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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 02/2015 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 24 de febrer de 2015, sota la presidència de l’Il.lm  
Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors  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), el senyor Salvador Ramon i 
Pauli (Regidor no adscrit) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita), a l’objecte de celebrar 
sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i 
Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència  el senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), el senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas (Regidor no adscrit) i el senyor Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit). 
 
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 27 DE GENER 
DE 2015. 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 27 de gener 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. 

- Decret núm. 024/2015, de 21 de gener, al decret núm. 069/2015, de 16 de febrer, de 
rectificació de les bases per a la selecció de personal per a la contractació temporal de 
diversos llocs de treball inclosos en el pla d’ocupació local. 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.   3 
 
 
         3 
3.- APROVACIÓ DEL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«APROVACIÓ DEL DECÀLEG BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA 

 
 Vist que el Segell Infoparticipa a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local és un 
distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, 
el qual vol garantir que la informació que es facilita als ciutadans, a través dels webs municipals és 
complerta, veraç i totalment transparent. 

 
Atès que per tal de poder aconseguir aquest segell cal complir quaranta-un indicadors que responen a una 

sèrie de preguntes que es consideren bàsiques perquè la informació publicada al web municipal permeti 



 

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

als ciutadans poder avaluar la gestió dels representants polítics, intervenir en el debat públic i decidir sobre 
cadascún dels aspectes de la vida municipal. 

 
Atès que actualment l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres compleix amb un 68,29% dels 
requeriments exigits pel Consell Certificador del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la 
comunicació públic local, presidit pel Secretari de Cooperació i coordinació de les administracions locals 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que un dels indicadors que cal complir per tal de poder obtenir l'esmentat segell és el de la publicació 
al web municipal del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. 

 
Atès que des de la Regidoria de Comunicació s'està treballant per complir amb tots els punts del Decàleg 
per  tal de poder aconseguir rebre el Segell Infoparticipa a la qualitat i a la transparència de la comunicació 
pública local. 

 
Vista la proposta de Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. 

 
Vist l'informe de la Tècnica de Comunicació amb el vist-i-plau del Regidor. 

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

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

  
Primer.- APROVAR el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. 

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

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els departaments de l’Ajuntament, juntament amb còpia de 
l’esmentat Decàleg. 

 
Tercer.- PUBLICAR el Decàleg al web municipal ” 

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

 
4.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
«APROVACIÓ PROTOCOL EMERGÈNCIES SOCIALS      4 

 
Atès que es considera necessari disposar d'un protocol per actuacions en casos d'emergència social que 
sigui aplicable les vint-i-quatre hores del dia per tal de poder garantir, en tot moment, la correcta assistència i 
el suport necessari a aquelles persones que ho requereixin. 
 
Vist que hi ha diversos tipus d'emergències socials, com ara la violència domèstica, el maltractament infantil, 
la situació de la gent gran o la pèrdua de la vivenda, entre d'altres. 
 
Atès que amb aquest protocol es volen garantir les necessitats bàsiques, com ara la protecció personal, 
l'atenció a la salut i l'alimentació. 
 
Atès que, per tal de garantir el bon funcionament d'aquest protocol, és necessària la implicació dels serveis 
municipals (Policia Local, Centre d'Atenció Primària de Salut i els Serveis Socials d'Atenció Primària) i 
autonòmics (Mossos d'Esquadra, Jutjats de Guàrdia etc.) 
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Vista la proposta de Protocol d'Emergències Socials elaborat pels Serveis Socials Municipals. 
 
Vist l'informe de la Tècnica Municipal. 
 
Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 17 de febrer de 2015. 
 

     En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
  
Primer.- APROVAR Protocol d'Emergències Socials. 
 
El text de l’esmentat Protocol s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els serveis implicats, juntament amb còpia de l’esmentat 
Protocol. 
 
Tercer.- PUBLICAR el Protocol al web municipal.» 

 
La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Benestar Social, 
explica breument l'assumpte. Comenta que s'actualitza el protocol que existia que era de l'any 2004 i explica 
el procés de redacció del document amb intervenció de diferents col·lectius. 

 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, felicita als tècnics que han elaborat el 
protocol i apunta que a la pàgina 3 del document hi ha una errada, en el sentit que on posa «bocata» hauria 
de dir «entrepà», demana que es faci la correcció lingüística corresponent. 

 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l'esmena proposada. 

 
 
     5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'AMTU. 
 

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

«APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE L'AMTU    5 

Vista la proposta de modificació dels estatuts de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) en 
el que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en forma part com a ens associat. 

Vist que l’Assemblea general de l'AMTU, en sessió de 9 de desembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, la 
modificació dels Estatuts de l'AMTU. 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts té com a objectius completar aspectes no regulats, 
adaptar -los a la nova legislació i solucionar problemes de gestió ordinària de l'entitat, per tal de garantir la 
millor prestació de serveis possible. 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que es disposa 
als articles 133 a 136 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 (TRLLMC). 

Atès que l'article 136 del TRLLMC disposa que en els aspectes no fixats en aquest títol, s'ha d'aplicar la 
legislació general sobre associacions. 

Vist el Decret 110/201996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels 
ens locals de Catalunya i el registre corresponent. 
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Vistos els articles 321 a 324 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, que regulen les associacions. 

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

És per tot això que, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels Estatuts de l'AMTU acordada per l’Assemblea General 
del mateix en sessió plenària de 9 de desembre de 2014, segons consta a l’expedient administratiu. 

Segon.- DONAR TRASLLAT del precedent acord a l'AMTU per al seu coneixement i efectes escaients.» 

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

Finalitzat el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, el senyor Alcalde, proposa la inclusió 
per urgència, d’una proposta d’acord. 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, explica 
breument l'assumpte. 

      Estimada la urgència per unanimitat, es dóna lectura a la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 
 
«AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DE LA SENYORA EVA MARIA 
GÁLVEZ RAYO, FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT. 

Vist l’escrit presentat per la senyora Eva Maria Gálvez Rayo, funcionària de carrera de l’Ajuntament, per 
desenvolupar  l’activitat privada de docència, la 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.        6 

 
 
 
Atès que la jornada de la senyora  Eva Maria Gálvez Rayo com a Auxiliar Administrativa és de 37 hores i mitja 
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. 

 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
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: Eva Maria Gálvez Rayo 

Funcionària de carrera: Auxiliar Administrativa 

Activitat privada: exercici en l’àmbit privat de la docència (classes d'informàtica), els dilluns i dimecres de 16.00 a 
19.00 hores (6 hores setmanals) 

Retribució: oscil·larà entre els 8 i 10 euros nets per hora. 
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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Duració: fins el juny de 2015. 

 

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. 

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

- L’activitat privada de docència no podrà afectar o impedir la imparcialitat, objectivitat o integritat en el 
desenvolupament de les funcions públiques 

 
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. 
-Si l'activitat privada s'ha de prestar a persones a què la senyora Gálvez estigués obligada a atendre en el 
desenvolupament del seu càrrec públic. 

 

Quart.- COMUNICAR a la senyora Gálvez que està obligada a posar en coneixement d'aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en els condicions de la segona activitat declarada. 
 
Cinquè.-NOTIFICAR el present acord a la interessada, al Departament de Personal, així com als representants 
de personal funcionari, als efectes adients. 

 

Sisè.- 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.» 

 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 7 
 
                                                               

6.- INFORMES. 
 
 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, explica 
que des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s'ha tramés la invitació a l'acte de presentació de la temporada 
del pèsol, que es celebrarà el dia 26 de febrer de 2015 a les 19.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

 
El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat d'Esports, informa que enguany 
es recuperarà la Festa de l'Esport, que es celebrarà el dia 27 de març de 2015. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21,11 hores. En dono fe. 

 
 
 
 


