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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2015 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 27 de gener de 2015, 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), 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), senyor Antoni Majó i Vives (PP), Josep Molins i Puig 
(Regidor no adscrit) i Salvador Ramon i Pauli (Regidor no adscrit) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no 
adscrita) i senyor Bernat Graupera i Fàbregas (Regidor no adscrit), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament constituït 
el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 
DESEMBRE DE 2014. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que vol presentar unes esmenes 
a l'acta del dia 29 de desembre de 2014, a la pàgina 20, on diu «El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup 
Municipal del PP, explica que s’ha detectat que el CEO, empresa contractada per l’Ajuntament, ha fet actuacions al 
domicili particular del senyor Salvador Ramon. Afirma que mentre el CEO ho fa no actua al poble. El senyor 
Bartomeu pregunta si aquest servei es fa a tots els veïns del poble.», ha de dir: «El senyor Carlos Bartomeu i 
Castro, del Grup Municipal del PP, explica que s’ha detectat a personal del CEO, empresa contractada per 
l’Ajuntament,  fent actuacions a la façana del domicili particular del senyor Salvador Ramon i pregunta si això és 
habitual i si aquest servei es presta a tots els veïns i si és o no a càrrec de l'Ajuntament.» 

El senyor Bartomeu també vol fer constar que a la pàgina 21, on consta: «El Sr. Bartomeu diu que ell no ho retira», 
ha de dir: «El Sr. Bartomeu diu que ell no ho retira, ja que el que ha fet és demanar explicacions d'una determinada 
situació i li pregunta al Sr. Salvador Ramon si podria mostrar les factures a les quals fa referència per una major 
transparència». 

A les 21.02 hores s'incorpora el senyor Regidor Antoni Costa i Matas, del Grup Municipal del PP. 

El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, vol esmenar l'acta del dia 29 de desembre de 2014, en el 
sentit que on el  senyor Bartomeu diu: «El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que 
s’ha detectat que el CEO, empresa contractada per l’Ajuntament, ha fet actuacions al domicili particular del senyor 
Salvador Ramon. Afirma que mentre el CEO ho fa no actua al poble. El senyor Bartomeu pregunta si aquest servei 
es fa a tots els veïns del poble.», ha de dir: «El senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, 
denuncia uns fets molt greus que han estat realitzats per un regidor del Govern Municipal. Aquest regidor va 
utilitzar els serveis del CEO, empresa de neteja que ofereix els seus serveis a l'Ajuntament, per a què anés dins del 
seu domicili particular, aprofitant-se així del seu càrrec públic en benefici propi. Aquest regidor és el senyor 
Salvador Ramon.» 
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El senyor Ramon també considera que la pregunta número 3 de la pàgina 20: «3. – Hem rebut múltiples comentaris 
arran del deplorable estat de neteja de la nostra població, desitjaríem saber quines funcions realitzen els diversos 
Grups (brigada, CEO etc.) per la neteja del poble i saber si tenen previstes alguna actuació per millorar la neteja.», 
ha de constar després de: «El Sr. Bartomeu diu que ell no ho retira, ja que el que ha fet és demanar explicacions 
d'una determinada situació i li pregunta al Sr. Salvador Ramon si podria mostrar les factures a les quals fa 
referència per una major transparència». 

La Regidora senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta que a la pàgina 21 de l'acta 
que s'aprova, on diu; «La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de 
Transport i Mobilitat, respon que, pel que fa al carrer de Munt, no es farà cap devolució perquè no hi ha 
comandaments a distància.», ha de dir: «La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-
Delegada de Transport i Mobilitat, respon que, pel que fa al carrer de Munt, no es farà cap devolució perquè no hi 
ha comandaments a distància. Es continuarà accedint amb els comandaments». 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 de desembre de 2014, s’obté el resultat següent: 16 (setze) vots a 
favor dels Grups Municipals de CIU, PP, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí, Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig i de la Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz i  
(una) abstenció del Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP. Per tant, l’acta resulta aprovada 
amb la inclusió de les esmenes proposades pel senyor Ramon, pel senyor Bartomeu i per la senyora Neira. 
 

 
2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS 

- Decret núm. 629/2014 al decret núm. 23/2015, de 20 de gener.  
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 

 
 

3.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR DIMAS GRAUPERA 
FÀBREGAS, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT. 
 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
 
«AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DEL SENYOR DIMAS GRAUPERA I 
FÀBREGAS, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT. 

 

Vist l’escrit presentat pel senyor Dimas Graupera i Fàbregas, funcionari de carrera de l’Ajuntament, per desenvolupar  
l’activitat privada d’administració d’una empresa de rentat de vehicles, el qual 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. 
 
Vist que 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, 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. 
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Atès que la jornada del senyor  Dimas Graupera i Fàbregas com a Caporal de la Policia Local és de 40 hores i 
setmanals (jornada completa). 

 
Atès que 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. 
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Vist l’informe de Secretaria. 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20de gener de 2015. 

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

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

 

Nom i cognoms: Dimas Graupera i Fàbregas 

Funcionari interí: Caporal de la Policia Local 

Activitat privada: exercici en l’àmbit privat de l’administració d’una empresa de rentat de vehicles. 

 

Segon.- FER CONSTAR que el reconeixement per part de l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat no implicarà en cap 
cas: 

1. Condició més beneficiosa que pugui ser al·legada en el cas de que l’ Ajuntament modifiqui l’horari de 
prestació de serveis. 

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

3. L’activitat privada de rentat de vehicles no podrà afectar o impedir la imparcialitat, objectivitat o integritat en 
el desenvolupament de les funcions públiques 

4. Permissió per desenvolupar l’ activitat en l’ àmbit privat dins del terme municipal de Sant Andreu de 
Llavaneres sempre i quan l’empresa de la qual el sol·licitant en sigui administrador no podrà ser contractada 
per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 

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, al Departament de Personal, així com als representants de 
personal funcionari, 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.» 

 

Atès que el senyor Dimas Graupera i Fàbregas té relació de parentiu de consanguinitat de primer grau amb el 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit i, per tant, es dóna el motiu d’abstenció previst a l’article 



 

  

28.2.b) de la  Llei 30/92, de 26 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Vist l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases del Règim Local, el qual regula els casos en els 
que els membres de les Corporacions hauran d’abstenir-se de participar en la decisió i execució de qualsevol 
assumpte quan concorri alguna de les causes previstes a l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, entre les quals es preveu el fet de tenir parentiu 
amb l’interessat. 
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El senyor Bernat Graupera i Fàbregas s'abstè de deliberar i votar sobre aquest assumpte. 

 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME; 
L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA; L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR; L’AJUNTAMENT DE MATARÓ; 
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR; L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT; L’AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DE DALT; L’ASSOCIACIÓ DELS EMPRESARIS DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE PINEDA DE MAR; LA FAGEM-
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I GREMIS DEL MARESME; LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME I LA UPIC-UNIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
PAE MARESME- 

 
 Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME; 
L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA; L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR; L’AJUNTAMENT DE MATARÓ; 
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR; L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT; L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 
DALT; L’ASSOCIACIÓ DELS EMPRESARIS DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE PINEDA DE MAR; LA FAGEM-
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I GREMIS DEL MARESME; LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME I 
LA UPIC-UNIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE PAE 
MARESME- 

 
Atès que l’objectiu del projecte “PAE Maresme” és la reactivació dels Polígons d’Activitat Econòmica del Maresme 
sense activitat, la potenciació dels que sí la tenen i l’atracció d’inversions empresarials al territori d’El Maresme, 
juntament amb la col·laboració i suport dels municipis de la comarca i del Consell d’Alcaldes. 
 
Vist que es considera necessari millorar la competitivitat a nivell sòcio-econòmic i la creació d’ocupació en els àmbits 
territorials de totes les parts signants i que un camí per aconseguir-ho és l’atracció d’activitats inversores i l’ocupació 
de sòl disponible mitjançant noves activitats empresarials i la dinamització dels polígons industrials ja existents. 

 
Atès que la vigència de l’esmentat conveni serà d’un any i serà prorrogable automàticament cada any. 

 
 

Vist l’informe de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme i de la Regidoria d’Urbanisme i 
Obres Públiques. 

 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de gener de 2015. 

 
Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme; l’Ajuntament d’Argentona; 
l’Ajuntament de Canet de Mar; l’Ajuntament de Mataró; l’Ajuntament de Pineda de Mar; l’Ajuntament de Premià de 
Dalt; l’Ajuntament de Vilassar de Dalt; l’Associació dels Empresaris de Polígons Industrials de Pineda de Mar; la 
FAGEM-Federació d’Associacions i Gremis del Maresme; la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la UPIC-Unió 
de Polígons Industrials de Catalunya, per a la gestió del projecte PAE Maresme- 

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

 
Segon.-. FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura del conveni esmentat. 
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns. 
  

Quart.- Una vegada s’hagi  procedit a la signatura del conveni PUBLICAR al mateix en el Portal de Transparència 
de l’Ajuntament. 

 
Cinquè.- PUBLICAR el text del conveni signat en el DOGC en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, en la redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre. 

Sisè.- TRAMETRE l’acord d’aprovació del conveni i una còpia del mateix a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Administracions Públiques.» 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d'ERC-AM Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme, explica que caldria modificar el títol, en el sentit que no constés cap Ajuntament, ja que poden 
harver-hi Ajuntaments que s'hi adhereixin o que se'n donin de baixa amb posterioritat. 
 
A les 21,06 hores s'incorpora la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
 
El senyor Mora explica que es tracta d'un conveni  tipus i explica breument l'assumpte i proposa que el títol de 
l'assumpte sigui el següent: «Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l'Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres i diversos Ajuntaments.». 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat amb l'esmena proposada.  

 
5- PREGUNTA  I PRECS DEL SENYOR JOSEP MOLINS PUIG, REGIDOR NO ADSCRIT. 
 

 
1) En el ple del passat mes de desembre, l'alcalde, en resposta a una pregunta que se li va fer (referent al per què 
les actes de les Comissions de Regidors Delegats son sempre iguals, on cada acte es una mateixa copia de 
l'anterior, amb l'única modificació de la data de la sessió i sense detallar cap cosa d'utilitat pel poble), aquest va 
respondre que no tenen cap intenció d'ocultar rés, però a l'hora i sorprenentment, va afegir que el contingut 
d'aquestes reunions son secretes. 
  
Donat l'alt cost que tenen aquestes reunions per les arques públiques, on cada reunió ens costa més de 6.000 
euros, creiem que com a càrrecs electes que som, tenim dret a saber quins son els continguts públics útils 
d'aquestes reunions, si hi son, i a poder-ne valorar l' utilitat respecte l'alt cost que representen aquestes reunions. 
 
Preguem a l'alcalde que s'aclarís, i si tal com diu no tenen rés a amagar, expliqui al ple per quin motiu considera 
que els continguts d'aquestes reunions han d'esser secretes. I en tot cas que rectifiqui i ordeni un nou tipus de 
redactat de les actes, on es comenti alguna cosa del contingut útil públic d'aquestes reunions. 
 
2) Degut als pocs mesos que falten per acabar la legislatura, i la situació en falçs en que es trobaran les entitats 
esportives sense ànim de lucre que estan utilitzant actualment les instal·lacions esportives municipals, ja que un 



 

  

cop quedi aprovat definitivament el nou reglament d'ús de les Instal·lacions Esportives Municipals,  quedarà 
suprimida definitivament l'excepció a pagar les taxes que tenien les entitats esportives del poble per la utilització 
d'aquestes instal·lacions. 
  
Prego que concretin d'una vegada, abans no pleguin, quines son les mesures que s'aplicaran per que tal i com es 
van comprometre, aquestes entitats segueixin igual que estaven, i que aquestes mesures s'apliquin amb caràcter 
retroactiu per reparar el problema que hem generat a les  entitats. De la mateixa manera demano que expliquessin 
al ple quins son els nous criteris en que es repartiran les subvencions a les entitats que varem aprovar. 
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3) Quin és l'estat en que es troba l'execució del projecte de Jaume Brutau i quan tenen pensat acabar totes 
les fases del projecte? 
 
 
4) Des de fa uns mesos hi ha uns blocs de formigó a l'antic camp de futbol que impedeix la utilització de casi 
una quarta part de l'antic camp per aparcar els vehicles com s'havia vingut fent. Prego que re considerin la 
col·locació d'aquets blocs. 

 
Pel que fa a la pregunta , el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-
Delegat d'Urbanisme, respon que gairebé està finalitzada la rocalla, i que es tracta d'actuacions diferents, un 
cop finalitzada aquesta obra es farà l'actuació a la zona d'aparcament com a obra diferent. 
 
 

6.- INFORMES. 
 

La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM, Regidora-Delegada de Transport i Mobilitat, pel 
que fa al prec del senyor Molins, explica que a l'antic camp de futbol s'han col·locat blocs de formigó a petició 
dels veïns per evitar que entrin vehicles i pols. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, informa, en 
referència als precs formulats pel senyor Molins, que cada Comissió de Delegats no costa 6.000 euros i afirma 
que no és cert que les entitats esportives es quedaran en fals.              
 
El senyor Rubal informa que s'han recollit un 11% d'impropis a l'orgànica el mes de desembre de 2014 i valora 
positivament la separació de residus. 
 
Per últim, el senyor Rubal informa que està previst fer una campanya de comunicació de recollida selectiva. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pregunta si hi ha hagut un augment del 
percentatge de rebuig. 
 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,18 hores. En dono fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


