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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 17/2014 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 28 d’octubre 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), la 
senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), els senyors Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), Emili 
Minguell i Parent (GLL-E), Carlos Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), 
Bernat Graupera i Fàbregas (Regidor no adscrit), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit), Salvador Ramon i 
Pauli (Regidor no adscrit) i 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. 
 
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 al senyor Regidor Josep Molins i Puig per la mort de la seva mare. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, expressa la seva queixa pel fet que no s’han inclòs 
en l’ordre del dia totes les preguntes i precs que va entrar per registre, i comenta que les preguntes no admeses 
no han estat contestades. 
 
El senyor Alcalde explica que les preguntes no admeses van ser contestades en els Plens celebrats els dies 27 
de maig, 25 de juny i 29 de juliol de 2014. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Graupera per primera vegada. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2014. 

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena, l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 23 de setembre 
de 2014. 
 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE 
SETEMBRE DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, vol fer constar que a la pàgina 1 d’aquesta acta on 
diu: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta el perquè no s’han inclòs a l’ordre del 
dia la moció, les tretze preguntes i els tres precs que va presentar.”, ha de dir: “El senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta el perquè no s’han inclòs a l’ordre del dia la moció, les tretze preguntes i 
els tres precs que va presentar, sense cap motivació”. 
 
També comenta que a la pàgina 13 on diu “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda 
que ell ja va presentar aquesta moció i que ho fa fer perquè en aquest municipi s’ha donat una situació 
tergiversada.”, ha de dir: El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que ell ja va 
presentar aquesta moció i que ho fa fer perquè en aquest municipi s’ha donat una situació de tergiversació 
democràtica”. 

El senyor Graupera diu que a la pàgina 15 on diu: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, 
afirma que entén la por dels partits polítics perquè si no no governarien en aquest municipi.”, ha de dir: “El 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, afirma que entén la por dels partits polítics minoritaris 
perquè sinó no, governarien en aquest municipi.” 

A les 21,04 hores s’incorpora la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 

Per últim, el senyor Graupera diu que a la pàgina 15 on diu: “Creu que s’han barrejat temes, es parla de la 
figura de l’Alcalde i, per tant, considera just que governi el cap de la llista més votada.”, ha de dir: “Creu que 
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s’han barrejat temes, es parla de la figura de l’Alcalde i, per tant, considera just que governi el cap de la llista 
més votada, votat majoritàriament per la gent i no cap altre”. 

El senyor Alcalde demana que per properes ocasions es facin les esmenes a l’acta per escrit. La primera 
esmena proposada pel senyor Graupera no s’accepta i les altres dues sí. 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 30 de setembre de 2014, s’obté el resultat següent: 11 (onze) 
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 (abstencions) 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’acta resulta aprovada amb la inclusió de les esmenes proposades pel senyor 
Graupera a les pàgines 13 i 15. 
 
3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 459/2014, de 22 de setembre, al 
- Decret núm. 513/2014, de 20 d’octubre. 

 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta si es durà a terme la convocatòria de 
per la creació d’una borsa de peons prevista al Decret 490. 

També, respecte als Decrets números 501 i 502, recorda el que va dir respecte l’augment de la partida del 
pressupost de les gratificacions i manifesta que li sorprèn l’actuació del govern. 

També demana explicacions respecte al Decret número 503. 

Sobre el Decret número 508 demana explicacions i pregunta perquè s’actua contra aquest empresari i no 
contra altres que també tenen denúncies. 

A les 21,08 hores s’incorpora la Regidora senyora Marta Alsina i Freginals, del Grup Municipal de CIU. 

A les 21,10 hores s’incorpora el Regidor senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, respecte al 
Decret número 490, fa una breu explicació i comenta que es tracta d’una borsa per suplir carències de 
personal. 

Respecte al Decret número 501 recorda que si hi ha partida pressupostària, però es tracta d’una previsió no 
obliga a atorgar gratificacions. Explica que va considerar oportú reconèixer el treball de les tres persones 
que treballen al Departament d’Intervenció, després però va reconsiderar la seva decisió i es van retirar. 
Afirma que no hi ha cap problema amb el personal. 

 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica que 
el Decret número 502 segueix les mateixes consideracions que el número 501. 

Pel que fa al Decret número 503, el senyor Rubal comenta que l’avocació és un acte de solidaritat  de tot el 
govern en la decisió d’un assumpte per la transcendència de les mesures a adoptar. Explica que la iniciativa de 
la mesura va ser de l’Alcalde.  

El senyor Rubal explica, pel que fa al Decret número 508, que s’actua a favor de la llei, no en contra d’un 
empresari i recorda que en la licitació de les guinguetes ja constava el compromís de l’empresari d’enderroc per 
escrit. 

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



     

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 

3 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

4.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER I.M., S.A., CONTRA L’ACORD DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE JULIOL DE 2014, D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ URBANÍSTICA MOLT 
GREU (EXPEDIENT 1/2014-SANCIONS). 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER I.M., S.A., CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE JULIOL DE 2014, D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ URBANÍSTICA MOLT 
GREU (EXPEDIENT 1/2014-SANCIONS). 

Vist el recurs de reposició interposat per I.M., S.A. contra el Decret núm. 291/2014, de 18 de juny, del Regidor-
Delegat d’Urbanisme, d’imposició d’una sanció per la comissió d’una infracció urbanística molt greu. 

Atès que l’esmentat Decret va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de juliol de 2014. 

Vist l’escrit presentat per I.M., S.A. en data 9 de setembre de 2014 en virtut del qual  dóna per reproduït el 
mateix recurs de reposició contra l’acord del Ple de ratificació del Decret del Regidor-Delegat. 

Vist l’informe emès per l’instructor de l’expedient sancionador en data 29 de setembre de 2014. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 d’octubre de 2014. 

Vistos els articles 54.1.b), 89.5, 116, 117, 138.3 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC); es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició presentat per la senyora I.M.O., en representació 
de la mercantil I.M., S.A. (Club de Golf Llavaneres), contra el Decret núm. 291/2014, de 18 de juny, del Regidor-
Delegat d’Urbanisme, ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de juliol de 2014, d’imposició d’una 
sanció per la comissió d’una infracció urbanística molt greu. 

La motivació de la desestimació, als efectes de l’article 54.1.b) en relació a l’article 89.5, ambdós de la LRJ-
PAC,  es troba inclosa en l’informe emès per l’instructor de l’expedient sancionador en data 29 de setembre de 
2014. 

Segon.- RATIFICAR la imposició a la mercantil I.M., S.A. (Club de Golf Llavaneres) d’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. 

Tercer.- REQUERIR a la mercantil I.M., S.A., 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, atès que amb la resolució del 
recurs de reposició la resolució sancionadora és ferma (article 138.3 LRJ-PAC). 
 
El termini per fer el pagament, tal 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. 
 

Quart.- NOTIFICAR el present a la interessada juntament amb còpia de l’informe de data 29 de setembre de 
2014.” 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme explica 
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breument l’assumpte. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que el Ple va aprovar-ho després que el 
Regidor ho va fer per Decret sense ser competent. Anuncia la seva abstenció. 

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 PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2015. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015. 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs locals. 

 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció 
dels respectius acords d’imposició.  

 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 

 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels 
preceptes afectats. 

 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals 
i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la 
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança 
General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de 
competència local, que s’imposen o es modifiquen, el import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 d’octubre de 2014. 

Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Vist l’informe de la Intervenció Accidental. 

 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen d’acord amb el text que consta a l’expedient:  
 
1. Impost sobre els béns immobles.  
2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
3. Impost sobre construccions instal·lacions i obres. 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
5. Taxa per llicències urbanístiques.  
6. Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals.  
7. Taxa pel servei de recollida, tractament, valorització i deposició de residus.  
8. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals. 
9. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via publica.  
10. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

subministraments  d’interès general.  
11. Taxa per a la prestació del servei d’escola bressol.  
12. Taxa pel servei de clavegueram. 
 
Segon.- DEROGAR l’Ordenança Fiscal núm. 22, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos i 
IMPOSAR l’Ordenança Fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos, la qual tindrà el mateix 
número 22. Per tant, es substitueix aquesta ordenança pel model proposat per la Diputació de Barcelona, per 
actualitzar-la a la normativa vigent. 
 
El text de l’Ordenança s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota el criteri següent: 
 
- Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, segons 
el model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. En compliment de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de 
publicar en un diari dels de major difusió a la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en 
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica la 
introducció d’una esmena que consisteix en modificar el tipus de gravamen de la taxa de clavegueram, es 
proposa que el tipus de gravamen sigui del 0,027%. 
 
El senyor Sala explica breument l’expedient i comenta que de trenta-tres ordenances fiscals actualment vigents 
s’actualitzen tretze i que només es modifiquen quotes tributàries de l’IBI i de la taxa de clavegueram. 
 
A les 21,20 hores s’incorpora la Regidora senyora Gemma Martin i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
El senyor Sala explica que a la resta d’ordenances fiscals només s’hi fa una actualització normativa. 
 
També comenta que no s’ha augmentat la pressió fiscal i que sense aquest augment serà difícil millorar els 
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serveis i crear infraestructures. Caldrà fer-ho amb la capacitat de gestió i estalvi per part del govern.  
 
Afegeix que el govern ha intentat reunir-se amb el cap del grup de l’oposició, però no ha estat possible, el 
govern però, manté la seva voluntat de diàleg i està obert a propostes. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, afirma que el govern no els ha cridat i que no hi ha 
voluntat de diàleg. 
 
Afirma que hi ha un augment de l’IBI urbana per l’any 2015 i que no es compensa completament l’augment del 
10% fruit de la revisió cadastral. 
 
També vol fer constar que les bonificacions tenen un reparament per part de l’Interventor, basades en el Pla 
d’Ajustament. Demana un informe anual de l’Interventor respecte al Pla d’Ajuntament. 
 
Per últim, pel que fa a la taxa per utilització d’instal·lacions municipals, considera que no és just perquè el 
govern no és capaç de crear les instal·lacions esportives que manquen en el municipi. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que no hi ha grans modificacions 
respecte a les ordenances del 2014, més que res són modificacions per adaptar-se a la normativa vigent. 
 
Manifesta però, que no està d’acord amb el tipus de l’IBI, i recorda el compromís de reduir el 10%, segons el 
qual  correspondria un tipus de gravamen del 0,7614%, la diferència són 94.000 euros aproximadament, 
quantia que, per exemple, coincideix amb la multa imposada al Golf Llavaneres. 
 
El senyor Bartomeu demana que es modifiqui el tipus de l’IBI per poder donar suport a les ordenances fiscals 
per l’any 2015. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, afirma que ell 
sempre té voluntat de diàleg amb el principal partit de l’oposició i recorda que el senyor Graupera no va assistir 
a la Comissió Informativa General. 
 
Afirma que s’ha augmentat un  2% l’IBI i que hi ha un termini de trenta dies per presentar al·legacions. 
 
Demana als membres de l’oposició que treballin i facin una proposta. 
 
El senyor Sala explica que l’informe d’Intervenció és favorable amb reparaments i que abans això era igual. 
 
També comenta que pot haver-hi una disminució de la recaptació de l’IBI urbana per temes legals, pensa que 
no és manera de fer política responsable si s’actua com diu l’oposició. 
 
El senyor Bartomeu demana que es compleixi la rebaixa del 10% a la qual es va comprometre el govern. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
vots en contra del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2014. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 07/2014, DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit), 
DE GENERACIÓ DE CRÈDIT, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 

Vist l’expedient número 07/2014, de modificació del pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de 
tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de generació de crèdit, de crèdits extraordinaris i de 
transferència de crèdits. 
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Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 21 d’octubre de 2014. 
 
Vist l’article 60.2 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
concordants (LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014. 
 
Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2014, de modificació del 
pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de 
generació de crèdit, de crèdits extraordinaris i de transferència de crèdits, d’acord amb el desglossament 
següent: 

A. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 
El reconeixement extrajudicial corresponent a les aplicacions pressupostaries referents a diverses despeses 
dels capítols II, IV i IX, són les que es detallen en el quadre annex al present acord. 
 
El reconeixement extrajudicial es finança per mitjà de la utilització del romanent líquid de tresoreria de la 
liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2013, en un import total de 1.119.892,56 €, de l’aplicació 
pressupostaria 870.00 "Aplicació pel finançament de despeses generals " 
 
B. GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 

ALTES EN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 

461 32 Subvenció DIBA “Maresme Week 2014”  3.500,00 € 

 

BAIXES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 

150 627 03 Contractes de caràcter tècnic 1.787,54 € 

  

ALTES EN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 

150 461 01 Diputació de Barcelona 1.787,54 € 

341 226 31 Activitats Esportives 3.500,00 € 

 
 
 
C. CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
Baixa pressupostària  
Partida: 313.227.50 Vigilància Platges Import: 500 € 
Crèdit extraordinari   
Partida: 313.203.00 Lloguer cabines 
higièniques platges Import: 500 € 
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D. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

 
Transferència de crèdits de l’Organisme de Ràdio i Televisió 

Baixa pressupostària Import inicial  Baixa Import definitiu 

920.710.00 Equipament 7.313,00 7.313,00 0,00 

Alta pressupostària  Import inicial  Alta Import definitiu 

920.610.00 Equipament 0,00 7.313,00 7.313,00 

     

Transferència de crèdits de l’Ajuntament 

Baixa pressupostària Import inicial  Baixa Import definitiu 

011.310.04 Int. Pòlissa crèdit i altres 20.000,00 2.000,00 18.000,00 

Alta pressupostària  Import inicial  Alta Import definitiu 

011.310.05 Interessos 15.000,00 2.000,00 17.000,00 

 
 
Segon.- SOTMETRE a informació el present acord pel termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació 
d’anuncis en el B.O.P.B., en el lloc web municipal,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el diari El Punt/Avui, i 
un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat 
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument 
l’assumpte. Es reconeixen les factures de l’any 2013 que no es van pagar en el seu moment per un import d’1,1 
milió d’euros aproximadament. 

Pensa que en un pressupost de dotze milions d’euros, aquesta desviació va ser important i que és un problema 
de gestió greu. 

També comenta que fa un any hi havia 0,8 milions d’euros en OPA’s i pensa que el fet que les empreses no 
cobressin a temps és una falta de responsabilitat. Actualment les OPA’s són zero. 

El senyor Sala considera que les finances s’han de gestionar amb rigor i responsabilitat. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, explica que si el reconeixement extrajudicial es paga 
amb romanent líquid de tresoreria i això és gràcies a l’anterior Regidor d’Hisenda. 

El senyor Graupera anuncia que no hi donarà suport perquè es fan moltes modificacions al pressupost 2014 i li 
demana al senyor Sala que faci un pressupost per tot l’any 2015. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, afirma que el romanent líquid de 
tresoreria és positiu i que el 0,8 milions d’euros en OPA’s van anar a càrrec del pressupost 2013.  

El senyor Bartomeu pensa que el diner de veritat és el que està al banc i aquest hi és. 

Recorda que ell, com a Regidor d’Hisenda, també va disminuir la pòlissa de crèdit. 

Per últim, el senyor Bartomeu apunta que hi ha un error en el quadre de transferència de crèdits, la partida de la 
baixa pressupostària que consta és 011.310.05 i ha de ser 011.310.04. 
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Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
vots en contra del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena i amb la correcció de l’errada material indicada pel senyor 
Bartomeu 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT 
D’AIGUA POTABLE. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 
Atès que l’article 25.2,c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de es Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, estableix com a competència pròpia del municipi en tot cas el proveïment d’aigua potable a domicili. 

Atès que el servei de subministrament d’aigua potable és de titularitat municipal i de gestió directa. 

Atès que es considera necessari per tal de garantir el bon funcionament del servei de subministrament d’aigua 
potable i l’elaboració d’un reglament que el reguli. 

Atès que es considera que l’esmentat Reglament ha de tenir per objecte l’ordenació del servei públic de 
proveïment d’aigua potable a tots els subministraments situats en l’àmbit territorial del terme municipal Sant 
Andreu de Llavaneres i protegir la salut i qualitat de vida, protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües 
litorals i subterrànies del municipi, protegir les instal·lacions de subministrament d’aigua, així com regular les 
relacions entre els usuaris, l’Ajuntament. 

Vist l’esborrany de Reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. 
 
Vista la legislació general en matèria d’aigües, de sanitat, d’indústria, de defensa dels consumidors i dels 
usuaris i legislació concordant. 

Vist l’info rme de la Comissió Informativa General de data 21 d’octubre 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 el Reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al present 
acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta 
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el D.O.G.C., en el 
diari “El Periódico” i en el web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit 
de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda i del Servei 
Municipal d’Aigües, explica breument l’assumpte. 
 



 
10 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no ha pogut 
participar en el tema. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
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. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A L’ÚS SOCIAL DELS EDIFICIS I DE LES 
INSTAL·LACIONS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE 
PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A L’ÚS SOCIAL DELS EDIFICIS I DE LES INSTAL·LACIONS 
DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
Vist que les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics d’educació infantil i primària són 
de titularitat municipal i constitueixen un patrimoni públic al servei de la ciutadania que es caracteritzen per la 
seva polivalència, en el sentit que poden ser utilitzats per a activitats de diferent naturalesa. 
 
Vist que correspon a les administracions públiques educatives establir el procediment per a l’ús dels centres 
docents, que depenguin d’aquestes per part de les autoritats municipals, per a activitats educatives, culturals, 
esportives o altres de caràcter social, atenent a les necessitats derivades de les activitats programades pels 
propis centres. 
 
Atès que es considera adient disposar d’un reglament que reguli l’ús social de centres docents públics 
d’educació infantil i primària d’una manera concreta per tal de poder definir amb tota claredat l’ús d’aquests 
centres. 

Vist l’esborrany de Reglament per a l’ús social dels edificis de les instal·lacions dels centres docents públics 
d’educació infantil i primària. 

Vist l’article 165 de la Llei 12/2009, d’Educació, segons el qual els Ajuntaments, com a titulars de la propietat 
demanial dels centres públics d’infantil i primària col·laboren en la promoció de l’ús social dels espais i de les 
instal·lacions escolars i han de regular els criteris bàsics d’aquest ús.  

Vist el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el que s’estableix en els seus 
articles 53 i 54 que els Ajuntaments, com a titulars de la propietat demanial dels centres públics d’infantil i 
primària, han de regular els criteris bàsics d’aquest ús. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 d’octubre de 2014. 

Vist l’article 25.2,n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de es Bases de Règim Local, en la seva redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 

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 el Reglament per a l’ús social dels edificis de les instal·lacions dels centres 
docents públics d’educació infantil i primària. El text de l’esmentat reglament s’incorpora com a  annex al 
present acord a tots els efectes legals. 

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta 
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el D.O.G.C., en el 
diari “El Periódico” i en el web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit 
de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 
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Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 i afirma que aquest reglament vol posar ordre en aquest tema i adaptar-lo a la normativa 
vigent. 
 
Explica que aquest reglament va vinculat a una taxa que s’ha aprovat avui en el Ple i que les entitats inscrites al 
RMAEC tenen importants descomptes que van del 50% al 85%, i del 100% per les famílies desafavorides. 
 
El senyor Nogueras comenta per últim, que el 15% de la recaptació es destinarà a fer front a les despeses que 
es generin. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pensa que aquest reglament i la taxa representen un 
perjudici per a les entitats esportives del poble perquè hi ha mancances i el govern no és capaç de tirar 
endavant la construcció d’un nou pavelló. 
 
Afirma que l’anterior govern ho tenia tot lligat per la seva construcció. A més a més, recorda que el propi regidor 
ha reconegut que els preus són alts. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que no està d’acord amb el 
fet que les entitats del poble paguin per aquest concepte. 
 
El senyor Nogueras comenta que els preus poden semblar alts, però explica que hi ha moltes empreses 
privades interessades i que per això es fixen aquests preus, a més a més, recorda que les entitats cobren als 
seus alumnes. 
 
Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 6 (sis) 
vots en contra del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no 
adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz. Per 
tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
9.- PREGUNTES DEL SENYOR BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS, REGIDOR NO ADSCRIT. PREGUNTES 
1 A 7. 
 
1.- Volem saber el motiu per el qual s’ha canviat la dinàmica de l’acte de la Diada Nacional 11S i especialment 
perquè s’ha restringit i coartat a les entitats i partits polítics la representació i assistència a la ofrena floral 
institucional amb un sòl representant? 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, respon: 
 
“Es va fer per donar mes solemnitat a l’acte de la diada nacional de Catalunya 
Hem rebut moltes felicitacions per tal i com va anar, i també suggeriments per millorar els canvis que es varen 
fer, en cap moment es va coarta a les entitats tal i com diu vostè, tot el contrari els i varem donar molt mes 
protagonisme presidint l'acte. 
 
El que si que ens dol es la manca de responsabilitat per part seva de no complir amb el protocol establert el dia 
de la diada i el que vostè no fes ofrena per el grup que representa.” 
 
2.- Perquè els sous i retribucions es van apujar als regidors de govern un 50% el juliol del 2014? 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que hi ha 
nou mesos d’assistències, es va fixar així com a màxim i es van cobrar dues comissions de delegats del mes de 
juliol per complir el topall de nou mensualitats. 
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3.- S’ha publicat a la web municipal que el regidor Joan Rubal va anar i participar a Bilbao al País Basc a unes 
jornades de la direcció de tràfic del departament de seguretat del govern Basc. Volem saber perquè el regidor 
Rubal que no es regidor de mobilitat ni transit va participar en aquestes jornades de mobilitat i en qualitat de 
què? Volem saber si el regidor Rubal ha fet servir l’ajuntament i el seu càrrec de regidor per afavorir la seva 
empresa de mobilitat i aconseguir contactes empresarials a la administració Basca en benefici propi i particular? 
Quin benefici te per l’ajuntament de Llavaneres que el regidor Rubal es reuneixi amb el director de mobilitat del 
govern Basc i de Donosti? 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, respon a la pregunta. 
 
“1.- Regidor, hauria d’aprendre a llegir. Si llegeix la notícia publicada diu: “les jornades (...) tracten sobre 
l’educació per a la mobilitat segura en l’àmbit local i s’adrecen a alcaldes i regidors”. 
 
Des del govern basc, vaig ser convidat per la doble qualitat de tècnic de mobilitat i regidor municipal; i per parlar 
de l’experiència en la gestió municipal de temes de seguretat viària, perquè la jornada del Govern Basc estava 
adreçada a alcaldes i regidors, i per això apareix la notícia publicada. 
 
Fixi’s com és de curosa la tècnica de comunicació, que no cita enlloc, enlloc el nom de l’empresa. Aquesta és la 
promoció i la publicitat, els meus interessos particulars. En el que depèn de Premsa de l’Ajuntament, ni una 
paraula del nom de l’empresa, però si el nom del poble. 
 
De citar l’empresa, ja se n’ocupa vostè una vegada i una altra. Miri, jo viatjo i porto el nom de Llavaneres parlant 
de seguretat viària i vostè arrossega el nom de Llavaneres per ser imputat en causes judicials. Aquesta és la 
gran diferència entre vostè i jo. 
 
De totes maneres, estic segur que arribat el punt, vostè faria el mateix que jo, si el conviden a una xerrada 
sobre dret, participar i dir que és regidor de Llavaneres. Millor fer-ho en aquests actes que en judicis i 
investigacions policials. 
 
2.- Senyor Graupera, ha d’aclarir-se: contactes empresarials a l’Administració Basca? He anat a fer una xerrada 
a alcaldes i regidors perquè m’han convidat des del Departament de Seguretat del Govern Basc, com a regidor i 
com a tècnic. I punt. Vostè té una diarrea mental i unes paranoies que el porten a dir coses rares. Molt rares.  
 
Si he fet contactes? Benefici particular? Senyor Graupera: que m’han convidat a fer una xerrada i explicar la 
meva experiència com a tècnic i com a polític. I punt. 
 
És evident que he conegut a gent! He conegut a la gent que m’ha convidat i a alguns dels que han assistit. A 
altres ja els coneixia.  
 
Pregunta si he fet servir l’Ajuntament i el meu càrrec de regidor per afavorir “la meva empresa”? Per respondre, 
necessito un aclariment per part seva: em pot explicar com puc fer-ho? És que no ho entenc.........M’ho pot 
aclarir? O no sap? 
 
L’empresa on treballo és qui em permet assistir a aquest acte i absentar-me dos dies de la feina del despatx. Jo 
no tinc dedicació absoluta ni visc a sou de l’Ajuntament. Vostè tenia aquesta obligació de venir a treballar i tots 
sabem què feia...L’alcalde em va preguntar com havia anat; i al despatx on treballo em van preguntar, 
evidentment, com havia anat. Bé, senyor Graupera, va anar bé. 
 
3.- Em pregunta: quin cost ha tingut per a l’Ajuntament? Miri, cap. Zero. Zero euros. L’Ajuntament no ha pagat ni 
el paper de la presentació. Ni un cafè. Aquí, l’únic que ha patit costos és l’empresa que em paga, que ha 
prescindit de la meva feina 2 dies i jo mateix, per les hores de preparació de la ponència. I si jo passo despeses 
a l’empresa que em paga, vostè no n’ha de fer res. Vaja, que no l’importa. El que ha de fer, regidor Graupera, és 
ser més prudent i no dir tonteries públicament ni difondre mentides ni insinuacions. 
 
Perquè d’insinuacions, tots en tenim al sac, jo també puc deixar anar unes quantes pels interrogants que tinc 
sobre vostè. Per exemple: encara no sé per què i amb quin interès, l’ajuntament va pagar 1,4 milions d’euros 
tan ràpidament, saltant-se les normes per la llar d’infants Sant Nicolau....això és un dubte que tinc, veu? O per 
què no va reclamar vostè abans el pagament de les multes que ens devia el propietari de la llar d’infants per no 
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haver transmès la propietat formalment quan tocava. Gairebé 140.000 euros més. Això també és un dubte que 
tinc. O per què se li perdonaven sancions a l’empresa que va construir els pisos on viu vostè? Una altra 
insinuació, veu? Tots podem fer el que fa vostè, però no ho fem. 
 
Jo no sóc com vostè: que va a l’Oficina Antifrau a veure “que hay de lo suyo”, o a una reunió al diari El Mundo, o 
que va a casa seva a Barcelona i li paguem el pàrquing o els quilòmetres o l’autopista... Vostè pregunta pels 
costos per a l’Ajuntament del meu viatge i assistència a una jornada tècnica? ZERO, regidor Graupera. 
L’Ajuntament ha gastat: zero euros. 
 
Igual que en el tema de les rodes punxades: vostè les carregava al compte de l’Ajuntament: nosaltres les 
paguem de la nostra butxaca. Aquesta és la diferència.  
 
4.- Pregunta quin benefici treu l’Ajuntament. Vostè deu pensar que ha pagat l’Ajuntament igual que quan vostè 
se’n va anar amb el seu amic i regidor Molins a Roma. 
 
Permeti’m recordar-li la dita: cree el ladrón que todos son de su condición... 
perquè és un malpensat. 
 
Li pregunto jo: 

• en què perjudica a Llavaneres que parlem de seguretat viària, o de l’educació viària que vostè es va 
carregar i estem intentant recuperar? 

• En què perjudica l’Ajuntament explicar que estem formant tècnics per a que pensin en clau de seguretat? 
• És dolent evitar accidents? 
 

És important que parlem de seguretat en el trànsit, que intentem evitar accidents i ferits. I si surt gratis, com 
aquí, millor... però a vostè no li preocupa si tenim accidents o no. Li preocupa fer mal. Fer mal a les empreses 
que pateixen la nostra dedicació política, fer mal als regidors que no passem factures per rodes punxades a 
l’Ajuntament. 
 
Només li demano que ja que cobra d’aquest ajuntament, vingui a veure les factures i li dediqui temps a 
l’ajuntament enlloc fer preguntes inútils i de buscar fer mal a la gent. Ja n’ha fet prou mal a molta gent en la 
seva trista vida, regidor Graupera. Massa mal i a massa gent... 
 
Acabo ja: zero euros, la resposta a totes les seves preguntes és aquesta: 
 

• algunes persones de lluny ara han sentit parlar de Llavaneres, de la seguretat viària al poble, de la 
formació de tècnics, han sentit parlar del seu pèsol garrofal, de la gastronomia del poble, del port, de la 
platja, dels restaurants...; 

• ara saben situar-ho més o menys al mapa i a l’Ajuntament no li ha costat ni un euro. 
 

El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, intervé sense haver demanat prèviament la paraula. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, 
per intervenir sense haver demanat prèviament la paraula. 
 
El senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, intervé sense haver demanat prèviament la paraula. 
 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per segona vegada al senyor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP, 
per intervenir sense haver demanat prèviament la paraula. 
 
4.- Atès que el 29 de setembre del 2014 per registre d’entrada de l’ajuntament es va rebre escrit de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona que comunicava l’obertura de diligencies investigació nº 473/14 contra el regidor Joan 
Mora Buch per una presumpta irregularitat i malversació de cabdals públics en la gestió dels anuncis de 
publicitat de l’ajuntament al programa de la festa major del 2014 i demanava informació i documentació al 
respecte. I Atès que han passat varis mesos sense tenir resposta ni les dades demanades per escrit. Quant s’ha 
recaptat en concepte total de publicitat i per els anuncis inclosos al programa de la festa major d’estiu del 2014? 
Quin preu han pagat els comerciants per un anunci de mida petita i per un de mida gran, i el cost del comerciant 
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per l’anunci de la contraportada? Necessitaríem que el secretari-interventor ens certifiqui per escrit aquest 
extrem. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, recorda que ja va 
informar en un Ple anterior sobre aquest tema. 
 
Explica que en data 22 de setembre es va rebre l’escrit de Fiscalia, que el dia 1 d’octubre es va trametre la 
documentació sol·licitada i que el dia 6 d’octubre es va rebre l’acús de rebuda de la documentació per part de la 
Fiscalia. 
 
El senyor Mora explica que el programa de la Festa Major no costa res a l’Ajuntament i, recorda que s’ha fet 
igual que els dos últims anys, suposa per tant que el senyor Graupera en tenia coneixement perquè ell també 
ho va fer així. 
 
Comenta que no entén que li preocupi posar denúncies al senyor Graupera quan ell ja té una sentència 
condemnatòria. 
 
El senyor Mora llegeix el següent: 
 
“Vostè ens té acostumats a magnificar les coses, ens parla que han passat varis mesos, miri es va rebre l’escrit 
de la fiscalia el dia 22 de setembre es va donar resposta el dia 1 d’octubre i ells varen rebre la documentació els 
dia 6 d’octubre estem parlant de 15 dies en total. 

Vostè sap molt bé que l'Ajuntamemt no recapta res dels programes de festa major i que hem seguit la manera 
de fer que es portava fent durant els dos últims anys del que vostè suposo que en tenia coneixement. 

El que em preocupa és la fixació que té vostè en posar-me denúncies, ja en porta dues, i el que jo de vostè 
realment em preocuparia és de la sentència que té entre mans. 

És cert que jo tinc una sentència ferma (60 €) per defensar la meva família del menyspreu i vexació que vostè 
acta rere acta feia contra ella. 

Miri la meva manera de fer política és molt senzilla, treballar pel benestar dels ciutadans de Llavaneres sense 
esperar res a canvi, jo no tinc cap necessita de trencar cap contracte amb correus per donar el servei a una 
altra empresa i que aquesta em llogui un local per posar l’oficina, jo no tinc cap necessitat d’eliminar un servei 
que dóna l’Ajuntament com per exemple el de logopeda i signar un conveni amb una empresa de logopeda que 
quina casualitat li tinc un local llogat. 

No es la meva manera de fer política. 

Sr. Graupera, per dignitat política el que hauria de fer si realment l'importa alguna cosa és plegar i tal com li vaig 
dir el dia de la moció de censura, tot el que li passa s’ho ha guanyat a pols.” 

5.- Atès que en data 18 de setembre del 2014 la Fiscalia de delictes urbanístics ha obert diligències 
d’investigació nº842/2014 contra el senyor Joan Rubal per unes actuacions en el marc del decret 193/2014 de 8 
de maig dictat per el propi Rubal en relació a una activitat del municipi. Volem saber si col·laboraran amb la 
Fiscalia? Vol saber per què sospitosament en dia següent a la recepció de l’escrit de fiscalia el senyor Rubal 
dicta precipitadament el mes de setembre varis decrets sobre aquesta qüestió? I perquè per rematar les 
sospites el senyor García en data 10 octubre avoca i retira les competències de la regidoria del sr rubal en la 
gestió i tramitació d’aquest mateix cas? 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, llegeix el següent: 
 
“En primer lloc, deixi que li doni les gràcies, perquè ara sé que és vostè que ha posat la denúncia i ara sé contra 
qui l’ha posat. A la comunicació del jutjat no consta aquesta informació. Així doncs, gràcies per informar-nos a 
tots. 
 
En aquest tema, seré breu: 
 
1.- Pregunta si col·laborarem amb la Fiscalia. Doncs és clar que sí. Hi col·laborem àmpliament. Tant que ja hem 
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enviat tota la documentació sol·licitada. Crec que vostè i el senyor Juan García Hernández, poden estar ben 
orgullosos de com col·labora el seu ajuntament amb la Justícia. De fet, no puc estar més disposat del que estic 
a col·laborar amb la Justícia i complint la llei. El decret de 2014 del que parla és per declarar la caducitat d’un 
expedient que vostè va deixar “morir” i que jo reobro perquè així ho exigeix la llei. No sóc jo qui va guardar més 
de 3 anys un expedient al calaix. No sóc jo, regidor Graupera. No sóc jo qui l’amaga. I estic molt tranquil. Li ben 
asseguro. 
 
2.- I torna a mentir, regidor Graupera: l’entrada de l’escrit de Fiscalia és el 22 de setembre. Em pot dir quina és 
la resolució que signo el dia següent, el 23? O el 24? O el 25 de setembre o la resta del mes de setembre? 
 
No ho sé. Aquest govern ha fet el que havia de fer i complint els terminis que fixa la llei. També quan les 
resolucions no són fàcils, no són agradables o afecten a amics o a coneguts. Perquè només tractant tothom 
igual i d’acord amb la llei, podem estar segurs jurídicament. Només li diré una cosa: les resolucions s’han pres 
en temps i forma. 
 
Miri, senyor Graupera, vostè menteix perquè és l’única sortida que li queda. Perquè aquest govern ha fet el que 
havia de fer mentre que vostè va jugar durant 3 anys al gat i a la rata amb un particular, amb un ciutadà i la seva 
empresa i encara no sabem amb quin objectiu... Potser mantenir la sanció com una amenaça permanent? Molt 
sospitós, regidor Graupera, molt sospitós. Però no pateixi, el Fiscal dirà el que hagi de dir i des del govern i des 
de l’Ajuntament col·laborarem.  
 
3.- I tres....Si. el 10 d’octubre s’avoquen les competències del regidor i es traslladen a la Junta de Govern, però 
vostè no ho pot entendre. Es fa perquè en moments on la decisió és dura, necessàriament contundent, l’alcalde 
i el govern sencer vol demostrar que l’actuació es pren per unanimitat i sense fissures. 
En un moment en què el compliment de la llei obliga a una actuació contundent, aquesta és una expressió de 
compromís de tot l’equip. Però vostè, regidor Graupera ni sap, ni sospita què vol dir la paraula solidaritat o 
compromís. De vegades no sap ni que vol dir legalitat.  Per això s’avoquen competències: no per amagar el cap 
sota l’ala, sinó per tot el contrari, per demostrar que es pertany a un equip i que es fa el que toca junts. 
 
Acabo ja amb aquesta pregunta múltiple: espero i desitjo que la investigació en aquest tema avanci tant ràpid 
com sigui possible i que es posi de manifest qui ha complert la llei i qui no. I, compte, no sigui que aquí també, 
vostè o algun dels seus regidors no surti escaldat...o escaldada.” 
 
6.- En contra del sentit comú i en contra del criteri de la mateixa tècnica de Comunicació. Per què el senyor 
Garcia ha donat ordres a la tècnica de comunicació perquè no es publiqui a la web municipal l’article dels grups 
polítics i regidors presentat degudament el mes de setembre? 
 
El senyor Alcalde afirma que el senyor Graupera menteix, ja que la tècnica de Comunicació no li ha dit que 
l’Alcalde havia censurat els articles i li demana al senyor Graupera que no utilitzi els tècnics per interessos 
propis. 
 
7.- Atès que el regidor Ruiz, d’Urbanisme, en el ple de juliol del 2014, va reconèixer tenir una activitat 
empresarial i comercial de motos elèctriques al garatge de la seva casa que era per exportació a l’estranger de 
les mateixes, tali com va reconèixer en el plenari municipal de juliol del 2014.Volem saber perquè no te 
regularitzada aquesta activitat al padró d’activitats de Llavaneres,? Perquè no paga taxa d’escombraries 
comercials? Perquè l’enginyer tècnic no informa sobre la legalitat de l’activitat i de tenir gran quantitat de motos 
elèctriques (sembla ser més de 30)? Està prevaricant sr Ruiz? 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, respon que no. 
 
10.- INFORMES. 

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, informa 
en relació a una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per pavimentar els carrers, que ha estat 
aprovada per un total de 120.075,75 euros i en relació a una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
per serveis municipals, que ha estat aprovada per un total de 51.000,00 euros, aproximadament. 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, Regidor-Delegat de Tecnologies i Telecomunicacions 
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informa que s’està instal·lant la fibra òptica al municipi i que ja estan cobertes el 74% de les llars i que s’ha 
endegat un procés de renovació d’aparells informàtics i software de l’Ajuntament. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, informa que fa dues 
setmanes que s’han iniciat reunions de la Comissió de Festes, hi ha deu persones que en formen part. 
 
També explica que els dies 22 i 23 de novembre es celebrarà la Fira de Tardor. 
 
Per últim, el senyor Mora informa que l’Ajuntament col·laborarà amb el 9N. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que el 
govern vol presentar durant el mes de novembre el pressupost per a l’any 2015 i convoca als regidors el dia 10 
de novembre a les 20,00 hores a una reunió informativa. 

 

Essent les 23,02 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 


