
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 24 de novembre de 2015, sota la presidència de l’Il.lm
Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Albert Sala i Martínez
(ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E),la senyora Gemma Martí i Villanova (ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-
AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals (ERC-AM), les senyores Anna
Sosa Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E), els senyors Emili
Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo Bulbena (CIU), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la senyora Marta
Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau (C's),
a l’objecte de celebrar sessió  ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep
Lluís Valentín i Martínez.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 D'OCTUBRE
DE 2015.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 de setembre de 2015, s'aprova per unanimitat,  sense cap
esmena.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

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

      La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.

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

3.  RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2015,
D'APROVACIÓ  DEL CONVENI  AMB  LA DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA D'ADHESIÓ  DEL MUSEU  ARXIU
MUNICIPAL A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS.

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

«RATIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DE  JUNTA DE  GOVERN  LOCAL DE  DATA 10  DE  NOVEMBRE  DE  2015,
D'APROVACIÓ  DEL  CONVENI  AMB  LA DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA D'ADHESIÓ  DEL  MUSEU  ARXIU
MUNICIPAL A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS.

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de novembre de 2015 va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:

“APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MU-
SEUS LOCALS.

Vist el conveni signat en data 31 de gener de 2006 per a l'adhesió del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

Vist l'esborrany del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, per a l'adhesió del
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, el qual
conté un text actualitzat per tal d'adequar-lo a les necessitats de funcionament actuals.

Atès  que  l'objecte  de  l'esmentat  conveni  és  fer  efectiva  la  incorporació  a  la  Xarxa  de  Museus  Locals  de
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en representació del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.     1
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Atès que l'objectiu de la Xarxa de Museus Locals és oferir  la prestació de serveis directes i  cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, preservació, difusió i promoció dels museus i el
patrimoni cultural i natural local que gestionen. També té per finalitat, l'intercanvi d'experiències i coneixements
tècnics, i la formació i reciclatge del personal dels museus locals.

Vist  que  l'esmentat  conveni  entrarà  en  vigor  a  partir  de  la  data  de  la  seva  signatura,  i  serà  renovable
automàticament d'any en any, llevat de denúncia expressa per alguna de les parts signants amb una antelació
mínima de tres mesos.

Vist l'informe del Director del Museu Arxiu municipal, de data 3 de novembre de 2015.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- APROVAR el conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, per a l'adhesió del
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

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

Segon.- FACULTAR a l'Alcalde-President de l'Ajuntament per a la signatura de l'esmentat conveni i de tots els
documents que siguin necessaris per fer-lo efectiu.

Un cop signat el nou conveni, quedarà sense efectes el conveni signat en data 31 de gener de 2006 pel mateix
objecte.

Tercer.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri, als efectes
de la seva ratificació. 

Quart.- PUBLICAR en el Portal de Transparència de l'Ajuntament la informació relativa al present conveni, en
compliment de l'article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 8.1.f) en relació a l'article 14,
ambdós de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre. 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i al Director del Museu Ar -
xiu de Sant Andreu de Llavaneres, als efectes oportuns.”

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- RATIFICAR l'acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de novembre de
2015, mitjançant el qual s'aprova el conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, per a
l'adhesió del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelo -
na.

Segon.- NOTIFICAR el present acord  a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i al Director del Museu Ar -
xiu de Sant Andreu de Llavaneres, als efectes oportuns.»

El senyor Alcalde explica breument els antecedents. Aquest conveni amplia el suport de la Diputació de Barcelona
al Museu Municipal amb aportacions econòmiques.

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

4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D'UN ANY (DES DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2016) DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS SANT NICOLAU I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA,
SIGNAT AMB CLECE, S.A. 2
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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 2016)
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 finalització per
períodes d’un any natural fins a un màxim de deu anys.

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2014 va aprovar la pròrroga
del contracte per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos.

Atès que l'esmentada pròrroga es va formalitzar l'1 de desembre de 2014 i finalitza el dia 31 de desembre d'enguany. 

Vist l’escrit de data 30 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada número 2015/5861, de 6 de novembre, presentada per
CLECE, S.A., en virtut de la qual sol·licita una pròrroga del contracte per curs escolar 2015-2016.

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 2016, 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 17 de novembre de 2015.

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 2016,
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 2016.

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

 El senyor Alcalde explica breument els antecedents. Es tracta de la segona pròrroga del contracte.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, 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:
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5. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE
LLAVANERES I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

“APROVACIÓ  DE  LA CREACIÓ  DEL CONSELL MUNICIPAL DE  PARTICIPACIÓ  DE  RÀDIO  I  TELEVISIÓ  DE
LLAVANERES I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2015 va aprovar inicialment la
dissolució i extinció de l'organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres.  En la mateixa sessió es va
assumir el compromís de presentar a aprovació la creació del consell de participació ciutadana en la matèria així com
el reglament de funcionament del mateix abans de la dissolució definitiva de l'organisme autònom.

Vista la proposta de Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de participació de Ràdio Televisió
de Llavaneres.

Atès  que  es  considera  adient  crear  l'esmentat  Consell  Municipal  com  a  òrgan  de  participació  ciutadana  en
assumptes  municipals  relacionats  amb  la  Ràdio  i  la  Televisió  de  Llavaneres,  però  sense  personalitat  jurídica
diferenciada -com té un organisme autònom municipal- així com mantenir  la mateixa composició en el Consell
Municipal que tenia l'organisme autònom.

  Vist l'informe de Secretaria.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de novembre de 2015.

Vistos els articles 62, 63, 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:

Primer-. CREAR el Consell Municipal de Ràdio i Televisió de Llavaneres com a òrgan complementari i sectorial de
participació ciutadana en assumptes relacionats amb la ràdio i la televisió municipal.

Als efectes de l'article 63.d) 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 fa constar que les funcions d'aquest òrgan de participació són les que
consten a l'article 3 del seu Reglament d'organització i funcionament.

Segon.-   APROVAR INICIALMENT el Reglament d'organització i funcionament del Consell  Municipal de Ràdio i
Televisió de Llavaneres. El text de l'esmentat Reglament s'incorpora com a annex al present acord a tots els efectes
legals.

Tercer.- SOTMETRE a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera
publicació, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. 

Quart.-  PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província, a un mitjà de comunicació escrita diària i al web municipal. 

Cinquè.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos efectes- a les entitats i
associacions existents al municipi relacionades amb els mitjans de comunicació local esmentats.” 

6. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS
I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

“APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS I
APROVACIÓ INICIAL DEL SEU REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
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Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2015 va aprovar inicialment la
dissolució i extinció de l'organisme autònom municipal Cavalcada de Reis. En la mateixa sessió es va assumir el
compromís de presentar a aprovació la creació del consell  de participació ciutadana en la matèria així com el
reglament de funcionament del mateix abans de la dissolució definitiva de l'organisme autònom.

Vista la proposta de Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de participació de la Cavalcada
de Reis.

Atès que es considera adient crear l'esmentat Consell Municipal com a òrgan sectorial de participació ciutadana en
assumptes municipals relacionats amb l'organització de la Cavalcada de Reis.

Vist l'informe de Secretaria.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 17 de novembre de 2015.

Vistos els articles 62, 63, 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; en virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:

Primer-. CREAR el Consell Municipal de la Cavalcada de Reis com a òrgan sectorial de participació ciutadana en
assumptes municipals relacionats amb la matèria.

Als efectes de l'article 63.d) 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 fa constar que les funcions d'aquest òrgan de participació són les que
consten a l'article 3 del seu Reglament d'organització i funcionament.

Segon.-   APROVAR  INICIALMENT  el  Reglament  d'organització  i  funcionament  del  Consell  Municipal  de  la
Cavalcada de Reis. El text de l'esmentat Reglament s'incorpora com a annex al present acord a tots els efectes
legals.

Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la
darrera publicació, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. 

Quart.-  PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província, a un mitjà de comunicació escrita diària i al web municipal. 

Cinquè.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos efectes- a les entitats i
associacions existents al municipi relacionades amb la matèria.” 

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Comunicació, explica
breument els objectius del Consell  Municipal de Ràdio i Televisió de Llavaneres. Afirma que garantirà la indepen-
dència i la qualitat dels mitjans de comunicació amb la màxima transparència i amb comunicació de servei.

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura i Festes,  explica
breument els objectius del Consell  Municipal de la Cavalcada de Reis, es volen agilitzar els temes administratius.
Es remet a l'esborrany del reglament.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, es posiciona a favor de dinamitzar  la co-
municació i d'agilitzar temes administratius.

També apunta que de la lectura del reglament de la Cavalcada de Reis, en treu una visió polititzada. Considera
que és la iniciativa privada la que ha de dinamitzar el tema.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que el seu Grup no va votar a favor de
l'extinció dels dos organismes autònoms, es va abstenir, perquè va considera que primer calia aprovar els Regla-
ments dels Consells.                                                                                                                             5
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El senyor Ros considera que els organismes autònoms funcionaven bé i que l'agilitat era la mateixa que amb l'e -
xistència dels organismes autònoms.

Pensa que prèviament s'hauria d'haver consensuat els textos i anuncia el seu vot en contra.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de C's, afirma que el seu Grup està a favor de donar
responsabilitat a la societat civil, però pensa que l'estalvi de recursos no passa per socialitzar els Consells i es
posiciona en contra.

La senyora Sosa valora positivament els Consells perquè al darrera hi ha un projecte de comunicació.

El senyor Noms pensa que el Reglament del Consell de la Cavalcada de Reis no es limita a la participació ciuta-
dana ni a la iniciativa de les entitats.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica que sempre hi ha tutela municipal
quan es tracta d'òrgans municipals i explica la composició dels Consells Municipals i en nega la tutela municipal,
només cal veure la seva composició.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, llegeix els articles 6 i 7 d'ambdós reglaments
per justificar l'intervencionisme de l'Ajuntament.

El senyor Melo pensa que no és sostenible ser paternalista i que les decisions no les prengui la societat civil.

El senyor Alcalde recorda que ell, com a Regidor de Cultura, va crear l'Organisme Autònom Cavalcada de Reis i
que ara s'eliminen els organismes autònoms per suprimir burocràcia. Pensa que els consells augmenten la parti -
cipació ciutadana.

Recorda, també, que fins ara hi havia dos representants a l'organisme autònom de Cavalcada de Reis i ara n'hi
ha fins a vint membres.

Pel que fa a l'organisme autònom Ràdio Televisió Llavaneres, fins ara hi havia dos representants, els Directors de
la Ràdio i de la Televisió, ara s'amplia la representació civil.

Finalment, el senyor Alcalde conclou que s'està realment s'està obrint a la participació ciutadana i a la societat ci -
vil els dos serveis de l'Ajuntament.

Sotmesos a votació els assumptes, s’obté el resultat  següent:  11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM i Acord-E, 1 (una) abstenció del Grup Municipal de C's i 5 (cinc) vots en contra dels Grups Municipals
del PP i CIU. Per tant, els assumptes resulten aprovats sense cap esmena.

7.  APROVACIÓ DE L'ACORD MARC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES I  LA
FUNDACIÓ  TECNOCAMPUS  MATARÓ  MARESME,  DE  COL.LABORACIÓ  EN ACTIVITATS  DE  FORMACIÓ
PRÀCTICA I INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA EN L'ÀREA DE TURISME.

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

“APROVACIÓ  DE  L'ACORD  MARC  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  I  LA
FUNDACIÓ  TECNOCAMPUS  MATARÓ  MARESME,  DE  COL.LABORACIÓ  EN  ACTIVITATS  DE  FORMACIÓ
PRÀCTICA I INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA EN L'ÀREA DE TURISME

Vist el text de l'Acord marc de cooperació a signar entre l'ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i la Fundació
Tecnocampus Mataró Maresme.                                                                                                                        6
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Atès que la finalitat de l'esmentat Acord marc és la col·laboració en activitats de formació pràctica i investigació
científica en l'àrea de Turisme, sense cap cost econòmic per a l'Ajuntament.

Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme es valora molt positivament
l'Acord i es considera convenient procedir a la seva aprovació i signatura com a element dinamitzador de l'Arèa.

Atès que la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme és una entitat sense ànim de lucre.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 17 de novembre de 2015.

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

Primer.- APROVAR  l'Acord marc de cooperació a signar entre l'ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i la
Fundació  Tecnocampus  Mataró  Maresme,  de  col·laboració  en  activitats  de  formació  pràctica  i  investigació
científica en l'àrea de Turisme.

El text de l'esmentat Acord marc s'incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Segon.-   FACULTAR al  senyor Alcalde-President  per  a  la  signatura de l'esmentat  Acord marc i  de tots  els
documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, als efectes oportuns.”

La senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econòmica, Em-
presa, Comerç i Turisme, explica breument l'assumpte i llegeix el següent escrit:

“Bona nit, 

El conveni es tracta d'un acord marc de cooperació entre l’ajuntament de sant Andreu de Llavaneres i la Fundació
Tecnocampus Mataró Maresme per col•laborar en activitats de formació pràctica i  investigació científica dins de
l’àrea del Turisme amb diferents modalitats de col·laboració, com per exemple:

a) Organització i execució d'activitats relacionades amb la generació, gestió, transferència i difusió del coneixement
en l’àmbit del Turisme que puguin ser d’interès per a ambdues institucions.

b) Participació, per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en programes de pràctiques regulades
mitjançant Convenis de Cooperació Educativa per als estudiants del  Grau en Turisme i Gestió del Lleure i d’altres
programes formatius de postgrau que pugui desenvolupar l’ ESCSE en l’àmbit del Turisme.

c) Promoció i execució de programes i projectes de recerca i transferència de coneixement com per exemple:

- Realització de Treballs Finals de Grau (TFG) per part d’estudiants del Grau en Turisme i Gestió del Lleure o
del doble Grau Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme  Gestió del Lleure sobre temes
que puguin ser d’interès per al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

- Participació en la creació i desenvolupament d’un Observatori de Turisme del Maresme 

- Col·laboració en l’organització i desenvolupament del Congrés OCITUR que es du a terme a Tecnocampus
bianualment.

- Realització d’estudis d’impacte econòmic i satisfacció sobre esdeveniments o activitats relacionades amb el
turisme que siguin d’interès per a Sant Andreu de Llavaneres.

d) Participació de tècnics i professionals vinculats a l’activitat turística de Sant Andreu de Llavaneres en forma de
conferències o seminaris dins de les assignatures del Grau de Turisme i Gestió del Lleure, que expliquin el model
turístic del municipi, la seva importància dins la comarca i les activitats innovadores del mateix.                           7
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Moltes gràcies”

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

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 8 i 9 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:

8.  AUTORITZACIÓ  DE  LA COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  PRIVADA DEL SENYOR MARCEL FERRER
ROVIRA, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT.

«AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR MARCEL FERRER ROVIRA,
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT

El senyor Marcel Ferrer Rovira, personal laboral temporal, professor de l'Escola Municipal de Música, ha manifestat
el seu interès per desenvolupar  una segona activitat de  caràcter privat en l'àmbit de la docència, i ha sol·licitat de
la  Corporació  que  li  sigui  concedida  la  preceptiva  autorització  i  declarada  la  compatibilitat  amb  l’activitat
desenvolupada en el sector públic.

La jornada del senyor Ferrer, com a professor de l'Escola Municipal de Música és de 30 hores setmanals (jornada
parcial).

L’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals (en endavant RPEL), estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i  de l’activitat privada no superi la
jornada ordinària  establerta  a l’entitat  local  incrementada en un 50% i  que no hi  hagi  coincidència  horària  en
l’exercici d’ambdues activitats.

L’article 343.2 del RPEL disposa que l’autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la competència per a l’autorització d’activitats privades.

Per la seva part, l’article 344 del RPEL disposa que en el àmbit de la entitats locals la competència per resoldre les
declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

  Per tot això, es proposa:

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest Ajuntament: 

Nom i cognoms:  Marcel Ferrer Rovira
Personal laboral temporal:  professor de l'Escola Municipal de Música
Activitat privada: exercici professional de la docència en l’àmbit privat.

Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en cap
cas:
Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de prestació de
serveis.                             

                                                                                                                                                                                    8
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Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el funcionament del servei 
ho requereixi.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat
o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, així com als representants de personal laboral, als efectes adi-
ents.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en compliment de l’article 8.1.g)
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

9.  AUTORITZACIÓ  DE  LA COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  PRIVADA DEL  SENYOR  MARIA DEL  MAR
POYATOS ANDÚJAR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT.

«AUTORITZACIÓ  DE  LA COMPATIBILITAT  DE  L’ACTIVITAT  PRIVADA DE  LA SENYORA MARIA DEL  MAR
POYATOS ANDÚJAR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT

La senyora Maria del Mar Poyatos Andújar, personal laboral temporal, professora de l'Escola Municpal de Música, ha
manifestat el seu interès per desenvolupar  una segona activitat de  caràcter privat en l'àmbit de la docència, i ha
sol·licitat de la Corporació que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la compatibilitat amb l’activitat
desenvolupada en el sector públic.

La jornada de la senyora Poyatos, com a professor de l'Escola Municipal de Música és de 10 hores i 30 minuts
setmanals (jornada parcial).

L’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals (en endavant RPEL), estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues
activitats.

L’article 343.2 del RPEL disposa que l’autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la competència per a l’autorització d’activitats privades.

Per la seva part, l’article 344 del RPEL disposa que en el àmbit de la entitats locals la competència per resoldre les
declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

Per tot això, es proposa:

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest Ajuntament: 

Nom i cognoms:  Maria del Mar Poyatos Andújar
Personal laboral temporal:  professora de l'Escola Municipal de Música
Activitat privada: exercici professional de la docència en l’àmbit privat.                                                               9
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Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en cap
cas:
a) Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de prestació de
serveis.
b) Impediment per desenvolupar les seves tasques fora de l’ horari habitual de treball quan el funcionament del servei
ho requereixi.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat
o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a la interessada, així com als representants de personal laboral, als efectes
adients.

Cinquè.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en compliment de l’article 8.1.g)
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena.

10. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2015.

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

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 15/2015

Vist l’expedient número 15/2015, de modificació del pressupost de despeses per mitjà de crèdits extraordinaris i
transferència de crèdits.

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 17 de 2015.

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.  15/2015,  de  modificació  del
pressupost de despeses per mitjà de crèdits extraordinaris i de transferència de crèdits, d’acord amb el desglòs
següent:

A. CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

Veure el document annex. 

B. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 10
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Veure el document annex.

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'expedient.

El  Regidor  senyor Carlos Bartomeu i  Castro,  del  Grup Municipal  del  PP, apunta que hi  ha modificacions que
s'aproven en Junta de Govern Local. Considera que aquesta modificació és necessària a la finalització de l'any i
anuncia el seu vot a favor.

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

11. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA I ACORD PER LLAVANERES EN NOM
DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UN NOU MODEL DE LA GESTIÓ DEL LITORAL.

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ACORD I D'ESQUERRA REPUBLICANA  EN NOM DE LA
PLATAFORMA CIUTADANA PER UN NOU MODEL DE LA GESTIÓ DEL LITORAL

1. Explicació

Considerem  que  el  litoral  de  la  comarca  del  Maresme  i  el  delta  de  la  Tordera  han  patit  més  de  mig  segle
d'intervencions  insostenibles.  La  construcció  de  ports  esportius  mal  dissenyats  i   la  sobreexplotació  i
impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de les aportacions d'aigües i sediments han
suposat una regressió de les platges i un perjudici a les infraestructures costaneres.

Paral·lelament,  les intervencions de regeneració amb dragues i  espigons han implicat  la regressió dels alguers,
l'alteració  periòdica  dels  ecosistemes  marins  -perjudicant  greument  l'activitat  pesquera-,una  modificació  de  la
morfologia de la costa i una sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina. 

Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” ha fet públic un nou pla d’actuacions al
litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”. 

Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la
morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una visió global i la necessària modificació del model de
gestió de l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la
necessitat d'una participació dels diversos agents del Territori.

Novament, sense que hi  hagi cap estudi  previ  d’impacte mediambiental  ni  cap consulta a la ciutadania ni  a les
institucions de la  comarca,  s’imposa un projecte  de gran abast,  amb grans costos  econòmics  públics,  que  pot
modificar per sempre la morfologia de la nostra costa, que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca
la política d'ordenació del litoral.

2. Propostes de resolució

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres reunit en Plenari municipal amb dat de 24 de novembre de 2015

a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL

b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente”:                                    11
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- La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico
de Estrategia de Actuación en el Maresme”. 

- L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de Ministres el 17 d’abril i publicada
al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-
2015-5151.pdf), pels motius que s’exposen a continuació:

▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el tràmit d’avaluació
ambiental.

▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions.

c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” la suspensió i moratòria de les
actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es planteja actualment ja que aquest informe basa la
majoria d’actuacions en dragats i moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa
representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les
causes  de  la  problemàtica  de  la  regressió  del  litoral  proposa  aplicar  pedaços  provisionals  sobre  les  seves
conseqüències.

d)  Instar  el  Consell  Comarcal  del  Maresme,  la  Generalitat  de  Catalunya  a través  dels  diversos  organismes
implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente i, si s'escau els consells comarcals del Vallès
Oriental i la Selva (com a conques afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral  on
s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i  tenen poder de decisió sobre el
territori. 
e) Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb l’objectiu de dissenyar un Pla
Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i
científics  (biòlegs,  ambientòlegs,  geòlegs,  oceanògrafs),  centres  d’investigació  i  universitats,  i  també  les
administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.

f) Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com s’estableix a la legislació i que
actualment no s’estan duent a terme.”

El senyor Alcalde recorda que a la Comissió Informativa General del dia 17 de novembre de 2015 va oferir als
Grups Municipals l'adhesió a la moció.

El  senyor  Jordi  Roldós  i  Sala,  del  Grup  Municipal  d’ERC-AM,  Regidor-Delegat  de  Medi  Ambient,  Serveis
Municipals i Manteniment i Habitatge, explica breument la moció i la seva finalitat.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, manifesta que s'adhereix a la moció i
llegeix el següent escrit:

“En relació al punt 11 de l’Ordre del Día de la Sessió Ordinària del Ple, de data 24 de Novembre del corrent,
relatiu a la presentació d’una “Moció dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana i Acord per Llavaneres, en
nom de la plataforma ciutadana per un nou model de la gestió del litoral”, 

MANIFESTA QUE:

- Donat que el nostre Grup està a favor de la defensa del litoral i l’elaboració d’un Pla del Litoral, apostant per
la creació d’una “Taula per a la gestió del Litoral del Maresme”, a la que hi siguin representats diferents
col·lectius de professionals tècnics, científics i turístics del sector, centres d’investigació i universitats i les
administracions

- Donat que C’s ha estat des de l’inici de la Plataforma Preservem el Litoral implicat en el projecte,        12

                                                                                                                                                                                                                                  

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf


 
- Donat que el nostre partit ha presentat juntament amb altres formacions polítiques la Moció que avui es

sotmet a debat en diferents poblacions del Maresme, 
- Donat que en la sessió de 19 d’Octubre d’enguany, de constitució del Consell Assessor de Medi Ambient i

Sostenibilitat, el sota-signant va plantejar la presentació de la citada moció als demés membres del Consell, i
de  forma  consensuada  es  va  ajornar  la  presentació  per  raons  d’incrementar  els  coneixements  i
característiques tècniques de la iniciativa, 

SOL.LICITA:

Sigui acceptada la present esmena per tal que el nostre grup s’inclogui com a presentant de la Moció, juntament
amb les demés forces polítiques impulsores.”

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, manifesta que s'adhereix a la moció.

Finalment, s'acorda que la moció es presenta de manera conjunta pels Grups Municipals d'ERC-AM, Acord-E,
CIU i C's, i, per tant el text que es proposa a votació és el següent: 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA, ACORD PER LLAVANERES,
CIU i C's  EN NOM DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER UN NOU MODEL DE LA GESTIÓ DEL LITORAL

1. Explicació

Considerem que el  litoral  de la  comarca  del  Maresme i  el  delta  de  la  Tordera han patit  més de mig segle
d'intervencions  insostenibles.  La  construcció  de  ports  esportius  mal  dissenyats  i   la  sobreexplotació  i
impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de les aportacions d'aigües i sediments han
suposat una regressió de les platges i un perjudici a les infraestructures costaneres.

Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la regressió dels alguers,
l'alteració  periòdica dels  ecosistemes marins -perjudicant  greument  l'activitat  pesquera-,una modificació  de la
morfologia de la costa i una sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina. 

Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” ha fet públic un nou pla d’actuacions al
litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”. 

Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de
la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una visió global i la necessària modificació del
model de gestió de l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports
esportius i la necessitat d'una participació dels diversos agents del Territori.

Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la ciutadania ni a les
institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que pot
modificar per sempre la morfologia de la nostra costa,  que no assegura la regeneració de les platges i  que
hipoteca la política d'ordenació del litoral.

2. Propostes de resolució

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres reunit en Plenari municipal amb dat de 24 de novembre de 2015

a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL

b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente”:

- La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico
de Estrategia de Actuación en el Maresme”.                                                                                                     13
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- L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de Ministres el 17 d’abril i publicada
al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-
2015-5151.pdf), pels motius que s’exposen a continuació:

▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el tràmit d’avaluació
ambiental.

▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions.

c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” la suspensió i moratòria de les
actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es planteja actualment ja que aquest informe basa la
majoria d’actuacions en dragats i moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa
representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les
causes  de  la  problemàtica  de  la  regressió  del  litoral  proposa  aplicar  pedaços  provisionals  sobre  les  seves
conseqüències.

d)  Instar  el  Consell  Comarcal  del  Maresme,  la  Generalitat  de  Catalunya  a través  dels  diversos  organismes
implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente i, si s'escau els consells comarcals del Vallès
Oriental i la Selva (com a conques afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral  on
s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i  tenen poder de decisió sobre el
territori. 
e) Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb l’objectiu de dissenyar un Pla
Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i
científics  (biòlegs,  ambientòlegs,  geòlegs,  oceanògrafs),  centres  d’investigació  i  universitats,  i  també  les
administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.

f) Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com s’estableix a la legislació i que
actualment no s’estan duent a terme.”

Sotmesa a votació la moció s'obté el següent resultat: 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,
Acord-E, CIU i C's i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant, resulta aprovada la moció conjunta.

12. PRESA DE RAÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU I DEL CANVI
DE NOM DEL MATEIX.

El senyor Alcalde explica que Unió va presentar un escrit el dia 31 d'agost de 2015 i s'han formulat al·legacions
per part del senyor Xavier Melo abans del Ple. Explica que es donarà audiència als interessats i es resoldrà el
tema.

L’Alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 

D’acord amb l’article  92.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats  Locals,  s’acorda  per  unanimitat  dels  membres
presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia.

13. INFORMES.

El senyor Albert  Sala  i  Martínez,  del  Grup Municipal  d’ERC-AM, Regidor-Delegat  d'Hisenda i  Transparència,
explica que s'actualitzarà la Regidoria de Transparència i que el govern incorporarà més elements per garantir la
transparència.

També informa que es farà la presentació pública del pressupost municipal el proper dia 1 de desembre, abans
del Ple.                                                                                                                                                              14
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El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat d'Esports, informa que el dijous
passat es va constituir el Consell Municipal d'Esports i es va distribuir un reglament intern de funcionament i que
el dia 6 de desembre es farà la festa de la bicicleta, convida a tothom a participar-hi.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, recorda que al darrer Ple
es va aprovar una moció presentada pel PP sobre l'eliminació de determinats elements reductors de la velocitat
dels vehicles, i sobre aquest tema lliura als Grups Municipals la primera part d'un informe. Es tracta d'un inventari
dels elements existents al municipi. Posteriorment, en una segona part s'analitzaran aquells que compleixen, o no,
la normativa vigent.

     Essent les 21,48 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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