
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia  26 d'abril de 2016,  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 Martín 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 i 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 i 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.

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

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
MARÇ DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 de març de 2016, s'aprova per unanimitat, sense cap
esmena.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS

El Regidor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP,  demana explicacions pel que fa al Decret
d'acceptació de la renúncia del Regidor-Delegat de Mobilitat.

El senyor Alcalde respon que la renúncia respon a motius personals.

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

3.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA REGULADORA DEL  FITXER
«NÒMINES I PERSONAL», QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE «RECURSOS HUMANS»

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

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  REGULADORA  DEL  FITXER
«NÒMINES I PERSONAL», QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE «RECURSOS HUMANS»

Vista la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal  garantir  i  protegir  els drets fonamentals  de les persones
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Atès que en data 6 de maig de 2003 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar l'ordenança de
Nòmines i Personal de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 26 de maig de 2003.

Atès que es considera necessari modificar l'esmentada ordenança per tal d'adaptar-la a les necessitats i a
la normativa actuals. Entre aquestes modificacions destaca la del nom de la mateixa ordenança, que es
denominarà «Recursos Humans», ja que es tracta d'un terme més genèric i adient.
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Vist l’article 20 de la LOPD, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a
l’exercici  efectiu  d’aquests  drets,  es  preveu  que  la  creació,  modificació  i  supressió  dels  fitxers  de les
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut
de l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.

Vist que a l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la
disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels
drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa llei preveu.

Vist  l’art.  54  del  RD  1720/2007  d’aprovació  del  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  Orgànica
15/1999,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  en  el  qual  es  detalla  amb  major  concreció  la
informació que haurà de contenir la disposició de creació o modificació del fitxer.

Atès que un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer automatitzat,
l’art.  39 de  la  mateixa  LOPD estableix  l’obligatorietat  de la  seva inscripció  en el  Registre  General  de
Protecció de Dades.

Vist l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix
que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades en matèria de Protecció de Dades.

Vista la Disposició final tercera de la Llei 32/2010, preveu que les entitats de dret públic autònomes resten
habilitades per a exercir la competència de crear, modificar i suprimir fitxers.

Vista la Recomanació 1/2011 de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i
supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.

Vist el Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre
(RLOPD).

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 d'abril de 2016.

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

PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT  la  modificació  de  l’ordenança  reguladora  del  fitxer  «Nòmines  i
Personal», la qual passarà a denominar-se «Recursos Humans».

El text de l’esmentada Ordenança modificada s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes
legals. 

SEGON.  SOTMETRE la modificació de  l’ordenança reguladora del fitxer «Nòmines i Personal», a partir
d'ara “Recursos Humans”, 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 web municipal, en el B.O.P.,
en el D.O.G.C. i en el diari “Ara”, 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  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya.

Quart.- INSCRIURE en el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  la
modificació del fitxer esmentat.”

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.                                   
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4.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA REGULADORA DEL  FITXER  «VIDEOVIGILÀNCIA DEL
CONTROL DE TRÀNSIT».

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

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA   CREACIÓ  DEL  FITXER
“VIDEOVIGILÀNCIA PEL CONTROL DE TRÀNSIT”

Vista la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal  garantir  i  protegir  els drets fonamentals  de les persones
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Atès  que  es  considera  necessari  per  millorar  la  mobilitat,  evitar  accidents  i  comprovar  les  causes
d'aquests  la  instal·lació  de  càmeres  de  videovigilància  a l'entrada  del  carrer  de  Munt  (pel  Passeig
Joaquim Matas), pel carrer de Sant Joan (pel carrer Cardenal Vives) i pel pas subterrani del Passeig
Marítim, situat al Camí Pla de la Torreta, 2.

Vist l’article 20 de la LOPD, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per
a l’exercici efectiu d’aquests drets, es preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut
de l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.

Vist que a l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir
la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici
dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa llei
preveu.

Vist  l’art.  54 del  RD 1720/2007 d’aprovació  del  Reglament  de desenvolupament  de la  Llei  Orgànica
15/1999,  de Protecció de dades de caràcter  personal,  en el  qual es detalla  amb major  concreció la
informació que haurà de contenir la disposició de creació del fitxer.

Atès  que  un  cop  publicada  la  disposició  general  de  creació,  modificació  o  supressió  del  fitxer
automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre
General de Protecció de Dades.

Vista la Llei 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i
cossos de seguretat en llocs públics.

Vista la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant
càmeres amb fins de videovigilància.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'abril de 2016.

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

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança reguladora de la creació del fitxer «Vídeo vigilància pel
control de trànsit».

El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
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Segon. SOTMETRE l’ordenança reguladora de la creació del fitxer “Vídeo vigilància pel control de trànsit”
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 web municipal, en el BOP, en el DOGC i en el diari
“Ara”, 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  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya.

Quart.- INSCRIURE en el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
la creació del fitxer relacionat en el punt primer de la present resolució.”

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

5.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  D'ORGANITZACIÓ  I
FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS.

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

“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES

Vist el text vigent del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Participació de la
Cavalcada de Reis de Sant Andreu de llavaneres aprovat  definitivament per Decret  d’Alcaldia número
176/2015, de 12 d'abril de 2016, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
18 d'abril de 2016.

Vist l'article 6, punt D del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Participació
de la Cavalcada de Reis, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de 24 de novembre de 2015, el qual
expressa:

 “Article 6. El Consell  tindrà una composició entre 5 i 20 persones i  estarà constituït pel següents
membres:

 President/a . Regidor/a delegat/ada competent en matèria de Cultura. 

A. Vice-president/a; un/a regidor/a proposat pel president/a.

B. Secretari, un funcionari municipal, amb veu però sense vot

C. Vocals

- Un regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal. En el cas de què
hi hagi regidors no adscrits a cap grup municipal, aquests també seran membres.

- Persones col·laboradores en l'organització de la Cavalcada de Reis que puguin assessorar al
Consell, amb un màxim de 7.”

Vista l'acta de la sessió ordinària del Consell Municipal de Participació de la Cavalcada de Reis celebrada
el dia 30 de març de 2016, en la qual es va acordar la modificació de l'article 6, apartat D.           

                                                                                                                                                                                                                    

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



 
Atès que el text proposat per l'acord del Consell Municipal de Participació de la Cavalcada de Reis  és el
següent:

«Article 6. El Consell  tindrà una composició entre 5 i 20 persones i estarà constituït pel següents
membres:

 A. President/a . Regidor/a delegat/ada competent en matèria de Cultura. 

B. Vice-president/a; un/a regidor/a proposat pel president/a.

C. Secretari, un funcionari municipal, amb veu però sense vot

D.Vocals

- Un regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal. En el cas de què
hi hagi regidors no adscrits a cap grup municipal, aquests també seran membres.

- Persones col·laboradores en l'organització de la Cavalcada de Reis que puguin assessorar al
Consell, amb un màxim de 10.”

Atès  que  es  considera  adient,  pel  bon  funcionament  del  Consell  Municipal  de  Participació  de  la
Cavalcada de Reis, introduir la modificació proposada.

Vista la proposta d’acord de la Regidoria de Cultura.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'abril de 2016.

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 la modificació de l'article 6, apartat D, del Reglament d'Organització i
Funcionament  del  Consell  Municipal  de  Participació  de  la  Cavalcada  de  Reis  de  Sant  Andreu  de
llavaneres

El text modificat serà el següent:

«Article 6. El Consell  tindrà una composició entre 5 i 20 persones i estarà constituït pel següents
membres:

 A. President/a . Regidor/a delegat/ada competent en matèria de Cultura. 

B. Vice-president/a; un/a regidor/a proposat pel president/a.

C. Secretari, un funcionari municipal, amb veu però sense vot

D. Vocals

- Un regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal. En el cas de què
hi hagi regidors no adscrits a cap grup municipal, aquests també seran membres.
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- Persones col·laboradores en l'organització de la Cavalcada de Reis que puguin assessorar al
Consell, amb un màxim de 10.»                                           

Segon.- SOTMETRE la modificació del Reglament a informació pública i audiència als interessats durant
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el web municipal, en el B.O.P. i en el
D.O.G.C.,  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 la modificació del Reglament definitivament aprovada en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació
definitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.”

El senyor Xavier Noms i Casals,  del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de  les Àrees de Cultura,
Festes i Joventut, explica breument l'assumpte.

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

6.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS.

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

«ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2015 va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de clàusules tècniques (PCT) per a l'adjudicació del
contracte de serveis de neteja d'edificis municipals i va convocar el procés de licitació mitjançant procediment
obert i subjecte a regulació harmonitzada.

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2016 en la qual es proposa a l’òrgan competent
l’adjudicació del contracte a l'empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L.

Atès  que  en  data  18  de  març  de  2016  es  va  requerir  l’empresa  LA BRUIXA NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS, S.L. perquè presentés la documentació prevista a la clàusula 25 amb caràcter previ  a
l'adjudicació.

Atès  que  LA  BRUIXA  NETEGES  GENERALS  I  MANTENIMENTS,  S.L.  ha  presentat  en  termini  la
documentació requerida.

Vist l'informe favorable de l'enginyer assessor municipal de data 13 d'abril de 2016.

Vist l'informe de la Secretaria General i de la Intervenció Accidental.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 d'abril de 2016.

Atès que l’article 151.3 del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposa que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
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Vistos els articles 151.4, 154, 156 i concordants del Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord: 

Primer.- DECLARAR vàlida la licitació.

Segon.- ADJUDICAR a LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L., CIF: B-61399408, el
contracte de serveis de neteja d'edificis municipals per un  import total de 814.320,00 euros , IVA exclòs, i per
un període de 4 (quatre) anys – a raó de 203.580,00 euros anuals, IVA exclòs- per ser la proposició que ha
obtingut la millor puntuació d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 20 del PCAP. 
L’adjudicatari  resta obligat al compliment del contracte amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), al plec de clàusules tècniques (PCT) i a la proposició presentada.

Tercer.- FORMALITZAR el contracte administratiu corresponent en el termini i les condicions que preveu la
clàusula 29 del PCAP i l’article 156.3 del TRLCSP. 

Quart.- APLICAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 22700 del pressupost municipal de
l’any 2016 i COMPROMETRE’S a consignar en els pressupostos dels exercicis corresponents les quantitats
necessàries i suficients per fer front a la despesa corresponent.

Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant, en el BOP, en el DOGC, en el
BOE i en el DOUE en compliment del que disposa la clàusula 29.5 del PCAP i l’article 154 del TRLCSP.

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors juntament amb còpia dels informes emesos per tal de
donar compliment al que disposa l’article 151.4.a), b) i c) del TRLCSP.»

El  Regidor  senyor Xavier  Melo  i  Bulbena,  del  Grup  Municipal  de CIU,  manifesta  la  seva disconformitat  i
demana que el  govern es replantegi  el  tema.  Fa esment  de l'escrit  presentat  en aquest  Ajuntament  pels
sindicats  i  pels  empresaris  dels sector  de la neteja,  segons el  qual  no es compleix amb la  taula  salarial
establerta en el conveni de neteja de Catalunya.

El senyor Melo demana que, des d'un punt de vista ètic, es compleixi amb el preu mínim. 

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, fa una breu explicació del procés de
contractació, del qual va formar part com a membre de la Mesa de Contractació.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Joan Rubal i  Díaz,  del Grup Municipal d'Acord-E, pensa que l'ètica s'ha d'imposar i  es
compromet a introduir les clàusules necessàries per  garantir-la en totes les licitacions de l'Ajuntament.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i C's, 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal de CIU i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal
del PP. Per tant, l'assumpte resulta aprovat sense cap esmena.

7.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  PER  INSTAL.LAR  RÈTOLS  DE  MUNICIPAI  ADHERIT  A
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PER INSTAL·LAR RÈTOLS
DE MUNICIPI ADHERIT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que Sant Andreu de Llavaneres va donar suport el passat ple ordinari de 28 de novembre de 2011 i a
través d’una àmplia majoria a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Atès que l’entitat que té per objectius:

a. Esdevenir  un  ampli  espai  de  debat  on  compartir  idees,  iniciatives  (legals  o  cíviques),  experiències,
informació,  eines  de  gestió  i  tot  allò  que  pugui  ésser  útil  per  dur  el  poble  de  Catalunya  cap  a  la
independència per tal d’assolir les plenes competències municipals.

b. Fomentar i defensar els drets nacionals.
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació.
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea.
e. Promoure el finançament dels propis municipis.
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.

Atès a que actualment ja són 786 els municipis i 50 ens provincials, comarcals i locals adherits a l’Associació,
un fet majoritari i sense precedents al món del municipalisme català.

Atès que l’AMI ja va aprovar la proposta d’identificar els municipis adherits a l’associació amb rètols a les
entrades dels pobles i ciutats del país, elaborant una proposta de cartell per a tots els municipis adscrits a
l’associació.

Atès que són molts ja els municipis que compten amb rètols identificatius a les entrades del poble.

Atès que cal fer un esforç de visualització  del compromís de la societat civil amb el procés que ens ha de
portar a la plena sobirania del nostre país.

Es proposa l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acompanyar a tots els cartells que identifiquen l’entrada de Sant Andreu de Llavaneres amb el rètol que
ha preparat l’AMI pels municipis adherits.

 

2. Fer conèixer aquesta iniciativa als pobles i ciutats nacionals i internacionals agermanats amb Sant Andreu
de Llavaneres.

3. Enviar aquesta moció a l’Associació de Municipis per la Independència.»

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, llegeix el següent escrit:

Se'ns  planteja  per  valoració  i  posterior  votació,  una  moció  de  caràcter  polític,  que  hem  estudiat  amb
deteniment, i sobre la qual, creiem que hi ha unes reflexions a tenir en compte. 

La veritat es que m'he llegit la moció varies vegades, amb interès, amb ànim constructiu, però no li hem pogut
trobar la justificació, clar estar, des del nostre punt de vista. 
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Vostès plantegen una moció de contingut merament polític, encoberta amb la intenció de posar uns rètols
informatius  i  identificatius  de  pertinença a  una associació.  es  legitim,  cert,  però creiem que l'objectiu  no
s'emmarca en la  legalitat que nosaltres defensem.  

Si tractem el tema des d'un punt de vista legal, toparem, per que aquesta legalitat que nosaltres defensem, és
precisament la que vostès volen menysprear. 

Si anem als antecedents dels estatuts de l'ami, que els he llegit, tornarem a topar, per què l'associació exposa
fets històrics, polítics i econòmics, amb els quals no estem per res d'acord. 

Es cert que la història, la política i l'economia es poden estudiar, valorar i interpretar de moltes formes. dels
estatuts se'n treuen unes conclusions de tot això, però convindran que no tothom, en treu les mateixes. i no
caiguem en els bàndols de catalans i espanyols, per segons quina és la interpretació, per que és una reducció
massa simple, i tindríem que entre tots, elevar una mica més el nivell.

Políticament, no podem acceptar les afirmacions que es declaren a l'exposició de motius. es una associació,
legalment  constituïda,  amb les  formalitats  que  marca  la  llei,  amb una  definició  d'objectius,   complint  els
requisits formals i legals, però que representa una part de Catalunya, molt o no, però una part . I que defensa
uns objectius que nosaltres creiem que no són els adequats. 

Moltes coses no funcionen, moltes coses s'han de canviar, moltes estructures s'han de reformar, però això no
ho aconseguirem trencant les regles de joc, i dividint i estressant a la societat. a mes a mes, creiem que
aquest no és l'àmbit on tractar temes d'estructures d'estat i organització territorial, al menys, ara per ara.  

Jurídicament, tenim els nostres dubtes de que el que es proposa, sigui legal i pugui està emparat amb la
legislació vigent, tant local, catalana com espanyola. 

Aquí la referència al textos legals i la seva redacció. 

a) local

b)autonòmica

c) estatal

Per cert, podríem començar per redactar segons quins textos legals amb una mica de collita pròpia, per que el
copiar pegar.

Econòmicament, ho trobem una despesa del tot sense sentit, tenint en compte que obeeix a uns interessos de
part i que no aporta valor al nostre poble.

C's no és partidari de que els municipis s'adhereixin a associacions, llevat de casos molt específics, que
representin una part del tot, i tampoc estem d'acord a destinar recursos que generem entre tots, a causes de
part i que responen a uns interessos concrets, com és el procés cap a la independència, un recursos val a dir,
que no sabem com s'utilitzen.

Estem parlant d'identificar a llavaneres amb una associació a través d'uns cartells a l'entrada del poble, ..
quina  entrada?  Totes?  Solament  venint  de  la  Nacional  II?  Les  entrades  comarcals  també  comptem?
Compten? Són cinc entrades, és a dir, cinc rètols. 

La moció no va acompanyada d'una memòria econòmica dels costos d'aquesta iniciativa,  que si  s'ha de
valorar i votar, estaria be saber de que estem parlant. no fos cas que els costos fossin difícils de justificar, i sí
fos fàcil d'aplicar-los a altres despeses, segurament més urgents i que generarien mes acceptació i consens.  

I per ultim, socialment, genere de tot menys consens, harmonia i tranquil·litat entre els conciutadans. 
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Tenim l'exemple de l'estelada, està, es va aprovar en ple, igual que formar part de l'ami, però genere unes
tensions innecessàries. nosaltres no hi érem en aquelles èpoques, i com es poden imaginar haguéssim votat
en contra,  però a aquestes alçades valorar  les accions quan no hi  érem,  hi  criticar  els  acords adoptats
aleshores, ens he sembla, de moment, fora de lloc, i una pèrdua d'esforços i temps que no portarien en lloc.  9

Defensem la llibertat individual de posar banderes a balcons, enganxines, portar publicitat, fer actes de part i
en favor de la causa, però estem totalment en desacord en que des de les institucions es faci publicitat i
seguidisme d'objectius, que per molta gent que els segueixi, o molt publicitats que estiguin, no representen el
conjunt de la societat. 

L'Honorable President de la Generalitat,  que ho hauria de ser de tots,  va comentar en la seva presa de
possessió del càrrec, que es tenien que explicar més, millor i a més gent. es una opinió respectable, però
estaria be que aquesta proposició o aquesta intenció la portessin a càrrec per altres vies, com una mesa
informativa, un carpa explicant els seus objectius, qualsevol format menys utilitzar les institucions de tots.

I  en  el  sentit  social,  les  conseqüències socials  de  la  moció  que  ens  presenten,  es  on  volem fer  notar
especialment el nostre desacord. 

Quan ens varem presentar a les eleccions, ho varem fer amb la voluntat de treballar per llavaneres, per un
Llavaneres de tot i per tots,  i la nostra tasca fins ara, i creguin-me, d'ara en endavant, es seguir treballant per
tots, sense tenir en compte ideologia, simpaties o preferències. treballem per llavaneres i tots els seus veïns. 

Nosaltres volem un llavaneres integrador, obert, amb vocació d'oferir, d'integrar, de treballar junts, que respecti
les  creences,  ideologies  i  preferències  de  tots,  que  la  seva  gent  es  senti  còmode,  que  pugui  parlar  de
llavaneres tothom i a tot arreu, i que tothom estigui en algun moment disposat a vendre la nostra riquesa, la
nostra història, les nostres costums, les nostres festes, les nostres especificitats que ens fan diferents.

Tot i tenir cadascuna de les forces polítiques representades en aquest consistori, diferents formes de veure les
coses i diferents formes d'aconseguir-ho, ens podem entendre per tal d'obtenir el major consens possible, que
beneficii al nostres veïns. 

I la nostra voluntat és treballar en aquesta línia. 

Però el que  vostès plantegen, tindrà una acceptació, clar que si, però d'una part. 

Generarà tensions, malestar, i no s'entendrà per molta part de la població. 

I no s'entendrà, per què si em d'identificar llavaneres amb alguna iniciativa, podríem obrir la proposta a la
voluntat  general,  donar pas a  la  participació,  per  que a lo  millor  podem identificar  llavaneres amb altres
conceptes, com llavaneres DO del pèsol garrofal, o llavaneres vila florida, que aquest any ens han donat la
classificació, però  que segur que aconseguirem d'ara endavant, millorar en el rànquing. 

En el nostre àmbit de regidors, podem intercanviar opinions, podem debatre, podem inclús discutir iniciatives i
propostes des de postures diferents, però queda en el nostre àmbit.  I si volem traslladar a l'opinió pública la
nostra feina, estic segur que tots som capaços d'explicar el que fem, per que ho fem i com ho fem. 

Per tot això, i possiblement molts altres aspectes que podríem debatre, el nostre vot es contrari a la moció.

Moltes gràcies”

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que respecta la moció perquè
expressa sentiments, però anuncia que el seu Grup votarà en contra per respecte als seus principis.

El senyor Alcalde manifesta que el govern municipal. 
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L'Alcalde i Regidor de Mobilitat explica que l'Ajuntament té una partida reduïda de 2.500,00 euros per senyals
de trànsit i només en queden uns 200. Per tant, proposa que els senyals els paguin els partits polítics que votin
a favor. Són tres plaques i cadascuna val 100 euros.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, accepta la proposta de l'Alcalde.       10

Finalitzat  el  debat i  sotmesa  a votació  la moció,  s’obté el  resultat  següent:  12 (dotze)  vots a favor  dels
Regidors senyors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Albert Sala i Martínez (ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-
AM),  Xavier Noms i Casals (ERC-AM),  Josep Ruiz i  Royo (Acord-E),  Xavier Melo i  Bulbena (CIU),  Lluís
Nogueras i Moulines (CIU), les senyores Gemma Martín i Villanova (ERC-AM), Anna Sosa i Ròdenas (ERC-
AM), Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E)  i  Marta Alsina i Freginals (CIU); 1
 
(una)  abstenció,  del  Regidor  senyor  Emili  Minguell  i  Parent  (  Acord-E) i  4  (quatre)  vots  en contra,  dels
Regidors senyors Joan Rubal i Díaz (Acord-E), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i
Carlos Sánchez i Nicolau (C's), per tant la moció resulta aprovada sense cap esmena.

8. INFORMES.

El senyor Albert Sala i Martínez,  del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda informa que la
Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 18 d'abril d'enguany i que coordinarà el procés d'elaboració
del pressupost de l'any 2017, ja que es va establir un procediment participatiu mitjançant la creació d'un grup
de treball, amb una vigència de dos anys, format per persones triades a l'atzar. La Comissió farà la funció de
validació i seguiment del procés.

El senyor Alcalde informa que el dia 1 de maig s'incorporarà un sergent a la Policia Local en comissió de
serveis i que al Ple del maig vindrà l'Adjunt del Síndic de Greuges per explicar l'informe corresponent a l'any
2015 de Sant Andreu de Llavaneres.

Essent les 21.50 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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