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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 18/2014 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 25 de novembre 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) i Salvador Ramon i 
Pauli (Regidor no adscrit), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits 
pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Ha excusat la seva assistència la senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament 
constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 

D’OCTUBRE DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, manifesta que vol fer esmenes a l’acta del dia 28 
d’octubre de 2014.  
 
El senyor Alcalde recorda al senyor Graupera que en l’anterior Ple li va dir que facilités per escrit les esmenes. 
A continuació el senyor Graupera formula les esmenes següents: 
 
El senyor Graupera formula les esmenes següents: Esmena núm. 1: Considera que a la pàgina 1, al quart 
paràgraf, on consta: “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.”, ha de dir: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor 
no adscrit, expressa la seva queixa pel fet que no s’han inclòs novament en l’ordre del dia totes les preguntes i 
precs que va entrar per registre com en altres Plens anteriors, ...i comenta que les preguntes no admeses no 
han estat contestades.” 
 
Esmena núm. 2: També considera que caldria esmenar l’acta a la pàgina 1, quart paràgraf, incís final, on 
consta: “... i comenta que les preguntes no admeses no han estat contestades”, ha de dir: “... i comenta que les 
preguntes i els precs no admesos no han estat contestats”. 
 
Esmena núm. 3: Afirma que a la pàgina 6, on diu: “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.”, ha de dir: “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 i amb moltes presses. Anuncia la 
seva abstenció.” 

El senyor Alcalde anuncia que s’admet l’esmena núm. 1 però no les esmenes núm. 2 i 3. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, vol esmenar a la pàgina 14 de l’acta 
del dia 28 d’octubre, on diu:” 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.” ,ha de dir: “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. Explica que les entitats sense ànim de lucre tindran una 
bonificació que podrà arribar fins el 100%.” 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 28 d’octubre de 2014, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a 
favor dels Grups Municipals de CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit 
senyor Salvador Ramon i Paulí i 5 (abstencions) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit 
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senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, l’acta resulta 
aprovada amb la inclusió de l’esmena núm. 1 proposada pel senyor Graupera i l’esmena proposada pel senyor 
Lluís Nogueras i Moulines. 

 

2.  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

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

- Decret núm. 514/2014, de 21 d’octubre, al 
- Decret núm. 577/2014, de 17 de novembre. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2014 SIGNAT AMB 

CCOO. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2014 SIGNAT AMB 
CCOO (INCREMENT DE L’1% DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL PERSONAL FUNCIONARI 
CORRESPONENT ALS ANYS 2007, 2008 I 2009). 
 

Vist que en data 6 de novembre de 2014 es va signar l’acord d’execució de la sentència número 424/2013, d’11 
d’abril, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, 
desestimant el recurs d’apel·lació formulat per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres contra la sentència 
número 34, d’1 de febrer de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona: 

 
“ACORD D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 

A Sant Andreu de Llavaneres, el dia 6 de novembre de 2014. 

R E U N I T S: 

D’una part, l’Il·lm. senyor Juan Manuel García Concepción, D.N.I. núm. 38.768.191-N, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, NIF P0819600H, amb domicili a la Plaça de la Vila, núm. 1, 08392 
de Sant Andreu de Llavaneres, i 

De l’altra part, el senyor Jordi Tomàs Munsó, D.N.I. núm. 77906869-G, Secretari General del Sindicat 
Intercomarcal de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Vallès Oriental-Maresme-Osona de la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb domicili al carrer Pius XII, 5-7 baixos, 
08041 de Granollers. 

A C T U E N : 

L’Il·lm. senyor Juan Manuel García Concepción en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del govern local. 

El senyor Jordi Tomàs Munsó en nom i representació de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, fent ús de les atribucions que li confereix el document notarial de poders número 4748, 
de 27 de juny de 2014, signat davant el notari Ricardo Manén Barceló. 

M A N I F E S T E N: 

Primer.- Que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, va 
dictar Sentència nª 424/2013 en data 11 d’abril de 2013 desestimant el recurs d’apel·lació formulat per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres contra la sentència nº 34, d’1 de febrer de 2012 dictada pel Jutjat 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 592/2010. 

Segon.- Que contra l’esmentada sentència nº 424/2013 no es pot interposar recurs de cassació per la qual cosa 
la sentència nº 34, d’1 de febrer de 2012 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 592/2010 va esdevenir ferma. 

Tercer.- Que, per tant, cal donar compliment a la resolució de l’esmentada sentència que literalment diu: 

“CONDEMNO l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a efectuar l’increment del 3% de la massa salarial 
dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a cadascun dels exercicis a què està obligat 
per les lleis dels pressupostos dels anys 2007, 2008 i 2009”. 

Quart.- Que ambdues parts han arribat a un acord per tal de dur a terme l’execució de la referida sentència 
(Procediment abreujat 592/2010). Aquest acord es formalitza en el següents 

P A C T E S  

Primer.- Àmbit d’aplicació subjectiu. 

Les persones beneficiàries del present acord seran els funcionaris i les funcionàries que es trobin en servei 
actiu a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a la data de signatura del present acord. 

Segon.- Concreció de la quantia total de l’execució de la sentència. 

ANY Previsions inicials retribucions 
personal funcionari al pressupost 
municipal 

1,00% Acumulat 
sentència 

TOTAL 

 

2007 

 

1.528.509,00 

 

15.285,09 (=A1) 

 

0 

 

1.543.794,09 

 

2008 

 

1.646.874,00 

 

16.468,74 (=A2) 

 

A1 (15.285,09) 

 

1.678.627,83 

 

2009 

 

1.759.437,28 

 

17.594,37 (=A3) 

 

A1 + A2 

 

1.808.785,48 

                4.934.820,28                       5.031.207,28 

Any 2007, aplicació 1% = 15.437,94 

Any 2008, aplicació 1% = 16.786,28 

Any 2009, aplicació 1% = 18.087,85 

Aplicació 1% dels anys 2007, 2008 i 2009 = 50.312,07 

ACTUALITZACIÓ DELS IMPORTS FINS 31/12/2014. 

Anys 2007, 2008 i 2009 50.312,07 

Any 2010 (any 2009 més increment de 0,3%;  
menys 5% Decret Llei) 

17.235,01 

Any 2011 (any 2010 més increment de 
0,00%) 

17.235,01 

Any 2012 (any 2011 menys 7,00% Decret 16.028,56 
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Llei) 

Any 2013 (any 2012 més increment de 
0,00%) 

16.028,56 

Any 2014 (any 2013 més increment de 
0,00%) 

16.028,56 

IMPORT TOTAL ACTUALITZAT FINS 31/12/2014:  132.867,77 Euros. 

Tercer.- Criteri de repartiment. 

El repartiment de l’esmentat import total es farà d’acord amb el criteri lineal, és a dir, es repartirà l’import total pel 
número de funcionaris/àries que es trobin en servei actiu a l’Ajuntament a la data de signatura del present 
acord. 

Aquesta quantia correspondrà al cent per cent del període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2014. 

En el cas de què un/a funcionari/ària hagi prestat serveis durant una part de l’esmentat període s’aplicarà la part 
proporcional corresponent. 

Quart.- Consolidació de l’import. 

Les quantitats que es determinen en execució de la sentència referida es consolidaran en la retribució de cada 
funcionari/ària i s’integraran en el seu complement específic. 

Cinquè.- Pagaments. 

Ambdues parts convenen un ajornament en el pagament de les citades quanties amb les fraccions següents: 

TERMINI IMPORT DATA MÀXIMA 

Primer 50% de l’import total 31/01/2015 

Segon 25% de l’import total 28/02/2015 

Tercer 25% de l’import total 31/03/2015 

 

Sisè.- Consignació pressupostària. 

L’Ajuntament de Andreu de Llavaneres es compromet a consignar en el pressupost municipal per a 
l’exercici 2015 les quantitats necessàries per fer efectiu el present acord en temps i forma. 

Setè.- Comunicació al Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona. 

La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) es compromet a 
comunicar el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona (Procediment abreujat 
592/2010) i a donar per executada la sentència referida a total satisfacció amb el compromís de no 
reclamar res més. 

Vuitè.- Condició suspensiva. 

L’eficàcia del present acord resta sotmesa a condició suspensiva fins que el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, si s’escau, el ratifiqui. 

A títol merament informatiu es fa constar que correspon celebrar Ple ordinari de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres el dia 25 de novembre de 2014. 

I en prova de conformitat, ambdues part signen el present acord per duplicat exemplar i a un sol efecte 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

Juan Manuel García Concepción 

Alcalde-President de l’Ajuntament 

 

 

Jordi Tomàs Munso 

Secretari General del Sindicat Intercomarcal de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO del 
Vallès Oriental-Maresme-Osona. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
  
Primer.-  RATIFICAR l’acord d’execució de sentència de 6 de novembre de 2014 signat amb CCOO (increment 
de l’1% del complement específic del personal funcionari corresponent als anys 2007, 2008 i 2009). 
 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord al Departament d’Intervenció i 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. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 5 (cinc) 
abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 

 
4. APROVACIÓ DE LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A 

MEMBRE DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A MEMBRE DE 

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és membre de ple dret de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

Vist l’article 10 dels Estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, que es reprodueix a continuació:  

“Article  10 

Qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa de l’entitat, que 
no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l’acord 
corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi o entitat local interessada.” 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2014. 

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR la baixa de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres com a membre de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb efectes del dia 31 de desembre de 2014 i, en conseqüència, sol·licitar a 
l’esmentada entitat que procedeixi a tramitar la baixa a tots els efectes legals que en siguin d’aplicació. 

Segon.- FACULTAR el senyor Alcalde-President, Sr. Juan Manuel García Concepción, per a la signatura de 
tots els documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes que siguin 
d’aplicació.” 
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El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que va presentar una moció fa uns 
mesos demanant la baixa de l’Ajuntament de la Federació de Municipis de Catalunya i mantenir-se en 
l’Associació Catalana de Municipis, ja que el cost era molt elevat. Recorda que l’actual govern hi va votar en 
contra, i que ara, de forma poc coherent, el govern ho proposa. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que el senyor Graupera quan 
era Alcalde no va fer la baixa. 

Explica que el govern va respondre que l’Ajuntament es donaria de baixa a final de l’any, ja que a mig any no 
té sentit, per tant, la posició del govern és coherent. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí, 
del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas 
i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 5 i 6 inclosos a l’ordre del dia, proposta 
que és acceptada per unanimitat. 

En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa 
General: 

5. APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
MINERVA. 

 
“APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MINERVA 
 
Vist el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, que obliga als titulars de les escoles 
bressol a elaborar un pla d’autoprotecció amb el termini màxim del 8 de juliol de 2012, si no es disposava d’un 
pla d’autoprotecció homologat. 
 
Vist el Decret 127/2013, de 5 de març, a on es fixa un nou termini per a l’elaboració i homologació dels plans 
d’autoprotecció, essent el termini màxim el 31 de desembre de 2014. 
 
Atès que l’activitat i el centre està obligat a l’autoprotecció en protecció civil local, per l’annex 1, punt C.2 
apartat  c) del Decret 82/2010, de 29 de juny.  
 
Vist l’article 16.3 del Decret 82/2010, de 29 de maig, el Ple de l’Ajuntament és competent per a l’homologació 
del Pla d’autoprotecció de la Llar d’Infants Minerva. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, a on informa favorablement sobre el PAU de la Llar d’Infants Minerva. 
 
Atès que el plec de condicions administratives del contracte de gestió estableix en la clàusula 11, que és 
obligació específica del concessionari (punt 1.b)) establir un Pla de Seguretat i emergència amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, d’acord a la normativa vigent.  

 
Vist el document amb registre d’entrada 1927 de 20 de maig de 2014, el PAU de Llar d’Infants Minerva es va 
registrar en la plataforma HERMES, de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, el mes de 
desembre de 2012, amb el número de registre 9017E/46696/2012. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2014. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR l’ homologació del Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants Minerva. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’aprovació de l’acord als interessats als efectes oportuns.” 
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6. APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS SANT 
NICOLAU. 
 
“APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS SANT 
NICOLAU 
 
Vist el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, que obliga als titulars de les escoles 
bressol a elaborar un pla d’autoprotecció amb el termini màxim del 8 de juliol de 2012, si no es disposava d’un 
pla d’autoprotecció homologat. 
 
Vist el Decret 127/2013, de 5 de març, a on es fixa un nou termini per a l’elaboració i homologació dels plans 
d’autoprotecció, essent el termini màxim el 31 de desembre de 2014. 
 
Atès que l’activitat i el centre està obligat a l’autoprotecció en protecció civil local, per l’annex 1, punt C.2 
apartat  c) del Decret 82/2010, de 29 de juny.  
 
Vist l’article 16.3 del Decret 82/2010, de 29 de maig, el Ple de l’Ajuntament és competent per a l’homologació 
del Pla d’autoprotecció de la Llar d’Infants Sant Nicolau. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, a on informa favorablement sobre el PAU Llar d’Infants Sant Nicolau. 
 
Atès que el plec de condicions administratives del contracte de gestió estableix en la clàusula 26 que és 
obligació específica del concessionari establir un Pla de Seguretat i emergència amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, d’acord a la normativa vigent.  
 
Vist el document amb registre d’entrada 1927 de 20 de maig de 2014, el PAU de l’Escola Bressol Sant Nicolau 
es va registrar en la plataforma HERMES, de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, el mes de 
desembre de 2013, amb el número de registre 9017E/39284/2013. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2014. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR l’ homologació del Pla d’Autoprotecció de Llar d’Infants Sant Nicolau. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’aprovació de l’acord als interessats als efectes oportuns.” 
 
El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU Regidor-Delegat d’Ensenyament, explica 
breument l’assumpte 
 
Sotmesos a votació els assumptes 5 i 6 resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 
7. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D’UN ANY (DES DE L’1 DE GENER FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 

2015) DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS SANT NICOLAU I ATENCIÓ 
A LA INFÀNCIA, SIGNAT AMB CLECE, S.A. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  D’UN ANY (DES DE L’1 DE GENER FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2015) 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS  SANT NICOLAU I ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA, SIGNAT AMB CLECE, S.A. 

Vist el contracte administratiu signat amb CLECE, S.A., per a la gestió indirecta de l’explotació, mitjançant 
concessió, del servei públic de la llar d’infants Sant Nicolau i atenció a la infància. 

Atès que el termini inicial del contracte és de 5 (cinc) anys compresos entre el dia 1 de gener de 2010 i el 31 de 
desembre de 2014, ambdós inclosos. 

Atès que el propi contracte preveu que es pugui prorrogar per mutu acord de les parts abans de la seva 
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finalització per períodes d’un any natural fins a un màxim de deu anys. 

Vist l’escrit de data 19 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada número 4027/2014, de 3 de novembre, 
presentada per CLECE, S.A., en virtut de la qual sol·licita una pròrroga del contracte per curs escolar 2014-
2015. 

Atès que, el que és procedent d’acord amb les clàusules del contracte i el plec de clàusules administratives 
particulars que va servir per a la seva adjudicació és considerar la sol·licitud com de pròrroga d’un any per al 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos. 

Vist l’informe de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament favorable a la concessió de l’esmentada pròrroga. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2014. 

Vist l’informe d’Intervenció Accidental. 

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

Primer.- APROVAR la pròrroga d’un any per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, 
ambdós inclosos, del contracte administratiu signat amb CLECE, S.A., per a la gestió indirecta de l’explotació, 
mitjançant concessió, del servei públic de la llar d’infants Sant Nicolau i atenció a la infància. 

Segon.- COMPROMETRE’S  a consignar els quantitats necessàries per fer efectiu el present acord en el 
pressupost municipal per a l’exercici 2015. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat als efectes oportuns.” 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU Regidor-Delegat d’Ensenyament, explica 
breument l’assumpte. Informa que quan sigui adient es licitarà de forma conjunta les dues escoles bressol. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, es posiciona a favor. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí, 
del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas 
i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS. 

Vist el text del projecte de l’Ordenança General reguladora de l’atorgament de subvencions. 

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual al seu article 3 estableix que és 
d’aplicació a les entitats locals. 

Vist que l’esmentada Llei preveu tots els requisits per a l’atorgament de subvencions. 

Vist el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Atès que l’objecte d’aquesta Ordenança és regular, d’acord amb l’article 17.2 de la Llei General de 
Subvencions, la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a 
aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis en l’àmbit educatiu, social, cultural i 
esportiu en el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, que complementin o supleixin la competència 
municipal o siguin d’interès local. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Atès que aquesta Ordenança regula tot el procediment per a la concessió de subvencions, així com els 
requisits que han de complir els beneficiaris d’aquestes i els criteris d’atorgament, entre d’altres. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 1996 va aprovar inicialment 
les Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres per a activitats socials, culturals i esportives. Havent transcorregut el termini d’informació pública 
sense que es presentessin reclamacions ni al·legacions, es va publicar el text íntegre que va resultar 
definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província número 190, de 8 d’agost de 1996. 
 
Atès que les esmentades bases regulen aspectes ja recollits en el projecte de l’Ordenança General reguladora 
de l’atorgament de subvencions, la qual a més dóna compliment a la normativa vigent i a les seves 
actualitzacions en la matèria. També es considera que, un cop aquesta es publiqui íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i, per tant, entrin en vigor, la regulació continguda en les bases anteriors 
ha de quedar derogada. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de novembre de 2014. 
 
Vistos els articles 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, de mesures per a la modernització 
del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord:   
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança General reguladora de l’atorgament de subvencions. 
 
El text de l’Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes legals. 
      
Segon.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta 
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el B.O.P.B., en el D.O.G.C., en 
el diari “El Periódico” i al 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 de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.-  DEROGAR ÍNTEGRAMENT les Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per part de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a activitats socials, culturals i esportives de l’any 1996 i totes 
les ordenances, reglaments o normes que regulin aspectes recollits en l’Ordenança General reguladora de 
l’atorgament de subvencions un cop aquesta hagi entrat en vigor.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument 
l’assumpte. 

El senyor Sala comenta que amb aquesta ordenança es vol garantir la publicitat, la transparència i la igualtat 
de totes les entitats davant la possibilitat d’obtenir una subvenció. Es tracta, també, de fer una adaptació a la 
normativa vigent. Informa que aquesta ordenança general vindrà complementada amb unes bases 
específiques de convocatòria de subvencions per a cada àrea. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que si bé està d’acord amb 
els objectius generals pensa que hi haurà entitats que podran resultar perjudicades, i per tant, anuncia la seva 
abstenció. 

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, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 5 
(cinc) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor 
no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
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9. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 

2015. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI 
2015 

Vist l’expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, integrat pel pressupost de l’entitat, 
el de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, el de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de 
Llavaneres i  el de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis; el qual inclou també l’annex de la plantilla del 
personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu va ser 
aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 22 d’octubre de 2014. 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de 
Llavaneres (RTVLL) va ser aprovada per la Junta de Govern del mateix en sessió de data  22 d’octubre de 
2014. 

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis 
va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 22 d’octubre de 2014. 

Vist l’informe de la Intervenció Accidental. 

Vistos els articles 162 a 171, i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, per un import 
total de 13.788.935,71 Euros en ingressos i de 13.788.935,71 Euros en despeses, que comprèn el pressupost 
de l’entitat, el de l’organisme autònom municipal Museu-Arxiu, el de l’organisme autònom municipal Ràdio i 
Televisió de Llavaneres (RTVLL) i el de l’Organisme Autònom municipal Cavalcada de Reis;  tant de l’estat 
d’ingressos com de despeses, d’acord amb el resum per capítols i els annexos de bases d’execució, plantilla de 
personal i altra documentació que consta a l’expedient. 

AJUNTAMENT - PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

1 Impostos directes 4.995.000,00 

2 Impostos indirectes 260.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 4.777.251,00 

4 Transferències corrents 2.674.418,00 

5 Ingressos patrimonials 7.223,10 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 1.074.593,61 

8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00 

   TOTAL INGRESSOS   13.788.485,71 

AJUNTAMENT - PRESSUPOST DE DESPESES 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

1 Despesa de personal 3.940.907,55 

2 Despesa en béns corrents i serveis 6.971.988,18 

3 Despeses financeres 115.659,82 

4 Transferències corrents 777.515,28 

6 Inversions reals 1.142.378,00 

7 Transferències de capital 45.800,00 

8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 794.236,88 

   TOTAL DESPESES 13.788.485,71 

 

 
ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     30.500,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 450,00  

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       9.200,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL INGRESSOS 40.150,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 
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CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS     30.950,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS       9.200,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

      

  TOTAL DESPESES 40.150,00 

 
 
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      12.650,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00  

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       36.600,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

  TOTAL INGRESSOS     49.250,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS     12.650,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS      36.600,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

  TOTAL DESPESES      49.250,00 

 

 

ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.330,00 

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS  0,00 

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

  TOTAL INGRESSOS 16.330,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 
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CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00  

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.330,00 

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00  

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00  

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00  

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00  

  TOTAL DESPESES 16.330,00 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Ajuntament Museu-Arxiu RTV Cavalcada Reis Consolidat
3.940.907,55 0,00 0,00 0,00 3.940.907,55
6.971.988,18 30.950,00 12.650,00 16.330,00 6.972.438,18

115.659,82 0,00 0,00 0,00 115.659,82
777.515,28 0,00 0,00 0,00 777.515,28

1.142.378,00 9.200,00 36.600,00 0,00 1.142.378,00
45.800,00 0,00 0,00 0,00 45.800,00

794.236,88 0,00 0,00 0,00 794.236,88
13.788.485,71 40.150,00 49.250,00 16.330,00 13.788.935,71

Ajuntament Museu-Arxiu RTV Cavalcada Reis Consolidat
4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00

260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
4.777.251,00 0,00 0,00 0,00 4.777.251,00
2.674.418,00 30.500,00 12.650,00 16.330,00 2.674.418,00

7.223,10 450,00 0,00 0,00 7.673,10
1.074.593,61 9.200,00 36.600,00 0,00 1.074.593,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.788.485,71 40.150,00 49.250,00 16.330,00 13.788.935,71

Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Total

Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Pressupost ingressos

Capítol 1

Capítol 9
Total

Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7

Capítol 1
Capítol 2

Pressupost consolidat 2015

Pressupost despeses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

PLANTILLA 2015  
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 PLANTILLA  Núm. de 
places  

Grup  

 

A) PERSONAL FUNCIONARI      

I. Amb habilitació de caràcter nacional      

   1.1. Secretari/a 1 A1  

   1.2. Interventor/a 1 A1  

       

II. Escala d'Administració General      

   2.1. Tècnic/a Administració General  1 A1  

   2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2  

   2.3. Subescala Administrativa 1 C1  

   2.4. Subescala Auxiliar 6 C2  

   2.5. Subescala Auxiliar Tècnic Cultura 1 C2  

   2.6. Subescala Auxiliar Tècnic Esports 1 C2  

   2.7. Subescala Aux.Tècnic Sanitat  1 C2  

   2.8. Subescala Auxiliar Secretaria-Protocol 1 C2  

   2.9. Subescala Auxiliar Secretaria-Intervenció 3 C2  

       

III. Escala d'Administració Especial      

   3.1. Subescala Tècnica:      

          3.1.1. Arquitecte 1 A1  

          3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient  1 A1  

          3.1.3. Arquitecte tècnic 1 A2  

       

   3.2. Subescala Serveis Especials      

          3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2  

          3.2.2. Caporal Policia Local 3 C2  

          3.2.3. Agents Policial Local 23 C2  

 

 TOTAL PERSONAL FUNCIONARI : 48 PLACES. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

    

B) PERSONAL LABORAL       

OFICINES:      

- Oficial Administratiu 2 C1  

- Auxiliar Administratiu 2 C2  

- Conserge d’oficines 1 AP  

- Arxiver/Director Museu  1 A1  

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

SERVEI MPAL. AIGÜES:      

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

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

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

- Peó de manteniment  del servei d’aigües  1 AP  

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:      

- Cap de la brigada 1 C2  

- Sots-Cap de la brigada 1 C2  

- Oficial 1ª jardiner 2 C2  

- Oficial 1ª d’obres 1 C2  

- Oficial 1ª lampista 1 C2  

- Peó de manteniment i serveis  5 AP  

PARC MÒBIL      

- Oficial 1ª conductor/a brigada 2 C2  

SERVEIS TÈCNICS:      

- Delineant 1 C1  

CASAL AVIS:      

- Conserge Casal Avis 1 AP  

EQUIPAMENTS:      

- Conserge d’equipaments 8 AP  

BENESTAR SOCIAL:      

- Psicòleg/a  1 A1  
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- Treballador/a Social  2 A2  

- Educador/a Social  1 A2  

- Treballador/a familiar 1 C1  

PROMOCIÓ ECONÒMICA:      

- Tècnic/a de promoció econòmica 1 A2  

BIBLIOTECA:      

- Director/a biblioteca 1 A1  

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca 1 C1  

COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA      

- Tècnic/a comunicació  1 A1  

 

TOTAL PERSONAL LABORAL: 43 PLACES. 

  
 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL: 91 PLACES. 

  
 

 

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la 
plantilla de personal per a l’exercici 2015, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, 
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació. 

Tercer.- El pressupost general de l’Ajuntament i la plantilla de personal per a l’exercici 2015 es 
consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.” 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que es 
tracta d’un pressupost restrictiu, que té voluntat de servei i fet amb responsabilitat. 

Explica que s’ha hagut de fer un esforç per prioritzar. 

Explica que hi ha un augment total del 0,59% respecte el de l’any anterior si es descompta la inversió del 
pavelló, per tant, reitera,  és restrictiu. 

La voluntat de servei afirma que es manifesta en el fet que 254.000 euros es destinaran a lluitar contra la 
desigualtat i 900.000 euros per començar a construir el pavelló. Afirma que també s’han previst millores en 
polítiques educatives i comunicatives i en mobilitat. 

Pel que fa a la vessant responsable del pressupost destaca l’amortització de 800.000 euros de deute més 
interessos, gairebé un milió d’euros. 

Aquest deute que té l’Ajuntament  –que serà d’uns 2 milions d’euros aproximadament a finals de l’any 
2015 - no ha estat contret per aquest govern. Considera que en poc més de dos anys s’eixugarà tot el 
deute. 

Seguidament, el senyor Sala explica el procés que s’ha seguit i es seguirà per l’aprovació del pressupost: 
en data 10 de novembre es va convocar als regidors per explicar-los el pressupost, però no hi van assistir; 
el dia 17 de novembre manté una reunió amb el cap del Grup Municipal del PP; el dia 18 de novembre 
s’aprova en la Comissió Informativa General i el dia 19 de novembre es fa la presentació pública del 
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pressupost. 

Per tant, afirma que a principis de gener de 2015, el pressupost serà executiu. 

El senyor Sala explica que al Capítol I hi ha un augment de 16.000,00 euros, es troba inclòs el compliment 
de la sentència plasmat en l’acord d’execució de 6 de novembre de 2014 signat amb CCOO (increment de 
l’1% del complement específic del personal funcionari corresponent als anys 2007, 2008 i 2009). 

Pel que fa al Capítol II augmenta gairebé 1% degut als contracte vigents. Destaca l’esforç realitzat per 
l’Ajuntament en el tema dels subministraments energètics i el treball dut a terme pel senyor Ruiz i per la 
senyora Carreras, anterior regidora-delegada de l’àrea. 

Al Capítol IV hi ha un augment de 25.000 euros pel tractament de residus sòlids urbans. 

Per últim, el senyor Sala explica que al Capítol VI es preveu, entre d’altres,  900.000 euros per la 
construcció d’un pavelló. Es supera el milió d’euros en inversió i explica breument les principals inversions. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, reconeix l’esforç del Regidor d’Hisenda però 
considera irreal el pressupost perquè comporta un augment important dels impostos. 

Pensa que caldran moltes modificacions, igual que enguany i que es crearà més dèficit. 

El senyor Graupera manifesta el seu desacord en què s’augmentin sous i s’atorguin gratificacions. 

Pel que fa al Capítol II, manifesta que la disminució en la despesa de l’energia elèctrica es déu a la tasca 
duta a terme per la Regidora senyora Sandra Carreras i que ara l’actual Regidor senyor Ruiz se n’aprofita. 

Apunta també que hi ha una reducció de la meitat en el pressupost previst al rènting de vehicles. També es 
disminueix el que es destina a vestuari del personal.  

Comenta que el servei d’intermediació laboral es veu incrementat en 12.000 euros; festes s’incrementa en 
9.000 euros i s’incrementen 3.000 euros  per la plantació de pèsols a la plaça. 

El senyor Graupera demana aclariments pel que fa a la partida número 920 23020, en la qual hi ha 500 
euros destinats a personal directiu. 

No considera correcta la disminució pressupostària de l’ajut extraordinari per les famílies. No ho considera 
correcte. 

Pel que fa a l’arranjament del pàrquing de Jaume Brutau, està previst un euro, quan l’anterior govern ho 
tenia tot a punt. Creu que és degut a la incapacitat del Regidor d’Urbanisme. 

Respecte a la construcció del pavelló, recorda que el govern actual va votar en contra de la seva moció fa 
tres mesos en què proposava impulsar el projecte i la construcció del nou pavelló. Pensa que el Regidor 
d’Urbanisme és incapaç de tirar endavant el projecte. 

Pel que fa als ingressos explica que es preveu un augment dels impostos, concretament més de 300.000 
euros en IBI, creu que això no concorda amb la nota de premsa del web. L’IAE passa de 35.000 a 65.000 
euros, pensa que no és real. 

Creu que es tracta de mecanismes per quadrar el pressupost i pregunta per la subvenció de 800.000 
euros del Consell Català de l’Esport. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, apunta que el senyor Sala ha 
manifestat que s’amortitzen 800.000 euros de deute, però afirma que no es fa amortització extra, si no que 
es fa front al deute i no a tots els préstecs dels tres últims anys.  

Pel que fa als 400.000 euros corresponen al préstec concertat l’any 2008. Recorda que en aquell moment 
el govern municipal estava format per CiU, ERC i GLL. 

El senyor Bartomeu, pel que fa a l’amortització de 150.000 euros del préstec concertat amb Bankinter, 
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explica que quan es va demanar l’Ajuntament ja es va estalviar un préstec més car. 

Destaca també els 180.000 euros destinats a Fomento. 

En definitiva, afirma que s’està pagant el que toca. 

Pel que fa als ingressos, el senyor Bartomeu comenta l’augment de 300.000 euros, la qual cosa suposa un 
augment de 30 euros per ciutadà i recorda que va votar en contra de les ordenances fiscals per l’any 2015. 

El senyor Bartomeu llegeix el següent escrit: 

“Sempre he dit que un pressupost consta de dues parts: Ingressos i Despeses. 
Començaré comentant els ingressos i principalment pel que fa a l'IBI. 

Observem un augment de 300.000 €, la qual cosa significa un augment de 30€ per ciutadà i en una família 
de 4 persones signifiquen 120€, i si de mitjana paguen 600€ d'IBI representa un augment del 20%, la qual 
cosa en aquests moments és una barbaritat.  

Ja vam votar en contra la proposta de l’equip de govern sobre les ordenances fiscals pel 2015 per aquest 
motiu, oferint el nostre vot favorable a les mateixes si es modificava a la baixa el tipus de gravamen, com 
el govern té majoria absoluta es va limitar a no fer cas a la nostra proposta i amb el corró de la seva 
majoria van aprovar aquest augment. 

Anava a dir que ens sorprèn la presentació del pressupost en aquest moment, però d’aquest equip de 
govern no ens sorprèn ja gens. 

Encara no ha complert el termini de presentació d’al·legacions a les ordenances pel 2015, que representen 
gran part dels ingressos previstos. En el cas que hagin al·legacions que puguin modificar els ingressos 
que faran? Passar el corró per desestimar, o maquillaran els ingressos a l’alça en altres partides per 
compensar la disminució en la qual es baixi? Creiem que passaran el corró en una mostra més de 
prepotència. 

Dit això anirem al capítol de Despeses, en el qual realment i a excepció del capítol VI d’inversions poca 
cosa es pot fer políticament.  

Ens omple de satisfacció veure que han pressupostat la construcció del nou Poliesportiu Municipal amb 
900.000€ procedents de subvencions, negociades i aconseguides per l’anterior equip de govern i ens 
omple d’aquesta satisfacció perquè creiem que és una necessitat imperiosa per a la nostra població. 
També i a títol personal ens satisfà que ho hagin pressupostat quan han pogut veure la situació econòmica 
de l'Ajuntament, i que per haver-la trobat bé s’han decidit a fer l’obra, és a dir la situació econòmica que 
s’han trobat era bona, entre altres coses perquè l’era en realitat, ja que si no ho hagués estat no haguessin 
tingut temps material per reconduir-la. 

Dit això i malgrat el mal gust de boca que ens deixa l’augment de la pressió fiscal amb la qual han castigat 
als llavanerencs, pel simple fet de reconèixer la necessitat del Pavelló en incloure-ho al pressupost, no 
donarem suport al mateix, evidentment, però tampoc ho votarem en contra, així que el nostre vot serà el 
d’abstenció.” 

   Anuncia la seva abstenció. 
 

El senyor Sala contesta al senyor Bartomeu agraint-li el seu posicionament i puntualitza que l’amortització 
del deute es genera l’any 2008. 

 
També afirma que no es pagaran inversions amb crèdit. 
 
En relació a l’afirmació feta pel senyor Graupera que s’incrementa de forma poc real la previsió d’Ingressos 
de l’IAE, explica que l’increment no és degut a l’increment de la indústria al municipi sinó que és degut a 
una compensació en IAE que ha de rebre l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a l’IBI, el senyor Sala explica que enguany s’ha recaptat més que el pressupostat i per a l’any 
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2015 s’ha previst la mateixa xifra per a l’any 2013. 
 
Per últim, el senyor Sala afirma que es faran les modificacions que siguin necessàries. 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme i 
Manteniment contesta al senyor Graupera. En primer lloc, i en relació a l’estalvi energètic, explica que a 
l’any 2014 la suma total de la despesa va ser de 475.000 euros i que es tancarà l’any amb una reducció 
sobre aquesta despesa de 85.000 euros, aproximadament. En canvi al pressupost 2015 es preveu que 
aquesta depesa no superi els 400.000 euros. 
 
En relació al tema dels consums elèctrics i de l’enllumenat públic, el senyor Ruiz explica que es va elaborar 
un Pla director l’any 2011 i al desembre del 2013 encara no s’havia fet cap actuació. Pensa que les 
amortitzacions previstes al Pla a vuit anys no són adients i que el model de gestió amb format “ESE” no és 
adient. 
 
Comenta que l’anterior govern només va canviar comptadors gràcies a una subvenció i encara no estan 
legalitzats i que ell ha fet gestions per disminuir la potència i, en conseqüència, reduir els costos. 
 
Pel que fa a l’arranjament del pàrquing de l’Avinguda Jaume Brutau al pressupost de l’any 2014 s’han 
previst 90.000 euros. Anuncia les obres s’iniciaran al mes de desembre de 2014 i que s’actuarà per fases. 
 
En relació a les mocions per impulsar la construcció del pavelló i l’arranjament del Passeig Marítim informa 
que el Passeig ja està acabat, s’han construït 10 centímetres més d’espigó a l’estació, 11 metres més de 
llera a la riera, amb 250 tones de pedres i una escala per baixar davant de l’estació a la platja gràcies a les 
seves negociacions. Tot això l’anterior govern no ho havia aconseguit. 
 
El senyor Ruiz, en relació a les desqualificacions personals que el senyor Graupera ha manifestat sobre ell 
en relació al pavelló, informa que les subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona no s’han perdut mai. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que és impossible que el 
senyor Graupera reconegui res que no hagi fet ell. Pel que fa la incapacitat que menciona el senyor 
Graupera li respon que el govern actual està fent un gran esforç. 
 
Explica que 5.000 euros de gratificacions suposen un augment de 0,038 % del pressupost i afirma que 
s’han eliminat els sous i Seguretat Social dels regidors. 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, es dirigeix al 
senyor Graupera per dir-li que ha dit coses que són mentida. 
 
Explica que els ajuts a les famílies estan formats per tres conceptes que sumen 1.000 euros més que al 
pressupost de l’any 2014 i molt més que en pressupostos anteriors. Pensa que les famílies estaran millor 
assistides. 
 
Explica que l’IBI és el mateix de l’any 2013, que el senyor Graupera va pressupostar. 
 
Per últim, exposa que considera brutal la falta de respecte del senyor Graupera vers als companys de 
govern, com per exemple que qüestioni la tasca del senyor Ruiz, ja que considera que fa una bona tasca. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, afirma que és una realitat que el senyor Ruiz 
s’ha aprofitat de la feina feta per la senyora Carreras, com per exemple tot el que s’ha realitzat al Passeig 
Marítim  i el fet que el govern anterior va aconseguir 1,7 milions d’euros de subvenció per la construcció del 
pavelló. 
 
També afirma que el govern anterior va aconseguir una subvenció per l’obra del Passeig de Jaume Brutau i 
que l’obra ja estaria feta si no hi hagués hagut canvi de 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, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 



 
22 

Paulí, 2 (dos) vots en contra del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 
 

10. MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR SALVADOR RAMON I PAULÍ, PERQUÈ EL GOVERN 
DEROGUI EL REIAL DECRET LLEI 3/2014, DE 3 D’OCTUBRE; RECUPERI EL DINERS QUE HA PAGAT 
SEGONS AQUEST MATEIX REIAL DECRET LLEI I PROTEGEIXI ALS CIUTADANS PER A QUÈ NO 
HAGIN D’ASSUMIR LA INDEMNITZACIÓ PEL CESSAMENT DEL PROJECTE CASTOR. 

 
 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT SALVADOR RAMON PAULÍ PERQUÈ EL GOVERN 
DEROGUI EL DECRET LLEI 13/2014, DE 3 D’OCTUBRE, RECUPERI ELS DINERS QUE HA PAGAT 
SEGONS AQUEST REAIL DECRET LLEI, I PROTEGEIXI ALS CIUTADANTS PER A QUE NO HAGIN 
D’ASSUMIR LA INDEMNITZACIÓ PEL CESSAMENT DEL PROJECTE CASTOR 
 
Exposició de motius 
 
La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya va aprovar una proposició del grup 
parlamentari de CiU per reclamar al govern espanyol que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització 
derivada del cessament de l’activitat de la plataforma de gas Castor. 
 
La decisió del govern espanyol, traduïda en el Reial  Decret Llei “13/2014, de 3 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares”, on es 
trasllada  fer assumir als ciutadans, a través d’un augment en el rebut del gas durant un període de 30 anys, 
la indemnització de 1.350 milions d’euros que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació 
de la immensa majoria de la societat.  
 

Cal tenir en compte que, si ens basem en les dades del consum de gas a l’Estat espanyol, una cinquena 
part de la factura del Castor (el 20%) l’hauran d’abonar els ciutadans catalans, ja que Catalunya concentra 
la major part del consum de gas a l’Estat, concretament un 21,4% del total. Si agafem les xifres de l’any 
2013, a l’Estat espanyol hi ha uns set milions i mig de consumidors de gas en l’àmbit domèstic, però aquest 
només suposa un 20% del consum total de gas, ja que els 5.000 clients industrials concentren gairebé un 
63% del consum. En aquest aspecte, Catalunya també és líder en el consum de gas industrial a l'Estat. En 
conclusió, i com passa sempre, els catalans seran els més perjudicats per les decisions polítiques i 
econòmiques del govern espanyol i els que hauran de pagar més. 
 
A més, i tal com s’ha comentat al Parlament de Catalunya, cal tenir en compte que hauríem de valorar en 
3.000 milions d’euros el cost real que hauran de pagar els consumidors, ja que als 1.350 milions de la 
indemnització s’han de sumar els interessos que generarà l’operació i els 110.000 euros que es van pagar 
inicialment per contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per l’empresa ACS del conegut i mediàtic 
Florentino Pérez). 
 
De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en defensa dels 
consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la concessionària de Castor –en què cal 
recordar que l’empresa no tenia cap responsabilitat en el contracte firmat i que en cas de negligència els 
costos els havien d’assumir els consumidors–, creiem que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
s’hauria d’afegir a aquesta iniciativa en defensa dels ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres, que, com el 
conjunt dels catalans que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els costos d’aquesta 
indemnització absolutament injusta i abusiva. 
 
El Parlament de Catalunya ja va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de 2013 una moció que 
reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el desmantellament de la plataforma, i també 
que es depuressin les responsabilitats tècniques i polítiques, una iniciativa que l’executiu de l’Estat va 
ignorar. En dita moció també es va demanar al govern de l’Estat a instar al Banc Europeu d’Inversions a 
iniciar investigacions sobre la tramitació i continguts del projecte Castor i avaluar si hi havia hagut 
deficiències i manca de transparència. Entre d’altres qüestions, la moció també reclamava l’actuació de la 
Comissió Europea a fi i efecte d’avaluar i verificar si s’havien produït activitats incompatibles. D’altra banda, 
des de diverses poblacions catalanes es va produir una onada de solidaritat en forma de mocions en suport 
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als ciutadans i ciutadanes de les poblacions afectades, principalment Alcanar i Vinaròs, que van haver de 
patir moviments sísmics provinents de la central del projecte Castor. 
 
Crec, però, que des del món municipal caldria sortir en defensa dels ciutadans dels nostres pobles i ciutats, 
els quals, si no s’hi posa remei, i en uns moments de crisi dramàtica com els actuals, també en matèria 
energètica com tots sabem, es veiem obligats a assumir els costos del fracàs d’aquesta operació, on d’ACS 
obté un benefici sense assumir cap cost i a sobre, quan les coses no surten bé, és indemnitzada a costa 
dels consumidors. Una situació similar s’ha reproduït en d’altres activitats econòmiques com ara el financer, 
privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Davant d’aquesta situació tant injusta proposem l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS: 
 
1.- Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en defensa dels consumidors de la nostra vila, traslladi 
la petició de derogar el “Real Decret0 Ley “13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares” i que recuperi els diners 
que ja ha pagat a l’empresa ACS, per a que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada del 
projecte Castor. 
 
2. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’adhereixi a l’acord del Parlament de Catalunya del 
passat 21 de novembre del 2013, en què es reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el 
desmantellament de la plataforma. 
 
3.-Que s’insti als Diputats del Parlament Espanyol a que recullin el suficient nombre de signatures per poder 
impugnar el Reial Decret Llei, al qual fa referència aquesta moció, en el cas de que el Govern no decideixi 
derogar-lo immediatament. 
 
4.- Que es trameti aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de municipis 
de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta. 
 
5.- Que es faci arribar aquest acord al president del govern espanyol, senyor Mariano Rajoy.” 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, explica breument la moció. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, es posiciona a favor de l’esperit de la moció. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, en referència al primer punt de la 
moció, pregunta quins diners es demanen, com s’ingressaran i per a qui. 
 
El senyor Ramon explica que el Reial Decret Llei l’ha dictat el govern espanyol i que, per tant, els ciutadans 
de tot Espanya seran els que ho pagaran. 
 
El senyor Bartomeu anuncia el seu vot en contra. 
 
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, anuncia el seu vot a favor i 
proposa que s’inclogui una esmena al text de la moció per tal que es comuniqui també al Síndic de Greuges 
que s’han iniciat les actuacions al respecte. Afirma que està en contra de la indemnització. 
 
A les 22:20 hores s’absenta el Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP. 
 
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent: 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT SALVADOR RAMON PAULÍ PERQUÈ EL GOVERN 
DEROGUI EL DECRET LLEI 13/2014, DE 3 D’OCTUBRE, RECUPERI ELS DINERS QUE HA PAGAT 
SEGONS AQUEST REAIL DECRET LLEI, I PROTEGEIXI ALS CIUTADANTS PER A QUE NO HAGIN 
D’ASSUMIR LA INDEMNITZACIÓ PEL CESSAMENT DEL PROJECTE CASTOR 
 
Exposició de motius 
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La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya va aprovar una proposició del grup 
parlamentari de CiU per reclamar al govern espanyol que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització 
derivada del cessament de l’activitat de la plataforma de gas Castor. 
 
La decisió del govern espanyol, traduïda en el Reial  Decret Llei “13/2014, de 3 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares”, on es 
trasllada  fer assumir als ciutadans, a través d’un augment en el rebut del gas durant un període de 30 anys, 
la indemnització de 1.350 milions d’euros que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació 
de la immensa majoria de la societat.  
 

Cal tenir en compte que, si ens basem en les dades del consum de gas a l’Estat espanyol, una cinquena 
part de la factura del Castor (el 20%) l’hauran d’abonar els ciutadans catalans, ja que Catalunya concentra 
la major part del consum de gas a l’Estat, concretament un 21,4% del total. Si agafem les xifres de l’any 
2013, a l’Estat espanyol hi ha uns set milions i mig de consumidors de gas en l’àmbit domèstic, però aquest 
només suposa un 20% del consum total de gas, ja que els 5.000 clients industrials concentren gairebé un 
63% del consum. En aquest aspecte, Catalunya també és líder en el consum de gas industrial a l'Estat. En 
conclusió, i com passa sempre, els catalans seran els més perjudicats per les decisions polítiques i 
econòmiques del govern espanyol i els que hauran de pagar més. 
 
A més, i tal com s’ha comentat al Parlament de Catalunya, cal tenir en compte que hauríem de valorar en 
3.000 milions d’euros el cost real que hauran de pagar els consumidors, ja que als 1.350 milions de la 
indemnització s’han de sumar els interessos que generarà l’operació i els 110.000 euros que es van pagar 
inicialment per contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per l’empresa ACS del conegut i mediàtic 
Florentino Pérez). 
 
De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en defensa dels 
consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la concessionària de Castor –en què cal 
recordar que l’empresa no tenia cap responsabilitat en el contracte firmat i que en cas de negligència els 
costos els havien d’assumir els consumidors–, creiem que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
s’hauria d’afegir a aquesta iniciativa en defensa dels ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres, que, com el 
conjunt dels catalans que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els costos d’aquesta 
indemnització absolutament injusta i abusiva. 
 
El Parlament de Catalunya ja va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de 2013 una moció que 
reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el desmantellament de la plataforma, i també 
que es depuressin les responsabilitats tècniques i polítiques, una iniciativa que l’executiu de l’Estat va 
ignorar. En dita moció també es va demanar al govern de l’Estat a instar al Banc Europeu d’Inversions a 
iniciar investigacions sobre la tramitació i continguts del projecte Castor i avaluar si hi havia hagut 
deficiències i manca de transparència. Entre d’altres qüestions, la moció també reclamava l’actuació de la 
Comissió Europea a fi i efecte d’avaluar i verificar si s’havien produït activitats incompatibles. D’altra banda, 
des de diverses poblacions catalanes es va produir una onada de solidaritat en forma de mocions en suport 
als ciutadans i ciutadanes de les poblacions afectades, principalment Alcanar i Vinaròs, que van haver de 
patir moviments sísmics provinents de la central del projecte Castor. 
 
Crec, però, que des del món municipal caldria sortir en defensa dels ciutadans dels nostres pobles i ciutats, 
els quals, si no s’hi posa remei, i en uns moments de crisi dramàtica com els actuals, també en matèria 
energètica com tots sabem, es veiem obligats a assumir els costos del fracàs d’aquesta operació, on d’ACS 
obté un benefici sense assumir cap cost i a sobre, quan les coses no surten bé, és indemnitzada a costa 
dels consumidors. Una situació similar s’ha reproduït en d’altres activitats econòmiques com ara el financer, 
privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Davant d’aquesta situació tant injusta proposem l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS: 
 
1.- Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en defensa dels consumidors de la nostra vila, traslladi 
la petició de derogar el “Real Decret0 Ley “13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares” i que recuperi els diners 
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que ja ha pagat a l’empresa ACS, per a que els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada del 
projecte Castor. 
 
2. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’adhereixi a l’acord del Parlament de Catalunya del 
passat 21 de novembre del 2013, en què es reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el 
desmantellament de la plataforma. 
 
3.-Que s’insti als Diputats del Parlament Espanyol a que recullin el suficient nombre de signatures per poder 
impugnar el Reial Decret Llei, al qual fa referència aquesta moció, en el cas de que el Govern no decideixi 
derogar-lo immediatament. 
 
4.- Que es trameti aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de municipis 
de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta, i al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
5.- Que es faci arribar aquest acord al president del govern espanyol, senyor Mariano Rajoy.” 
 
Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas i 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP. Per tant, la moció resulta aprovada amb l’ 
esmena proposada. 
 
A les 22:26 hores es reincorpora a la sessió el Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del 
PP. 

 
11.  PREGUNTES DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS.  
 
“1.- Atès que ja ha passat més de sis mesos des de que han arribat al govern, tenen algun Pla d’Actuació 
Municipal (PAM)? En pensen fer un o aniran improvisant sense rumb?” 
 
El senyor Alcalde li recorda que durant el mandat 2007-2011 el senyor Graupera no disposava de PAM, en 
canvi ell com a Regidor sí en disposava de la seva àrea. 
 
Explica que durant el mandat 2011-2015 se’n va fer un l’any 2013 i que no es farà cap PAM nou, si no que 
s’arranjaran les situacions rebudes del govern anterior. 
 
“2.- Atès l’escrit del PSC Maresme demanant la renúncia de la regidora Neira i informant que aquesta ja no 
representa ni el partit ni els socialistes de Llavaneres. Què farà? Conforme el que disposa el ROM quan es 
donarà compte del seu pas com a regidora no adscrita?” 
 
La Regidora senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC, explica que el PSC no ha acceptat 
formalment la seva renúncia, per tant, considera que si no l’han acceptat és perquè estan d’acord amb la 
seva tasca. 
 
“3.- Al regidor d’Hisenda. Atès que el senyor Rubal ha signat decret atorgant al Secretari Municipal un 
complement econòmic equivalent al 20% del seu sou. Volem saber els motius. Volem saber quina és la xifra 
econòmica exacta del sou (sou i triennis) i del complement de destí i del complement específic. Quin és 
l’import econòmic d’aquest nou complement (20%)? Quina serà la retribució total anual bruta del Secretari 
Municipal? A quina partida pressupostària s’imputarà?” 
 
El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que des 
de l’any 2011 no hi ha Interventor i l’anterior govern ja havia pressupostat el complement, a més a més, la 
normativa preveu fins al 30%. 
 
Explica que la partida al pressupost 2015 és la 920 12103 i que li facilitarà les quanties. 
 
“4.- Atès que el senyor Salvador Ramon després de la baixa de militància  de CDC ha tornat a donar-se 
d’alta de militància, tot just, després de poc temps. Volem saber si la maniobra de baixa i posterior alta de 
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militància de CDC  era per poder burlar la llei per propiciar la posterior Moció de censura.” 
 
El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, llegeix el següent escrit: 

“Benvolguts, 

A continuació la resposta que li vaig donar al Regidor Graupera. 

Ja va preguntar el mateix que torna a preguntar avui i l'alcalde ja li va contestar que NO, tal com recull l'acta 
del Ple del mes fe juliol. La resposta és la mateixa que li diré avui, però avui li explicaré més detalladament i 
de forma més clara. 

Vaig causar baixa voluntària del partit, el febrer del 2014, una decisió personal igual que ho van fer la 
Regidora Carreras i el Regidor Molins. Vostè mateix té experiència en aquesta mena d'assumptes, ja que va 
ser el primer en aquest mandat en donar-se de baixa del partit. És cert que les situacions de baixes generen un 
desequilibri de forces i el reglament permet que qui ostenti la militància del partit pugui reclamar les sigles 
d'aquest. Per això avui vostè, els regidors anteriorment mencionats i un servidor som regidors no adscrits. 
Avui mateix he entrat una moció com a regidor no adscrit. 

Tot i que vostè fa preguntes de caire personal incomplint l'article 105 de l'ordenament i fent afirmacions que 
són mentides, li contestaré.... Vull que quedi clar que des del febrer del 2014 no he tornat en cap moment a 
ser militant ni tampoc ho sóc a dia d'avui. 

Pel que fa a frau de lleis i coses relacionades a la moció, que vostè barreja i embolica que fa fort, són 
falsedats com una casa de pagès, i vostè ho sap. Ara a vostè li agrada deixar per escrit, deixar rastre, 
assenyalant, per inculpar-ho tot. L’únic culpable de la moció a la que se li va sotmetre, és vostè mateix, 
perquè se la va guanyar a pols. A una moció, la condició necessària és que hi participin moltes persones i de 
diferents formacions i ideologies, totes han d'estar d'acord i votar-ho i guanyar-ho. Si encara no se n’ha 
assabentat i no en té prou, llegeixi l'acta del Ple del dia on se li va fer la moció i allí està prou argumentada i 
carregada de raons. 

Li prego que RETIRI LA PREGUNTA, ja que és una MENTIDA QUE VOSTÈ HA ESCRIT.” 

“5.- Volem saber quina és la quantitat econòmica satisfeta per l’Ajuntament al Grup Municipal de CIU des de 
juliol de 2011 i fins a l’actualitat? I que el secretari ens certifiqui aquesta xifra per escrit.” 
 
El Sr. Albert Sala, Regidor-Delegat d’Hisenda, afirma que es dóna la màxima transparència des de l’Àrea 
d’Intervenció. Es publiquen mensualment en el lloc web les assignacions dels grups municipals. Informa 
que té un document elaborat amb les dades que demana el senyor Graupera i que li lliurarà al final del Ple. 
 
“6.- S’estan rebent varis escrits de la Sindicatura de Greuges en relació a varis procediments oberts contra 
aquest govern per exemple les queixes Q-02538/2014 o la S-41983/2014 entre d’altres en què posa de 
manifest que aquest govern no respon a les seves peticions i els recorda el deure de fer-ho. Respondran 
les peticions en temps prudencial?” 
 
El Sr. Alcalde respon que li sorprèn que el senyor Graupera pregunti això perquè quan era alcalde no 
responia i amagava papers o trigava 13-14 mesos en respondre. Afegeix que es respondrà en termini. 
 
“7.- Novament aquest mes de novembre de 2014 s’ha tornat a posar impediment per la publicació del 
nostre article polític a la web municipal. Primer va ser el fet que capritxosament el sr Garcia va censurar el 
contingut d’un article perquè feia referència a que Bernat Graupera era cap de llista de CIU (quan realment 
era i encara no és) i ara impedint que els regidors Pep Molins i Sandra Carreras signin i recolzin també el 
mateix article. Seguiran censurant els nostres article arbitràriament?” 
 
El Sr. Lluís Nogueras, Regidor-delegat de Comunicació, explica que a principis d’abril es va enviar a tots els 
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regidors un petit reglament de funcionament per a la publicació d’escrits polítics al web. Aquest escrit tenia 7 
punts. Recorda que ningú s’hi va oposar. En el punt segon es diu que no hi ha grups de regidors no 
adscrits. Informa que des de l’àrea de Comunicació s’ha mantingut l’escrit i s’ha advertit que cada regidor 
no adscrit ha de signar individualment l’escrit. Afirma que no s’ha censurat res. 
 
El Sr. Joan Mora, del Grup Municipal d’ERC, demana al senyor Graupera que dediqui els seus esforços a 
treballar pel poble. Considera lamentable l’actitud i el menyspreu del senyor Graupera envers tothom, 
especialment quan ha dit al Sr. Mora que deixi de fer l’”indio”. 
 
El senyor Graupera adverteix al senyor Nogueras que no el convidi més a rectificar els articles a publicar. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per primera vegada al senyor Graupera perquè s’ha dirigit directament a un 
regidor –el senyor Nogueras- sense sol·licitar la paraula a la Presidència. 
 
El senyor Graupera continua fent ús de la paraula sense que li hagi estat concedida. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per segona vegada al senyor Graupera perquè s’ha dirigit directament a un 
regidor –el senyor Nogueras- sense sol·licitar la paraula a la Presidència i perquè produeix interrupcions i 
altera l’ordre de la sessió. 
 
El senyor Graupera continua fent ús de la paraula sense que li hagi estat concedida. 
 
El senyor Alcalde li diu al senyor Graupera que ja coneix les conseqüències de cridar-lo a l’ordre tres 
vegades i que no té la voluntat d’expulsar-lo del Ple i que rectifiqui el seu comportament. 
 
“8.- Tenim coneixement que han aprovat en Junta de Govern satisfer el pagament per l’acord d’expropiació 
d’una part de terreny d’un empresari de cultius (Cultius LLov. SL) al camí pla de la Torreta, contràriament al 
que defensaven i al·legaven quant eren a l’oposició? Per què?” 
 
El senyor Albert Sala, Regidor-delegat d’Hisenda, informa que aquesta despesa es va pressupostar l’any 
2013 i amb el tancament pressupostari de l’any es van fer les incorporacions corresponents al pressupost 
de l’any 2014 per resoldre el tema. 
 
12.  PREC DEL REGIDOR NO ADSCRIT BERNAT GRAUPERA FÀBREGAS. 
 
No es formula. 
 

Finalitzat el debat i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, el senyor Alcalde pregunta si hi ha 
algun assumpte a tractar com a punt d’urgència. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, proposa incloure 
com a punt d’urgència l’aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Festes. Recorda que es va 
trametre l’esborrany del reglament a tots els membres del Ple i ningú ha fet cap observació. 

 
El senyor Graupera  fa ús de la paraula sense que li hagi estat concedida. 

 
El senyor Alcalde crida a l’ordre per tercera vegada al senyor Graupera perquè ha fet ús de la paraula sense 
que li hagi estat concedida i li ordena que abandoni la sala. 
 

El senyor Graupera continua parlant sense autorització i li diu a l’Alcalde que s’equivoca, que rectifiqui i que 
es nega a abandonar la sala de sessions. 
 
Davant la negativa del senyor Graupera a abandonar la sala, el senyor Alcalde suspèn la sessió i truca a la 
Policia Local perquè considera que és la mesura oportuna per fer efectiva l’expulsió. 
 
El senyor Graupera expressa la seva queixa i abandona la sala de sessions. 
 
El senyor Josep Molins, regidor no adscrit, abandona la sessió. 
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A les 23:10 hores es reprèn la sessió 
 
D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència, la 
qual s’ha estimat per majoria absoluta d’11 (onze) vots a favor (CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS LLAVANERES, 
PSC-PM i el Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal del 
PP. 

Estimada la urgència, es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES 

 
Atès que es considera adient la creació d’una Comissió de Festes de Sant Andreu de Llavaneres  com a 
òrgan sense personalitat jurídica per fomentar la participació ciutadana en l’organització d’activitats de 
caràcter lúdic i festiu, així com donar suport a totes les activitats que es celebrin al municipi. 
 
Vist que els objectius principals de l’esmentada Comissió serien, entre d’altres, organitzar actes intentant 
potenciar la seva continuïtat, implicar a ciutadans i associacions i col·laborar en l’organització de la Festa 
Major. 
 
Atès que es considera adient que aquesta Comissió sigui un òrgan de recolzament a la Regidoria de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres format per voluntaris. 
 
Vist l’esborrany de Reglament de Funcionament de la Comissió de Festes. 

Vist l’article 25.2,m) 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 de Funcionament de la Comissió de Festes. 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.” 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor (CIU, ERC-AM, GLL-E, SOS 
LLAVANERES, PSC-PM i el Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí i 3 (tres) vots en contra del 
Grup Municipal del PP. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 
13.  INFORMES. 

 
El senyor Albert Sala manifesta que, davant l’absència del senyor Graupera, lliura la documentació demanada 
pel mateix a Secretaria. 
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El senyor Joan Rubal, del Grup Municipal de GLL, agraeix als membres del Grup Municipal del PP que no 
hagin abandonat el Ple i formula una sèrie de consideracions respecte les formes de comportament dels 
electes en el Ple. 
 
La senyora Gemma Martín, del Grup Municipal d’ERC, regidora-delegada de Benestar Social, informa que es 
realitzarà una actualització del protocol d’emergències. Convida a tots els regidor a participar-hi. 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Muncipal d’ERC, regidor-delegat de Festes, convida a tothom a participar a la 
Festa Major de Sant Andreu. 

Essent les 23:20 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 


