapçalat cap llista i amb poca representació. Pensa 
que atenta contra els principis bàsics de la democràcia. 

El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, es posiciona majoritàriament d’acord amb la moció. 
Anuncia la seva abstenció perquè considera que el sistema de llistes obertes garanteix millor la democràcia. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que li ha sobtat que la 
signatura del PSC-PM, perquè la senyora Neira ha estat expulsada del Grup del PSC. 

El senyor Bartomeu es posiciona a favor de que governi qui ha guanyat les eleccions. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, li pregunta al senyor Graupera si no li sembla 
poc democràtic governar amb dos partits amb un Regidor l’any 2007 i l’any 2011 amb pacte amb el PP, 
minoritari igual que ERC-AM. 

Al Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que li sorprèn que els senyors 
Graupera i Bartomeu parlin de democràcia. Pensa que cal respectar el resultat de les eleccions i que no es 
pot parlar de perdedors en democràcia.  

El senyor Mora pensa que és necessari un canvi en el sistema electoral, però el PP vol imposar el canvi per 
temor a perdre. 

El senyor Mora anuncia el seu suport a la moció. 

El Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, es dirigeix directament al senyor Mora 
perquè considera que hi ha hagut al·lusions al PP. 

El senyor Alcalde crida a l’ordre, per primera vegada, al senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del 
PP, perquè s’ha dirigit directament al senyor Mora sense sol·licitar la paraula a la Presidència. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, creu que tots els Regidors 
representen al poble de Sant Andreu de Llavaneres, el qual va votar als seus representants.  

Considera que parlar de partits perdedors i residuals és parlar de ciutadans perdedors i residuals. Ho 
considera una falta de respecte. 

El senyor Nogueras recorda que la LOREG és la llei vigent i cal complir-la. Afirma que el Grup de CIU 
recolzarà la moció, tot i que creu que hi ha sistemes més democràtics. 

Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS LLAVANERES, 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 i 1 (una) abstenció del Regidor no adscrit senyor 
Salvador Ramon i Paulí. Per tant, l’assumpte resulta aprovada sense cap esmena. 
 

10.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS PERQUÈ L’AJUNTAMENT 
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES ES DONI DE BAIXA DE LA FMC. 

Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES ES DONI DE BAIXA DE LA FMC 
 
Atès que el nostre ajuntament pertany a la FMC i alhora, de forma atípica i insòlita, a la AMC, doncs totes 
dues entitats agrupen els municipis de Catalunya i presten els mateixos serveis a les entitats locals. 
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Atès que pertànyer  a la FMC té un cost de més de 3.000 euros anuals. 
 
Atès que els fets recents sobre el cobrament de diners, sembla ser de forma fraudulenta, per part d’alguns 
alcaldes de la FMC, bàsicament socialistes, comunistes, ecosocialiestes, etc... 
 
Atès que tots els anteriors alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, tot i pertànyer, tenir inclòs i assistir a les 
reunions del FMC, mai han cobrat res de la FMC sota cap concepte. 
 
Per tot l’anterior, demanem que s’aprovi al Ple municipal aquesta Moció i els següents punts: 
 
1.- Donar-se de baixa immediatament de la FMC i pertànyer únicament a l’Associació de Municipis de 
Catalunya (AMC), entitat que agrupa municipis de Catalunya i presta els mateixos serveis.” 
 
El senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit i la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, 
s’adhereixen a la moció com a proposants. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica breument la moció. Considera insòlit i 
estrany el cas de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de pertànyer a dues associacions 
municipalistes. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu Grup està 
d’acord amb algun punt de la moció, com és estalviar la quota d’un ens. Però també li sembla correcte 
pertànyer a les dues associacions municipalistes. Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup SOS LLAVANERES, explica que hi ha quaranta Alcaldes 
imputats per cobrament de la Federació Municipis de Catalunya, com ho està el senyor Graupera per altres 
assumptes i recorda que la FMC dóna serveis als municipis, com ara cursos formació. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que els set anys que ha 
governat el senyor Graupera s’han mantingut les dues associacions, això si que li sembla insòlit i estrany. 
 
El senyor Rubal pensa que cal estar en contra de la corrupció sigui del partit que sigui, a més a més, pensa 
que cal aprofitar els serveis que ofereix la FMC durant l’any 2014, ja que la quota anual ja està pagada. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, afirma que no es 
seguiran pagant dues entitats. Esperarà a veure si les dues es fusionen en una, com s’havia parlat. En el cas 
que no es fusionin, s’escollirà l’ACM. 
 
El senyor Graupera celebra les paraules del senyor Sala. Recorda que ell ha intentat sempre sortir de la FMC 
en els dos mandats, però els seus socis de govern no hi estaven d’acord. 
 
Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 3 (tres) vots a favor 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, 7 (set) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, GLL-E, PSC-PM, SOS 
LLAVANERES i Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) abstencions del Grup Municipal 
del PP, i ERC-AM. Per tant, la moció resulta rebutjada. 
 

11.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS PER LA IMPLANTACIÓ DEL 
SISTEMA D’ELECCIÓ DIRECTA DELS ALCALDES.  

Es dóna compte de la següent moció:  
 
“MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS PER LA IMPLANTACIÓ DEL 
SISTEMA D’ELECCIÓ DIRECTA DELS ALCALDES.  

Atès que l’actual sistema indirecta d’elecció d’alcaldes als ajuntaments, ha produït i està produint problemes 
de legitimitat democràtica en l’elecció de la figura de l’alcalde, doncs en moltes ocasions, com el cas 
actualment de Sant Andreu de Llavaneres, s’escull un alcalde que no és el candidat de la llista més votada en 
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unes eleccions democràtiques, sinó altra persona. 

Atès que el sistema democràtic radica essencialment en la votació de candidats i partits polítics en unes 
eleccions democràtiques i ha de ser el més votat i qui més recolzament electoral, qui governi. 

Atès que en moltes ocasions, com és actualment al nostre poble, que per una aliança interessada de partits 
perdedors a les eleccions municipals s’escull un alcalde que no era candidat i no ha tingut el suport electoral i 
recolzament de la ciutadania. Fet que provoca més desafecció en la política i desconfiança en els polítics. 

Atès que els pactes de partits i candidats perdedors, per derrocar al candidat realment guanyador a les 
eleccions, estan pervertint el sistema democràtic. 

Atès que a Sant Andreu de Llavaneres actualment tots els partits minoritaris i residuals, de fins hi tot i amb 
tan sols 1 regidor de 17, com SOS i PSC, o 2 regidors de 17 com ICV-GLL, han escollit un alcalde que no era 
candidat i estan governant conjuntament tot i no tenir cap recolzament electoral ni tenir la confiança dels 
ciutadans en unes eleccions democràtiques. 

Atès que per qüestions purament estratègiques de partits polítics i personals d’alguns personatges polítics, el 
nou alcalde és el número 7 d’una llista electoral. Fet incomprensible i que no entén ningú i que no té el 
recolzament democràtic ni la legitimitat a les urnes com a candidat d’una força política en unes eleccions 
democràtiques. 

Atès que els partits perdedors, minoritaris i marginals, depenen de la situació electoral d’un municipi, poden 
arribar a tenir més força política que l’obtinguda realment a les urnes, i fins i tot poden ser injustament 
decisius i determinants en la formació d’un govern. 

Atès que situacions com la viscuda actualment a Sant Andreu de Llavaneres perverteixen la democràcia amb 
aliances de perdedors per governar.  

Atès que cal regenerar la democràcia perquè les situacions injustes no es tornin a produir i que l’alcalde de 
Llavaneres sigui el candidat que han escollit realment els ciutadans i no qualsevol altre personatge 
oportunista. 

Perquè  a Llavaneres tinguem un alcalde que realment hagin escollit democràticament els llavanerecs de 
forma directa i sigui el candidat de la llista política més votada. 

Per tot l’anterior, demanem que s’aprovi al ple municipal aquesta Moció i els següents punts: 

1.- Donar suport a la iniciativa legislativa  per reformar la normativa electoral i que s’instauri un sistema 
d’elecció directa dels alcaldes als ajuntaments en primera o segona volta. 

2.- Que mai més torni a succeir, que per aliances de partits perdedors, minoritaris i marginals es nomeni un 
alcalde que no ha sigut escollit majoritàriament com a candidat d’una formació política per als votants de Sant 
Andreu de Llavaneres en unes eleccions democràtiques i es formin governs contraris al sentit de la majoria 
de ciutadans.” 

El senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit i la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, 
s’adhereixen a la moció com a proposants. 
 
El senyor Alcalde demana que es retiri la moció per canviar el text i retirar paraules ofensives i 
desconsiderades i que es torni a presentar amb un to de respecte. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica breument la moció. 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, anuncia el seu vot en contra. Afirma que a Sant 
Andreu de Llavaneres, es va escollir com a Alcalde el cap de la llista més votada. La mesura correctora de la 
moció de censura es va fer servir perquè l’Alcalde no representava els interessos municipals. Creu que no és 
cert el que diu de la moció. 
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que l’important de la moció és 
la part dispositiva i es posiciona a favor del punt 1. 
 
Demana al senyor Graupera que rectifiqui l’expressió “partits perdedors, minoritaris i marginals”. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, pensa que l’apartat segon 
només expressa un desig. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, pensa que la referència que fa a la moció de 
censura és lamentable i desconsiderada. 
 
També pensa que les aliances en la política local venen de la relació personal per interès del municipi i 
recorda que ICV no té representativitat en aquest Ajuntament. 
 
Recorda, per últim, que el senyor Graupera va governar durant el mandat 2007 amb dos partits minoritaris i 
amb un el mandat 2011. 
 
El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que no donarà suport a la 
moció, pensa que el senyor Graupera no pot utilitzar les regles a la seva conveniència. 
 
Recorda al senyor Graupera que CIU amb ell mateix va governar l’any 1999 i no havia guanyat les eleccions. 
Actualment el govern municipal està format per tots els Grups Municipals excepte el PP. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal del PP, pensa que les formes són 
importants i lamenta les formes de la moció. 
 
Creu que no s’ha fet res fora de la LOREG i que aquesta moció s’hauria d’adreçar al govern espanyol o a les 
Corts Generals, que tenen la competència per modificar la llei. 
 
El senyor Graupera accepta substituir l’expressió: “partits perdedors, minoritaris i marginals” per “partits 
polítics amb menor representació electoral”. 
 
Per últim, el senyor Graupera, comenta que li sorprèn que el senyor Nogueras digui que aquesta moció 
s’hauria d’adreçar al govern espanyol o a les Corts Generals, quan ha votat a favor de l’anterior moció. 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS PER LA IMPLANTACIÓ DEL 
SISTEMA D’ELECCIÓ DIRECTA DELS ALCALDES.  

Atès que l’actual sistema indirecta d’elecció d’alcaldes als ajuntaments, ha produït i està produint problemes 
de legitimitat democràtica en l’elecció de la figura de l’alcalde, doncs en moltes ocasions, com el cas 
actualment de Sant Andreu de Llavaneres, s’escull un alcalde que no és el candidat de la llista més votada en 
unes eleccions democràtiques, si no altra persona. 

Atès que el sistema democràtic radica essencialment en la votació de candidats i partits polítics en unes 
eleccions democràtiques i ha de ser el més votat i qui més recolzament electoral, qui governi. 

Atès que en moltes ocasions, com és actualment al nostre poble, que per una aliança interessada de partits 
polítics amb menor representació electoral a les eleccions municipals s’escull un alcalde que no era candidat i 
no ha tingut el suport electoral i recolzament de la ciutadania. Fet que provoca més desafecció en la política i 
desconfiança en els polítics. 

Atès que els pactes de partits polítics amb menor representació electoral, per derrocar al candidat realment 
guanyador a les eleccions, estan pervertint el sistema democràtic. 

Atès que a Sant Andreu de Llavaneres actualment tots els partits polítics amb menor representació electoral, 
de fins hi tot i amb tan sols 1 regidor de 17, com SOS i PSC, o 2 regidors de 17 com ICV-GLL, han escollit un 
alcalde que no era candidat i estan governant conjuntament tot i no tenir cap recolzament electoral ni tenir la 
confiança dels ciutadans en unes eleccions democràtiques. 
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Atès que per qüestions purament estratègiques de partits polítics i personals d’alguns personatges polítics, el 
nou alcalde és el número 7 d’una llista electoral. Fet incomprensible i que no entén ningú i que no té el 
recolzament democràtic ni la legitimitat a les urnes com a candidat d’una força política en unes eleccions 
democràtiques. 

Atès que els partits perdedors, minoritaris i marginals, depenen de la situació electoral d’un municipi, poden 
arribar a tenir més força política que l’obtinguda realment a les urnes, i fins i tot poden ser injustament 
decisius i determinants en la formació d’un govern. 

Atès que situacions com la viscuda actualment a Sant Andreu de Llavaneres perverteixen la democràcia amb 
aliances de perdedors per governar.  

Atès que cal regenerar la democràcia perquè les situacions injustes no es tornin a produir i que l’alcalde de 
Llavaneres sigui el candidat que han escollit realment els ciutadans i no qualsevol altre personatge 
oportunista. 

Perquè  a Llavaneres tinguem un alcalde que realment hagin escollit democràticament els llavanerecs de 
forma directa i sigui el candidat de la llista política més votada. 

Per tot l’anterior, demanem que s’aprovi al ple municipal aquesta Moció i els següents punts: 

1.- Donar suport a la iniciativa legislativa  per reformar la normativa electoral i que s’instauri un sistema 
d’elecció directa dels alcaldes als ajuntaments en primera o segona volta. 

2.- Que mai més torni a succeir, que per aliances de partits polítics amb menor representació electoral es 
nomeni un alcalde que no ha sigut escollit majoritàriament com a candidat d’una formació política pels votants 
de Sant Andreu de Llavaneres en unes eleccions democràtiques i es formin governs contraris al sentit de la 
majoria de ciutadans.” 

Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 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, SOS LLAVANERES i Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí. 
Per tant, la moció resulta rebutjada. 
 

12.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. PREGUNTES NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
12 BIS I 13. 
 
A la Regidoria d’Hisenda: 
 
1.- Cost econòmic per l’Ajuntament de la bandera no oficial així com del màstil i cost de recursos humans 
que ha representat la seva col·locació. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que hi 
ha 1.000 euros pressupostats i el material i el cost del recursos humans puja 386,90 euros. 
 
2.- Quin és l’estat actual de les subvencions finalistes per la construcció d’un poliesportiu gestionades per 
l’anterior equip de govern? 
 
El senyor Sala respon que s’han reunit dues vegades amb la Secretaria General de l’Esport i les 
subvencions estan totalment garantides a partit de l’any 2015. 
 
A la Regidoria de Festes: 
 
3.- Per quin motiu es va suspendre a última hora l’acte programat anomenat “Correquintos”? 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, respon que els 
organitzadors van demanar ajornar-ho fins el dia 3 d’agost. 
 



 
22 

4.- Quin és l’import recaptat per l’Ajuntament per la publicitat del Programa de la Festa Major 2014? 
 
El senyor Mora explica que el programa de la Festa Major no va generar ingressos a l’Ajuntament. Afegeix 
que l’empresa que edita el programa enguany va donar 500 euros a l’Associació contra el càncer. 
 
5.- Quin és el motiu pel qual la Policia Local no té administriu/iva des de fa dos mesos aproximadament, 
amb el conseqüent perjudici econòmic pel municipi, per prescripció d’expedients sancionadors etc..., al ser 
l’únic treballador administratiu en aquest departament, com no s’ha previst la seva suplència temporal? 
 
La Policia Local no disposa actualment de l’administrativa perquè la persona assignada al lloc de treball es 
troba en baixa laboral. No podem desvestir un sant per vestir-ne un altre. A més, hi ha treballadors al 
departament capaços de fer la feina necessària per tal que no hi hagi sancions que prescriguin. 

Si es produeix un fet com el que vostè assenyala i l’Ajuntament es veu perjudicat per la deixadesa en les 
seves funcions d’algun dels treballadors, no dubtin que iniciarem actuacions per tal d’aclarir els fets i de 
determinar les responsabilitats. 

Vostès saben perfectament que les disposicions anticrisi del senyor Rajoy, del PP com vostès, està generant 
a aquest i, en general, als ajuntaments perjudicis en la prestació de serveis per les restriccions que imposa 
per a la contractació de personal. Els agrairé si li traslladen la seva preocupació al senyor Rajoy. 

 
6.- S’ha plantejat la possibilitat que, encara que sigui amb dedicació parcial, assumís aquestes tasques la 
funcionària que abans ocupava aquest lloc de treball mentre duri la baixa laboral de la funcionària adscrita a 
aquest lloc. 
 
La funcionària que desenvolupava aquesta tasca anteriorment té una feina encomanada i un lloc de treball 
assignat. Va elaborar un document de traspàs que està a la Policia i que hauria de facilitar la feina al 
personal adscrit.  

Tot i així, aquesta persona està fent un esforç per tal de formar més persones del cos de Policia Local per tal 
que tots els membres puguin dur a terme aquesta funció en relació al tràmit de les sancions. 

 
El senyor Bartomeu retira la pregunta número 7. 
 
A la Regidoria de Mobilitat: 
 
8.- Quin és l’estat de la pilona del carrer Clòsens, ja que continua sense complir la funció per la qual va ser 
instal·lada, quina decisió pensa prendre al respecte com a Regidora-Delegada de Mobilitat?. Li recordem 
que bastants veïns van efectuar un dispendi econòmic per obtenir el comandament. 
 
La senyora Mireia Neira Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de Transport i Mobilitat, 
explica breument que s’està estudiant millors alternatives, reconeix que la pilona està constantment 
avariada perquè s’omple d’aigua i el govern anterior no va subscriure el contracte de manteniment. 
 
Al senyor Alcalde: 
 
10.- Hem tingut coneixement del reingrés en CDC després de la seva baixa temporal del Regidor senyor 
Salvador Ramon en el partit, possibilitant així que prosperés la moció de censura del mes de març (art. 73.3 
de la LRBRL), forma part de nou del grup de CDC al acceptar-lo els actuals components del Grup o bé 
segueix com no adscrit, quan pensa dóna explicacions al Ple? 
 
El senyor Alcalde afirma que no és cert. 
 
12.- Opina vostè, com a màxima autoritat municipal, que el lloc escollit per a la col·locació de la bandera no 
oficial és l’adequat, ja que es pot considerar una provocació innecessària d’aquest Ajuntament al Ministeri 
de Defensa al haver-la situat enfront l’edifici de Capitania General.  
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El senyor Alcalde explica que s’ha instal·lat a un lloc públic i s’ha considerat que aquesta és la millor 
ubicació. Es tracta d’una moció aprovada pel Ple fa dos anys. Es dóna compliment a les mocions aprovades 
pel Ple, a diferència del que feia el senyor Graupera. 
 
12. Bis.- Per quin motiu cap membre de la Brigada Municipal ha efectuat treballs extres i necessaris durant 
la Festa Major. Hem tingut coneixement de la contractació d’una empresa externa per efectuar-los. Ha 
suposat algun estalvi per la Corporació aquesta decisió o bé ha significat una major despesa? 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, Regidor-Delegat de Serveis Municipals, explica que 
l’Ajuntament s’ha estalviat 1.800 euros perquè s’ha utilitzat personal de FCC redistribuint tasques. 
 
13.- Quina decisió pensa prendre sobre la neteja del carrer Can Cabot de Munt, ja que hi ha múltiples 
queixes al respecte? 
 
El senyor Ramon afirma que només li consta una queixa per escrit d’una persona, es va contestar i es va 
incrementar el servei. 
 
A les 23,10 hores d’absenta el Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
13.- PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS. PREGUNTES 
NÚMEROS 1, 2, 10, 11, 12, 14, 16 I 17. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, reitera la seva queixa per l’actitud del senyor 
Alcalde de no admetre totes les seves preguntes. 
 
1.- Atès que ja fa dos mesos aproximadament, per part de més d’1/3 part dels Regidors d’aquest 
Ajuntament, es va sol·licitar uns informes al secretari municipal sobre varis temes d’interès i que considerem 
actuacions irregulars d’aquest govern (cobrament d’indemnitzacions improcedents, gestió de la publicitat de 
programa de festa major 2014, no entrega de les actes de Junta de Delegats, etc...), volem saber quan 
s’evacuaran aquests informes. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, afirma que el Secretari emetrà els 
informes dels temes que li corresponguin. 
 
2.- Atès que el regidor Rubal ha dictat un decret en què atorga 10 dies per desmuntar una instal·lació d’una 
terrassa del restaurant Can Jaume a la platja de Llavaneres. Volem saber perquè perjudica al ciutadà  
obligant a fer l’obra en els mesos d’estiu, quan aquest negoci està en màxima ocupació. El perquè de la 
seva resolució en aquest sentit. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, explica que cada any hi ha hagut 
inspeccions a les guinguetes. Aquest tema no és nou, el senyor Graupera i la senyora Carreras ja ho 
coneixen d’anys anteriors. 
 
El senyor Rubal recorda que quan es van licitar les guinguetes una de les condicions que havia de complir 
l’adjudicatari era la d’enderrocar la base de formigó . 
 
També recorda que els anys 2012 i 2013 la senyora Sandra Carreras, Regidora d’Urbanisme tenia els 
informes tècnics i no va fer res. L’anterior govern no va fer res. 
 
El senyor Rubal explica que basant-se en l’informe tècnic de data 2 de juliol de 2012, l’Alcalde va dictar la 
resolució de data 7 d’agost de 2012. 
 
Afirma que es farà el que marca la llei. 
 
Seguidament, el senyor Rubal, llegeix el següent escrit: 
 
“En aquesta resposta, vegi la voluntat d’informar al poble, ja que vostè, no és només una persona informada, 
sinó que és part activa. 



 
24 

Aquesta actuació arrenca d’una denúncia d’un tal senyor Llorente, a qui no s’ha pogut identificar i el DNI del 
qual és irreal. Els membres del govern suposem, però, qui és el tal senyor Llorente, encara que no ho podem 
provar sense iniciar un tràmit judicial per suplantació de personalitat. Aquesta denúncia posa un assumpte 
sobre la taula i, l’Ajuntament actua d’acord amb el que marca la llei, iniciant una inspecció com és habitual. 

El cas és que es du a terme una inspecció que genera un informe de l’arquitecte i que obliga a corregir unes 
deficiències o una situació existent des de fa anys. 

El que cal veure és: 

1. Si en anys anteriors s’havien elaborat informes des d’Urbanisme per resoldre aquesta situació; i si hi 
havia informe. 

2. Si és així (i el tema sembla que ve de lluny) per què ni vostè ni la regidora d’Urbanisme no van actuar 
després del pacte signat quan es va licitar les guinguetes; que ho van fer vostès. 

3. Caldrà veure si hi ha o no i per què un informe emès quan la licitació es va fer associant la terrassa a un 
restaurant existent. Entenem que això era, de facto, una adjudicació directa i no un concurs. Això també ens 
ho preguntem. 

4. I, en última instància per què mostra vostè tanta insistència (innecessària) en què s’actuï contra el privat 
i ara, quan es dicta l’actuació, surt com si no tingués res a veure amb l’assumpte. Dic innecessària perquè no 
ens cal estímul. Fem el que hem de fer, encara que ens punxin les rodes del cotxe. 

Senyor Graupera, no sabem si és l’interès personal o familiar que el porta a interessar-se per aquest tema o 
si és una maniobra per generar enfrontament entre l’Ajuntament i els concessionaris. L’únic que li dic és que 
actuarem en aquest, com en la resta de temes, d’acord amb la llei i que prestarem tota la col·laboració que 
calgui per ajudar a la reactivació de l’activitat econòmica a Llavaneres, però dins de la llei. 

El que ja li avanço, senyor Graupera i senyora Carreras, és que no deixarem informes ni expedients dormint 
al calaix per afavorir a ningú. La llei és per a tothom. 

Hem parlat amb el propietari interessat i el que li recomanem és que vostè, si té valor, donin la cara i li 
expliqui també la seva actuació en aquest tema i el seu interès especial. 

Ja sabem, senyor Graupera, que en altres temes que li cauen més a prop, no pregunta, però no s’amoïni, 
nosaltres no fem diferències.”  

 
El senyor Graupera considera que l’actitud del senyor Alcalde és de prevaricació  per no acceptar les 
preguntes presentades números 4 a 9. 
 
El senyor Graupera retira la pregunta número 10. 
 
11.- Atès que hem tingut coneixement (i de molt bona font) de que el regidor Ruiz, d’urbanisme, té una 
activitat empresarial i comercial de motos elèctriques al garatge de la seva casa. Volem saber si té 
regularitzada aquesta activitat al padró d’activitats de Llavaneres, si paga taxa d’escombraries comercial (en 
cas contrari que s’aixequi el corresponent expedient), que l’enginyer tècnic informi sobre la legalitat o no de 
tenir gran quantitat de motos elèctriques (sembla ser més de 30...) amb les seves bateries contaminats en 
un garatge d’una casa particular i quins tipus d’instal·lacions administratives i de prevenció de perill a les 
persones pot tenir aquest activitat comercial. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, respon que aquestes motos 
estan en trànsit, en dipòsit. Estan aparcades i no es tracta de cap activitat comercial. Afirma que hi ha vint-i-
sis motos. 
 
El senyor Graupera es dirigeix directament al senyor Ruiz i al senyor Alcalde sense sol·licitar la paraula a la 
Presidència. També es dirigeix al senyor Alcalde faltant al respecte. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

El senyor Alcalde crida a l’ordre per tercera vegada al senyor Graupera i l’expulsa de la sessió perquè ha 
faltat al respecte al senyor Alcalde i s’ha dirigit directament a un regidor sense sol·licitar la paraula a la 
Presidència. 
 
El senyor Graupera fa constar la seva enèrgica queixa i el senyor Joan Molins i Puig, Regidor no adscrit 
també. 
 
A les 23,29 hores s’absenten del Ple el senyor Graupera per expulsió i el senyor Molins, per decisió pròpia. 
 
A les 23,30 hores es suspèn el Ple. 
 
A les 23,34 hores es reprèn el Ple. 
 
Finalitzat el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, el senyor Alcalde, proposa la inclusió per 
urgència, d’una proposta d’acord. 

Sotmesa a votació la urgència de la inclusió  en l’ordre del dia d’una proposta d’acord, s’obté el resultat 
següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES, PSC-PM i 
del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 4 (quatre) abstencions del Grup Municipal del PP i de 
la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per tant s’aprova la urgència per majoria absoluta 
legal.  
 

Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 

 

“INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI PER A LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE 
DRET DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 468/2009, DE 13 D’OCTUBRE, D’ACOMIADAMENT D’UN 
CONSERGE D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

Atès que mitjançant escrit de l’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2009 es va comunicar l’acomiadament del 
senyor Josep Graupera Miguel i, en conseqüència, l’extinció del seu contracte de treball. En el mateix 
document es va reconèixer la improcedència de l’acomiadament. 

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 468/2009, de 13 d’octubre, es va ordenar el pagament de 4.407,64 
Euros al senyor Josep Graupera Miguel, DNI 77.613.471-V, conserge d’equipaments municipals, en concepte 
d’indemnització per acomiadament improcedent. 

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012, amb registre 
d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012. 

Atès que l’esmentat informe raonat conclou: 

“En virtut de tot l’exposat, 

Emeto aquest informe raonat a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, instant-li perquè en l’exercici de 
les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, investigui i 
inspeccioni, mitjançant els corresponents òrgans, les conductes oposades a la probitat, contràries als principis 
d’objectivitat i al principi de legalitat exposades en el present document, i informi a aquesta Institució, en un 
termini de trenta dies, dels resultats de la inspecció i investigació, així com, sobre les mesures adoptades, en 
particular sobre la incoació dels procediments de revisió d’ofici assenyalats en les consideracions segona a 
cinquena d’aquest informe, així com, de la comunicació al Tribunal de Comptes de la incoació de l’expedient 
de revisió d’ofici que es refereix la consideració tercera d’aquest informe, o bé, si s’escau, els motius que li 
impedeixen actuar d’acord amb els recordatoris formulats. Tot això sense perjudici que, una vegada rebut 
l’informe de la Corporació afectada, pugui acordar-se, si així procedís, la comunicació a l’autoritat 
administrativa, judicial o fiscal.” 

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental de data 19 de novembre de 2012. 

Vist l’article 102 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 



 
26 

Primer.- INCOAR el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple dret del Decret de 
l’Alcaldia núm. 468/2009, de 13 d’octubre, d’acord amb el que disposa l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per infracció 
del disposat en l’article 62.1.a) i e) de l’esmentada llei, així com, de tots quants actes derivin del mateix i no 
siguin independents d’ell. 

Segon.- SOL·LICITAR l’informe preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora previst a l’article 8.3.c) de la Llei 
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. De conformitat amb el que disposa l’article 15.1 de 
l’esmentada Llei, la Comissió Jurídica Assessora haurà d’emetre el seu dictamen en el termini de dos mesos a 
comptar de l’entrada de l’expedient. 

Tercer.- SUSPENDRE el termini de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins 
que hagi transcorregut el termini per emetre’l (article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora). 

Quart.- ATORGAR al senyor Josep Graupera Miguel un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la notificació del present acord perquè de conformitat amb el que disposa l’article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents. 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al senyor  Josep Graupera Miguel, com a persona afectada pel present 
procediment, al Comitè d’Empresa del personal laboral i a tots els interessats en el procediment. 

Sisè.-  COMUNICAR el present acord al Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Setè.- COMUNICAR el present acord al Tribunal de Comptes, en compliment de l’article 41.1 de la Llei 
Orgànica 2/1982, de 12 de maig.” 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica, 
breument l’assumpte i comenta que ara es completarà el tràmit per aquest expedient que s’havia d’haver fet 
l’any 2012. 

Sotmesa a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES, PSC-PM i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 4 
(quatre) abstencions del Grup Municipal del PP i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. 
Per tant, l’assumpte resulta aprovada sense cap esmena. 
 
14.- INFORMES. 
 
El senyor Alcalde informa que ha delegat les funcions de l’Alcaldia des del dia 30 de juliol i fins el dia 15 
d’agost, ambdós inclosos en el Primer Tinent d’Alcalde, senyor Lluís Nogueras. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, informa que el cost 
de la bandera i del màstil és d’1.380,00 euros. L’Ajuntament pagarà 1.000 euros i la resta es paga amb 
aportacions privades, entre d’altres, d’ERC. 
 
També informa que es contractarà una tècnica de promoció econòmica vint hores setmanals, una vegada ha 
finalitzat el procés de selecció de la borsa de treball. 

Essent les 23,40 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    


