
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 03/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 de març 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.

El senyor Alcalde informa que el dia 23 de març, a les 12.00 hores, es va fer un minut de silenci per
l'atemptat a Brussel·les. Expressa el condol de la Corporació i el rebuig a l'atemptat.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE
FEBRER DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 23 de febrer 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 Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.

3.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  DEL  SERVEI  D'ATENCIÓ  DOMICILIÀRIA  I
TELEASSISTÈNCIA.

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

“APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I TELEASSISTÈN-
CIA

Atès que es considera adient establir la regulació de la prestació dels serveis socials bàsics municipals.

Atès que els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i els serveis
d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, d'acord amb l'article 16.2 de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.

Atès que el servei d'atenció domiciliària és el servei mínim que han de prestar els serveis socials, i que
conformen un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis que es poden prestar de forma
conjunta  o  separada,  segons  les  necessitats  de  l'usuari,  i  el  seu  objectiu  principal  és  resoldre  els
problemes d'autonomia personal que tenen els usuaris.

Vist l’esborrany de Reglament del servei d'atenció domiciliària i teleassistència.

Vist l'informe tècnic del Departament de Serveis Socials.

Vist que entre els objectius principals de l’esmentat Reglament destaca, entre d’altres, procurar un nivell
d'atencions personals, domèstiques i socials suficients per garantir als usuaris l'estança a la seva llar, po-
tenciar l'autonomia personal, prevenir situacions de crisi i de deteriorament en la vida dels usuaris i donar
suport a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència. 
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Vist l’article 25.2,e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva
redacció  donada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració Local.

Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del servei d'atenció domiciliària i teleassistència.

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

Segon.- SOTMETRE el reglament a informació pública i audiència als interessats durant un període de
trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el
D.O.G.C., en el diari “El Punt Avui” i en el web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i
suggeriments.  En  el  supòsit  de  què  no  se’n  presenti  cap,  l’acord  inicial  esdevindrà  definitiu  sense
necessitat de cap altre acord exprés.

Tercer.-  PUBLICAR  el  text  íntegre  del  reglament  definitivament  aprovat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província.

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

La  senyora  Gemma Martín  i  Villanova,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada  de  Serveis
Socials, explica breument el contingut del Reglament.

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

4. ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A.

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

«ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A

Atès que l’elecció de Jutge/essa de Pau Substitut/a correspon al Ple de l’Ajuntament.

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 103/2016, de 4 de març, es va incoar l’oportú procediment i es
van publicar els corresponents  edictes amb una antelació suficient, d’acord amb allò que disposa l’article 5
del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; finalitzant el termini per a la presentació de
sol·licituds el dia 16 de març de 2016.

Atès que durant  l’esmentat  període s’han formulat  les sol·licituds de les persones que es relacionen a
continuació, d’acord amb l’ordre de presentació:

- Antoni Jesús Regàs i Pacheco, D.N.I. 36.566.306-D.
- Benita Dosrius Boter, D.N.I. 38.802.447-K.
- Mª Teresa Aliberas Morros, D.N.I. 38.804.922-N.

Atès que es considera que la persona més idònia per al  càrrec de Jutge/essa de Pau Substitut/a és la
senyora Benita Dosrius Boter.

Vist l’informe de Secretaria.                                                                                                               2

                                                                                                                                                                                                                    

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



 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 22 de març de 2016.

Vist l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial; l’article 6 i concordants del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; es proposa al  Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:

Primer.- ELEGIR a la senyora Benita Dosrius i Boter, D.N.I. 38.802.447-K, com a Jutgessa de Pau Substituta
de Sant Andreu de Llavaneres.

Segon.-  TRAMETRE el present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà de Mataró, perquè el
traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li proposi el nomenament de la
persona elegida.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes oportuns.”

 
El senyor Alcalde recorda el tràmit de la Comissió Informativa General i explica la proposta.

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

5. A  PROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 15 DE JULIOL DE 2005, DE GESTIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA AMB FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. (FCC, S.A.) CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ DE LA MÀQUINA D'ESCOMBRAR.

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

“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 15 DE JULIOL DE 2005, DE GESTIÓ DEL
SERVEI  DE  RECOLLIDA DE RESIDUS I  NETEJA VIÀRIA AMB FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. (FCC, S.A.) CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ DE LA MÀQUINA D'ESCOMBRAR

Atès  que  en  data  15  de  juliol  de  2005  es  va  formalitzar  el  contracte  administratiu  amb  Fomento  de
Construcciones y Contratas, S.A., de concessió administrativa per a la gestió del servei de recollida i trasllat
de  residus  municipals  i  del  servei  de  neteja  viària,  amb  subjecció  al  Plec  de  clàusules  econòmiques  i
administratives particulars  i  al  Plec de clàusules tècniques per a l’adjudicació del  contracte de concessió
administrativa per a la gestió del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans municipals, de la fracció
orgànica, de voluminosos, d’esporga, de piles i de residus comercials i del servei de neteja viària del municipi
de Sant Andreu de Llavaneres,  aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de desembre de 2004.

Atès que en data 7 de gener de 2016, número de registre d’entrada 43/2016, Fomento de Construcciones y
Contratas,  S.A.  ha presentat  un escrit  en virtut  del qual formula una proposta per substituir  la  màquina
d'escombrar actual per una Ravo Dual model 540 CD, la qual incorpora un sistema que permetrà utilitzar
aigua en la neteja dels carrers de poble.

Vist l'informe del tècnic municipal de medi ambient en virtut del qual, entre d'altres qüestions, explica que la
màquina actual ha superat amb escreix la seva vida útil I, per tant, és recomanable la seva renovació.

Atès que es considera que la renovació de la màquina d'escombrar és necessària per garantir el correcta
funcionament del servei de neteja viària.

Vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció Accidental.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data  22 de març de 2016.                             3
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Vistos els articles 59.1, 101, 163 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  legislació  aplicable  a
l'esmentat  contracte i  les seves modificacions;  es proposa al  Ple de la Corporació l’adopció del  següent
acord:

Primer.- APROVAR la modificació del contracte administratiu de data 15 de juliol de 2005 formalitzat amb
Fomento de Construcciones y Contratas,  S.A.,  de concessió administrativa per a la gestió del  servei  de
recollida i trasllat de residus municipals i del servei de neteja viària.

La  modificació  del  contracte  consisteix  en  la  renovació  de  la  màquina  d'escombrar  per  un  import   de
210.954,70 Euros, IVA inclòs,  que es pagarà a raó de 120 quotes mensuals de 2.363,27 euros, IVA inclòs, és
a dir, un import total de 283.592,40 Euros.

Segon.- APLICAR la despesa corresponent a l'any 2016 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1621
62400 i 1621 35901 del pressupost municipal vigent, un cop entri en vigor la modificació de pressupost núm.
5/2016.

Tercer.- COMPROMETRE'S  a consignar les quantitat necessàries per fer front a les obligacions econòmiques
del present acord en el pressupostos municipals dels exercicis corresponents.

Quart.- DETERMINAR que els efectes econòmics de la present modificació del contracte seran a partir de
l'efectiva recepció i posada en servei de la nova màquina, tenint en compte que la concessionària preveu un
termini de lliurament entre 4 i 6 mesos des de la comanda.

Cinquè.-NOTIFICAR el  present  acord  a  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  S.A.  i  a  la  Intervenció
Municipal als efectes oportuns, juntament amb còpia dels informes emesos.”

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de les Àrees de Medi Ambient,
Serveis Municipals i Manteniment, i Habitatge, explica breument l'assumpte tenint en compte dos apartats. Pel
que fa a la part econòmica, hi havia tres possibilitats, d'una banda que l'Ajuntament adquirís directament la
màquina al proveïdor, el que suposava pagar el 21% d'IVA, el pagament al comptat i obtenir una font de
finançament. Com a segona opció es va contemplar la possibilitat de adquirir la màquina amb finançament
d'una entitat bancària, el que suposava un increment del preu i, com a última opció, es va valorar la possibilitat
de adquirir la màquina a través de FCC, el que suposa pagar un cost més econòmic i sense necessitat de
buscar finançament.

Per tant, conclou que, desprès d'estudiar les tres possibilitats la més adient econòmicament és la d'adquirir la
màquina a través de FCC.

Pel que fa a la part tècnica, el senyor Roldós explica que la màquina actual ja té onze anys d'antiguitat i ha
tingut moltes reparacions, es tracta d'una màquina antiga que ja no pot garantir la bona prestació del servei,
per la qual cosa s'ha considerat necessari adquirir-ne una de nova,  ja que la neteja viària és una prioritat pel
govern.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera prioritari el servei de neteja viària.
La màquina actual ja és antiga i obsoleta. La nova màquina és bona i es posiciona com una de les opcions
més idònia per Fomento, la concessionària, ja que el preu és molt favorable.

Es posiciona a favor de la proposta i pregunta qui conduirà la màquina, si serà un empleat de FCC o de la
Brigada Municipal.

A les 21,15 hores s'incorpora la senyora Anna Sosa i Ròdenas, Regidora del Grup Municipal d'ERC-AM.       

                                                                                                                                                                                                                    

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



 

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, demana un aclariment sobre si l'oferta
de FCC és per la mateixa màquina que la resta d'ofertes.

El senyor Melo considera més transparent tenir tres ofertes de tres proveïdors diferents.

El senyor Roldós respon que serà un treballador de FCC el que conduirà la màquina i explica que s'han
consultat altres Ajuntaments i que tots tenen aquesta màquina, ja que es considera la millor .

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

6. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016.

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

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016

Vist  l'expedient  de modificació  de crèdits  núm. 5/2016 mitjançant  la  concessió  de crèdits  extraordinaris  i
transferència de crèdits.

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient redactada en compliment de l’article
37.2 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril.

Vist l’informe de la Intervenció municipal.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 22 de març de 2016.

Vistos els articles 168, 169, 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 35, 37, 40, 42 i 43 i concordants del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril; així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici
2016.

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. 5/2016 mitjançant la concessió
de crèdits extraordinaris i transferència de crèdits, d’acord amb el detall que s’indica al full annex.

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies l'expedient de modificació de
crèdits núm. 5/2016, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les reclamacions que
estimin oportunes davant el Ple de la Corporació.

Tercer.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016 es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini esmentat no es presenten reclamacions.”

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument
la modificació pressupostària. Té dues parts, d'una banda la de transferència, que suposa un canvi de codifi-
cació sense augment del pressupost, i la de l'altra, la modificació destinada a dotar pressupostàriament les
partides per a la renovació de la maquina de la neteja del municipi i altres canvis. La despesa per l'Ajuntament
és reduïda.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, està d'acord que es tracta d'una modi-
ficació de caràcter tècnic. Es congratula del contingut de la modificació per adquirir desfibril·ladors, per la sub-
venció a Paraguai i per a productes alimentaris. Anuncia el seu vot a favor.                                                 5
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El senyor Sala aclareix el concepte d'aliments que consten a la modificació.

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

7. APROVACIÓ DEL NOM DE L'ESCOLA JAUME LLULL.

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

“APROVACIÓ  DEL  CANVI  DE  DENOMINACIÓ  DE  L’ESCOLA  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES
(DENOMINACIÓ PROVISIONAL) A ESCOLA JAUME LLULL

Atès que al mes d’octubre de 2014 es va informar a aquest Ajuntament, per part de la Direcció de Serveis
Territorials de Maresme-Vallés Oriental, de la decisió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de fusionar  dues escoles del  municipi,  l’Escola  Labandària  i  l’Escola  Sant  Andreu,  per  motius
organitzatius.

Vist que el procés de fusió de dues escoles implica l’extinció de les escoles Labandària i Sant Andreu per
crear  una  nova,  amb  codi  de  centre  08074835,  que  obté  denominació  provisional  pel  Departament
d’Ensenyament d’Escola de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que es va considerar adient que el nom de la nova escola fos escollit per part d’ambdues escoles, entre
noms relacionats  amb el  municipi,  mitjançant  un  procés  de  participació  de  l’alumnat  i  de  les  famílies,  i
finalment, al mes de març de 2015, es va escollir el nom de Jaume Llull, que fou qui va lluitar per aconseguir
la independència de Llavaneres respecte al Castell de Burriac que exercia el seu domini feudal l'any 1479.

Atès que es considera adient aprovar la denominació definitiva proposada.

Vist  que  el  procediment  per  fer  efectiu  el  canvi  de  denominació  específica  d’Escola  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres a Escola Jaume Llull inclou, entre d’altres actes, l’acord de Ple en el qual s’aprovi el canvi de
denominació.

Vista la proposta d'acord de la Regidora-Delegada d'Ensenyament.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data  22 de març de 2016.

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

Primer.- APROVAR el canvi de denominació específica provisional Escola de Sant Andreu de Llavaneres, codi
de centre 08074835, a la denominació definitiva, Escola Jaume Llull, amb mateix codi de centre.

Segon.- NOTIFICAR a l’Escola de Sant Andreu de Llavaneres el present acord als efectes oportuns.»

El senyor Alcalde explica els antecedents.

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

8. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC I ACORD PER LLAVANERES, DE REBUIG A L'ACORD DE
LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS.

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI
DELS REFUGIATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS                                                                                                                                   6
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El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del Consell Europeu,
Donald Tusk,  i  el  president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker,  van fer públic  l'esborrany del
preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de
Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses
modificacions.

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i impacte a
llarg  termini  sobre  el  sistema  de  protecció  internacional,  sinó  que  a  més,  els  Estats  membres  estarien
cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat
amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen
expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.

La  preocupació  persistent  per  retornar  refugiats  cap  a  Turquia  enlloc  de  fer  esforços  incondicionals  per
reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la
crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista. 

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un altre que
ja estigui en territori  turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les
persones  involucrades,  sinó  que  també  va  en  contra  del  principi  de  la  solidaritat  mundial  i  el  sistema
internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de
rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen
els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la
desesperació. 

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi fermament amb
l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus
respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats
possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats
suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís,
generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.

Per tots aquests motius,  els grups sotasignants a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  proposen
d’adopció dels següents Acords:

ACORDS

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la UE i
Turquia.

Segon.  Demanar  al  Govern de l'Estat  que defensi  fermament  al  Consell  Europeu i  en totes les cimeres
europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar els Estats membres
de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els estats. 

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres,
respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió
Europea per als refugiats de manera coordinada. 

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves per
una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea. 

Cinquè.  Instar  al  Consell  Europeu,  a  la  Comissió  Europea  i  al  Parlament  Europeu  a  obrir  de  manera
immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a
l'abast de viles, ciutats i regions europees.                                                                                              7
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Sisè.  Demanar a la Comissió Europea que doti  urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal  que pugui
costejar  el  personal,  medecines,  tendes  de  campanya,  mantes  i  assistència  tècnica  per  a  les  100.000
persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.

Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que inclogui
l'empadronament,  l'escolarització,  l'aprenentatge  de  la  llengua catalana,  el  suport  a  l'ocupació,  el  lleure i
activitats de socialització, això com l'habitatge, entre d'altres.

Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de particulars,
d'entitats  i  del  propi  Ajuntament  a  través  de  l'Inventari  de  Recursos  que  comparteixen  els  municipis  de
Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés
d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.

Novè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de lloguer social durant 12 mesos al
nostre  municipi  a  través  de  l'esmentat  Inventari  de  Recursos,  per  a  l'acollida  d'una  família  de persones
refugiades.”

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, llegeix el següent escrit:

“Vull començar assenyalant que, en aquest tema, anem tard; que anem a remolc de decisions anteriors i que el
que volem és fer enrere una decisió ja pressa, com és l’acord aprovat entre la Unió Europea i Turquia.

Aquest acord, que no haguéssim volgut veure mai i que, als que ens sentim part d’Europa (la d’avui) i una
Europa del futur, en ha avergonyit profundament.

Ens avergonyeix per diverses raons:

1.-  Perquè  tracta  les  persones com a números:  com un simple  valor,  una xifra  de  la  incomoditat,  de la
necessitat de coordinar ajudes, d’organitzar-nos, una xifra del volum d’allò que ens incomoda, com són els
refugiats que s’acosten buscant ajuda.

2.- Un número perquè posa preu a la resolució d’aquesta incomoditat amb la compensació a un tercer país
per cada refugiat que es retorni. És a dir, paguem per a que ens treguin del davant allò que no volem trobar a
la porta de casa. Números que mostren aquesta situació con un simple tràmit comercial, com si parléssim de
carn i no de persones vives i que pateixen.

3.- Ens oposem a aquest acord perquè estem convençuts que viola les normes més elementals,  locals i
internacionals en allò que té a veure amb el dret d’asil i l’acolliment de persones que fugen de la guerra i de la
necessitat.  Per això, cal dir que lluitarem contra aquest acord que entenem il·legal i  que nega la mínima
humanitat.

 Aquests són, en síntesi, les raons que ens porten a presentar aquesta moció. I avui,em perdonareu si us
llegeixo, com vull fer el contingut sencer de la proposta. Perquè crec que hi ha moments en què ens cal sentir
en veu alta tot un seguit de coses que ens han d’avergonyir com a ciutadans i com a persones. Perquè crec
que és útil prendre aquesta consciència del que s’està fent en el nostre nom.”

Seguidament, el senyor Rubal, llegeix la moció.

La Regidora senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, fa una lectura parcial del text que
ha enviat el Fons Català de Desenvolupament Local:

«EL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA        8
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El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les
persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que
aglutina els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la
pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional. 

Lluny  d’aquesta  decisió  presa  pels  caps  d’estat,  els  ajuntaments  estan  donant  suport  a  les  persones
refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan
arribin als municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr.
Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. 

La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una sortida que
garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir  les sol·licitants
d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats
a  l’Estat  turc,  com ja  hem vist  a  la  frontera  sud  de  Ceuta  i  Melilla  amb el  Marroc  o  amb els  Centres
d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir
del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la negociació de
l’adhesió de Turquia a la UE. 

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones que fugen de
la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb
l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon,
acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la
Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000
persones.   

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament  a  la  utilització  de les polítiques migratòries al
servei  d’una lògica securitària que arrasa amb els  suposats valors  fundacionals  europeus de solidaritat  i
respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma
irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil  a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la
irregularitat. 

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi
humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar
amb  la  crisi  humanitària,  sinó  expulsar-la  de  territori  comunitari,  i  prioritzar  les  operacions  de  control  i
seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i
amb les  morts  a  la  Mediterrània,  cal  voluntat  política  garantint  vies  segures  i  legals:  visats  humanitaris,
possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats i les
institucions  europees  des  de  l’inici  d’aquesta  crisi  que  xoca  frontalment  amb  l’obligat  compliment  de  la
Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es
prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives.

Davant  d'una  Europa  incapaç  de  donar  una  resposta  adequada  garantint  condicions  dignes  a  totes  les
persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni,
avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i
ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i :

Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i Turquia
que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell
Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional.                                    9

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.ajllavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i
trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de
persones reubicades i reassentades que li corresponen.

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les
persones refugiades que estan en ruta a Grècia.  

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern
de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient
per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de
qualitat.

 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i protecció. Adaptant els
plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil  per garantir la
seva vida en família i la seva integració. 

Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d’asil. 

Definirem  els  serveis  i  infraestructures  que  poden  oferir  els  nostres  municipis  per  acollir  les  persones
sol·licitants d’asil. 

 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les
persones  refugiades,  creant  els  vincles  i  la  interacció  necessària  per  prevenir  el  racisme  i/o  la
discriminació, i promoure la cohesió social.   

 Endegarem  i  garantirem  polítiques  municipals  de  cooperació  al  desenvolupament  amb  vocació
transformadora. 

Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una vergonya més d'Europa, de Stop Mare Mortum.»

El senyor Alcalde, respecte als punts 6, 7 i 8 de la moció, recorda que fa sis mesos tots els grups varen aprovar
en el Ple del 29 de setembre de 2015, una moció conjunta de tots els grups de suport a l'acollida de població
refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

També explica que avui s'ha rebut la documentació de l'ACM, anuncia que es farà una reunió amb l'entitat Gris i
es trametrà un document a l'ACM  conforme Sant Andreu de Llavaneres està disposada a acollir refugiats i el
número de persones que es poden acollir.

El senyor Alcalde afirma que no suposarà cap disminució del pressupost de Serveis Socials.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, es posiciona a favor de la moció i
llegeix el següent escrit:

“El pre-acord al que han arribat els Caps d'Estat de la UE amb Turquia per a la devolució de Refugiats el

passat 8 de Març i que ha estat ratificat pel Consell Europeu de 17-18 de Març, contravé el marc legal dels

Tractats de la UE i la Convenció de Ginebra, segons els experts legals i assessors de la Comissió Europea. 

Es tracta d'un acord a canvi de concessions de  caràcter polític a Turquia en les negociacions d'adhesió i

política de visats. És un acord a curt termini, que desvia la responsabilitat europea i que posa de manifest la

incapacitat política dels Estats Membres per a resoldre, amb els instruments legals i capacitats disponibles, la

crisis dels refugiats siris. Els polítics europeus s'han vist arrossegats per un clima d'opinió que afavoreix a més

a més la busca de solucions improvisades i ha obert les portes als populismes i als nacionalismes excluyent.
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Es per això,  que la comunicació,  dels polítics,  i  el  rol  del  medis,  han d'esser  part  de la solució i  no del

problema. 

El projecte europeu està basat en els valors absoluts del respecte als drets humans, les llibertats individuals i

els processos democràtics. Cap crisi pot posar en dubte aquests principis. Es tracta d'un problema europeu

que exigeix soluciones europees.                                                                                                                        10

C's mostra el seu absolut rebuig a l'acord, com ja es va expressar en el Congrés dels Diputats, per improvisat,

il.legal i ineficaç a curt termini, doncs el fluxos humans no entenen de portes tancades si hi ha alternatives.

Per això el nostre partit reitera la seva proposta de :

1. Reforçar les capacitats i instruments que doten a la UE d'una autèntica política migratòria i d'asil. 

2. Específicament  l'immediat  és  desenvolupar  l'article  78  que  permet  al  Consell,  a  proposta  de  la

Comissió i  consultant al  Parlament, adoptar en cas de fluxos massius d'immigrants, prendre les mesures

urgents com les d'assistència humanitària a països receptors, salvament, reassentament de refugiats i establir

vigilància de fronteres.

3. Establir mecanismes i vies legals que permetin l'entrada temporal i  re-assentament de refugiats a

Europa, en especial als arribats a les illes gregues, en condicions de seguretat, desincentivant l'ús d'altres vies

controlades per organitzacions criminals. 

4. Contribuir de forma efectiva a la resolució del conflicte a Síria i Iraq i el retornament a llarg termini dels

refugiats en condicions de seguretat.

Per tant, pel contigut de la Moció que es presenta, i de la nostra declaració prèvia, el nostre grup està d'acord

amb la dita Moció, la recolza i per tant dóna el seu vot afirmatiu. 

No obstant,  sol·licitem i  preguem als grups presentants de la Moció,  que en el  seu punt setè,  s'inclogui,

respecte  de  la  llengua,  l'aprenentatge  de  la  llengua  i/o  castellana,  de  forma que  s'ampliïn  les  eines  de

comunicació.

Moltes gràcies”      

El senyor Sánchez anuncia el seu vot a favor però, pel que fa al punt setè considera que s'hauria d'incloure
també l'aprenentatge de la llengua castellana.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica que el seu Grup, tradicionalment, no
ha donat suport a mocions d'assumptes que no són de competències municipals.

El senyor Ros explica que vint-i-vuit caps d'Estat signen un acord al respecte, demostrant que tenen sensibilitat
social i que els hi preocupa la situació. Recorda que el dia 6 d'abril, al Congrés dels Diputats, s'explicarà aquest
acord. Anuncia el seu vot en contra.

El  Regidor  senyor Xavier  Melo  i  Bulbena,  del  Grup  Municipal  de CIU,  es  posiciona  a favor  dels  sirians i
manifesta que sent vergonya. Recorda els casos dels Balcans, Iemen, Txad, Sudan...

El senyor Melo manifesta que té dubtes respecte la concreció de la moció, especialment pel que fa al punt
novè, considera que cal retirar-lo o modificar-lo.

El senyor Alcalde afirma que es concretarà el contingut d'aquest apartat novè quan es parli amb l'entitat Gris.

El Govern accepta retirar el punt novè de la moció.

El senyor Rubal llegeix el següent escrit:
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“Em congratula veure que reunim i que compartim la voluntat dels grups o de la majoria dels grups, tal com
acaba de posar de manifest el portaveu de CiU, el senyor Xavier Melo. En el cas del portaveu de Ciutadans, a
més d’expressar l’alegria per compartir l’acord, els vull demanar, si us plau, que tenint en compte que són un
partit amb pes a nivell de l’Estat, que facin tota la força possible per moure la voluntat del President del Govern
per a modificar aquesta decisió i que mostrin una actitud diferent de la de complaença que ha mostrat fins ara
el govern espanyol. Que utilitzin tota la seva força en aquest sentit. 

 En  el  cas  del  Partit  Popular,  només  dir  que  esperava  una  actitud  diferent;  una  actitud  d’implicació,  de
sensibilitat i, en definitiva, d’humanitat. Perquè no ens podem conformar dient que confiem que s’han pres les
decisions correctes i que els responsables tenien motius per a fer-ho. No podem ventilar-ho així. Jo no cec
que sigui un tema del qual ens puguem apartar dient que supera l’àmbit municipal. Crec que com a polítics
locals i com a ciutadans, no ens podem desempallegar d’això esperant que algú vingui a escombrar allò que
ens molesta a la porta de casa. Perquè, com diu el poema que es cita a l’inici de l’obra d’Ernest Hemingway,
cap patiment no es pot ser aliè, perquè cap home és una illa. Així, senyors del PP, com diu aquell poema, no
preguntis  per  qui  toquen  les  campanes,  les  campanes  toquen  per  nosaltres,  per  tots  nosaltres.  Moltes
gràcies.”

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI
DELS REFUGIATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del Consell Europeu,
Donald  Tusk i  el  president  de la  Comissió  Europea,  Jean Claude Juncker  van  fer  públic  l'esborrany del
preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de
Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses
modificacions.

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i impacte a
llarg  termini  sobre  el  sistema  de  protecció  internacional,  sinó  que  a  més,  els  Estats  membres  estarien
cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat
amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen
expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.

La  preocupació  persistent  per  retornar  refugiats  cap  a  Turquia  enlloc  de  fer  esforços  incondicionals  per
reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la
crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista. 

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un altre que
ja estigui en territori  turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les
persones  involucrades,  sinó  que  també  va  en  contra  del  principi  de  la  solidaritat  mundial  i  el  sistema
internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de
rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen
els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la
desesperació. 

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi fermament amb
l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus
respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats
possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats
suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís,
generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.
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Per tots aquests motius,  els grups sotasignants a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  proposen
d’adopció dels següents Acords:

ACORDS

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la UE i
Turquia.

Segon.  Demanar  al  Govern de l'Estat  que defensi  fermament  al  Consell  Europeu i  en totes les cimeres
europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar els Estats membres
de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els estats.                   12

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres,
respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió
Europea per als refugiats de manera coordinada. 

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves per
una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea. 

Cinquè.  Instar  al  Consell  Europeu,  a  la  Comissió  Europea  i  al  Parlament  Europeu  a  obrir  de  manera
immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a
l'abast de viles, ciutats i regions europees.

Sisè.  Demanar a la Comissió Europea que doti  urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal  que pugui
costejar  el  personal,  medecines,  tendes  de  campanya,  mantes  i  assistència  tècnica  per  a  les  100.000
persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.

Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que inclogui
l'empadronament,  l'escolarització,  l'aprenentatge  de  la  llengua catalana,  el  suport  a  l'ocupació,  el  lleure i
activitats de socialització, això com l'habitatge, entre d'altres.

Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de particulars,
d'entitats  i  del  propi  Ajuntament  a  través  de  l'Inventari  de  Recursos  que  comparteixen  els  municipis  de
Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés
d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.”

Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E, CIU i C's i 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP . Per tant, la moció resulta aprovada
amb l'esmena proposada.

9  . INFORMES.

El  senyor  Emili  Minguell  i  Parent,  del  Grup  Municipal  d'Acord-E,  Regidor-Delegat  d'Esports  i  de  Noves
Tecnologies, informa que des de l'any 1984 i coincidint amb els anys olímpics, es fan els Olimpíades Populars,
i enguany es faran del dia 2 al 9 de juliol.

També informa que s'ha adjudicat a una empresa els serveis per regularitzar diversos temes informàtics.

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'Acord-E, informa que el dia 24 de març va finalitzar el
termini per presentar propostes pel contracte de l'enllumenat públic, s'ha presentat nou empreses.

La senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econòmica,
Empresa, Comerç i Turisme, llegeix el següent escrit:

«Bona nit  a tothom,
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Breument voldria informar del nou MERCAT DE LA FLOR I EL JARDÍ, que té con a objectiu dinamitzar el
sector de la planta i la flor ornamental dels nostres productors locals, i així situar a Sant Andreu de Llavaneres
al mapa, tot atraient a la població local, a la del Maresme i a la d'arreu, dinamitzant així la resta del comerç
local i aprofitar el fet de que els diumenges tenim obert al públic.

El mercat tindrà lloc 1cop al mes, cada penúltim diumenge pel mati, al parc Jaume Brutau, i compta amb 17
participants confirmats, repartits amb 4 modalitats:  la flor i el jardí pròpiament, l'art, la cuina de les plors i les
plantes i la zona infantil.                                                                                                                                    13

Teníem prevista la seva inauguració el passat 20 de Març, 1r dia de la primavera, però donada la pluja es va
tenir que postposar.

Tot i així, es va realitzar com estava previst el 1r concurs d'aparadors i balcons florits, el qual va ser un èxit de

participació.

La nova data proposada per la inauguració del mercat de la flor i el Jardí es el 24 d'abril, després de Sant

Jordi i passada la festa del pèsol.

Aquesta  tindrà  un  caràcter  de  continuïtat  a  les  precedents  edicions  amb alguna novetat,  i  serà  des  del

divendres 15 al  diumenge 17 d'abril,  amb la participació de la nostra localitat  a l"  Any Internacional dels

llegums 2016" proclamat per L'Assemblea General de les Nacions Unides i a "CATALUNYA 2016 REGIÓ

EUROPEA DE LA GASTRONOMIA"

Us hi esperem a tots i totes!

Moltes gràcies.”

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Serveis Socials

i Salut Pública, informa que s'està preparant un projecte perquè alumnes de batxillerat de l'Institut donin clas-

ses al Casal de la Gent Gran sobre noves tecnologies.

Informa també que el proper 11 d'abril iniciarà el servei del bar del Casal de la Gent Gran la nova empresa

després del procediment de contractació i que properament es farà una zona d'esbarjo per gossos al carrer

Alzina (Ametllareda).

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat d’Hisenda, anuncia la con-
vocatòria de la Comissió Especial de Comptes per al dia 18 d'abril a les 20.00 hores i explica que espera dis -
posar de la liquidació del pressupost 2015.

El senyor Alcalde informa de les subvencions de la Diputació de Barcelona, Xarxa de Govern Local, pels anys
2016-2019, i dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2016:

“  Primer.- APROVAR les sol·licituds a les Meses de Concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-
2019» de la Diputació de Barcelona d'acord amb el detall següent:

Àmbit Programa Nom actuació
Cost total (IVA

inclòs)
Import

sol·licitat
Any inici
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Prestació  de 
serveis públics i 
garantia de la 
cohesió social

Prestació de 
serveis públics

Prestació del servei
públic de neteja 
viària

352.000,00€ 100.000,00€ 2016

Nova inversió 
per al foment de 
la diversificació 
econòmica

Nova inversió

Construcció de 
l'edifici de vestidors
del nou poliesportiu
municipal al sector 
«Els Ametllers»

1.351.412,00€ 675.706,00€ 2017

Nova inversió 
per al foment de 
la diversificació 
econòmica

Nova inversió
Obres de millora de
la xarxa de 
clavegueram

126.000,00€ 126.000,00€ 2017

Nova inversió 
per al foment de 
la diversificació 
econòmica

Nova inversió
Cobriment de la 
pista poliesportiva 
de Sant Pere

248.050,00€ 248.050,00€ 2017

Nova inversió 
per al foment de 
la diversificació 
econòmica

Nova inversió
Adquisició de 
l'edifici Can Farnés

1.125.000,00€ 625.000,00€ 2018

Segon.- TRAMETRE  a  la  Diputació  de  Barcelona  tota  la  documentació  prevista  a  les  Instruccions  de
presentació de sol·licituds.”

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, informa que de -
mà està convocat el Consell Municipal de la Cavalcada de Reis.

Essent les 22.08 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.

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.ajllavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES


