
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 05/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint hores i cinquanta-sis minuts del dia 31 de maig 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.

0.- EXPOSICIÓ PER PART DE L’ADJUNT AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA DE L’INFORME
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, ANY 2015.

El senyor Jaume Saura Estapà, Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya, explica breument l'assumpte.
Destaca que l'any 2015 s'ha reduït sensiblement el número de queixes iniciades.

També comenta que hi ha queixes de les quals no es coneix l'origen i que el temps de tramitació de les
queixes és molt alt, pensa que cal millorar-lo.

L'Alcalde agraeix al senyor Saura la seva assistència.

El senyor Saura s'absenta a les 21.07 hores.

L'Alcalde suspèn la sessió a les 21.07 hores.

A les 21.12 hores es reprèn la sessió.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 D'ABRIL
DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 26 d'abril  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 DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS   NÚM. 7/2016.

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

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 07/2016, DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (Reconeixement extrajudicial de crèdit),
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I DE SUPLEMENT DE CRÈDITS.
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Vist l’expedient número 07/2016, de modificació del pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de
tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de transferència de crèdits, de crèdits extraordinaris i de
suplement de crèdits.

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient.

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

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 24 de maig de 2016.

Vist l’article 60.2 i  concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,  en relació 185 del  Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
concordants (LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient  de modificació  de crèdits  núm.  07/2016,  de modificació  del
pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria (reconeixement extrajudicial de crèdit), de
transferència de crèdits, de crèdits extraordinaris i de suplement de crèdits, d’acord amb el desglòs següent:

A. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  

El  reconeixement  extrajudicial  corresponent  a  les  aplicacions  pressupostaries  referents  a  diverses
despeses dels capítols II, III, IV I VI, són les que es detallen en el document annex 1 al present acord.

El reconeixement extrajudicial es finança per mitjà de la utilització del romanent líquid de tresoreria de la
liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2015, en un import total de 206.364,11 €, de l’aplicació
pressupostaria 870.00 "Aplicació pel finançament de despeses generals "

B. EN RELACIÓ AL SUPLEMENT DE CRÈDIT  

En el document annex 2, s'indiquen les aplicacions pressupostàries objecte de suplement.

Segon.- SOTMETRE a informació el present acord pel termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació
d’anuncis en el B.O.P.B., en el lloc web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i un cop transcorregut
el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot
això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

El  senyor  Albert  Sala  i  Martínez,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidor-Delegat  d'Hisenda,  explica
breument  les esmenes al dictamen de la Comissió Informativa General. 

Explica que l'expedient que es proposa a aprovació inclou únicament l'expedient extrajudicial de crèdit i la
recuperació de part de la paga extra del personal corresponent al desembre de 2012.

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

4.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  D'ADHESIÓ  AL  SERVEI  COMARCAL  D'ALERTES
METEREOLÒGIQUES I DE SEGUIMENT ATMOSFÈRIC. 2
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«CONVENI D'ADHESIÓ AL SERVEI D'ALERTES METEOROLÒGIQUES I DE SEGUIMENT ATMOSFÈRIC
DEL CONSELL COMARCAL

Atès que el conveni del Servei d'Alertes Meteorològiques i de Seguiment Atmosfèric es presta pel Consell
Comarcal del Maresme. 

Atès  que  el  servei  de  meteorologia  del  Consell  Comarcal  té  l’objectiu  de  proporcionar  la  informació
meteorològica comarcal  necessària  per  a  la  prevenció  de situacions  meteorològiques  de risc  (SMR) i
l’alerta selectiva dels municipis que poden ser afectats, per tal de poder preveure, i, per tant, prendre les
mesures necessàries per prevenir i evitar les possibles situacions de perill.

Vist que es considera necessari que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'adhereixi a l'esmentat
conveni per tal de poder preveure les actuacions necessàries en cas d'emergències meteorològiques i
evitar així situacions de risc.

Atès que, a part de rebre per part del Consell Comarcal del Maresme la comunicació de les  situacions
meteorològiques  de  risc,  el  conveni  també  preveu  que  el  Consell  Comarcal  del  Maresme  presti  els
següents serveis: elaborar informes de les condicions meteorològiques puntuals o de previsions, elaborar
informes per als ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres amb les dades de l'estació meteorològica més
propera, posar a disposició de l'Ajuntament un telèfon de contacte amb els tècnics responsables les 24
hores del dia els 365 dies de l'any  i establir un dispositiu per rebre de forma ràpida i eficaç les alertes.

Atès que la vigència de l’esmentat conveni serà d’un any i serà prorrogable automàticament per períodes
consecutius d'igual durada.

Atès que el cost d'aquest servei és de quaranta (40) euros al mes i el conveni preveu que el pagament es
farà semestralment per un import de 240 euros.

Vist l’informe del Sergent Cap de la Policia Local.

    Vist l'informe d'Intervenció.

    Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 24 de maig de 2016.

Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el conveni del Servei  d'Alertes Meteorològiques i de Seguiment Atmosfèric que es
presta pel Consell Comarcal del Maresme.

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

Segon.-. FACULTAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura del conveni esmentat.

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

Quart.- Una vegada s’hagi   procedit  a la  signatura del  conveni  PUBLICAR al  mateix en el  Portal  de
Transparència de l’Ajuntament.                                                                                                              3
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Cinquè.- PUBLICAR el text del conveni signat en el DOGC en compliment de l’article 110.3 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre.

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

L'Alcalde explica breument l'assumpte.

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

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
SERVEI  PÚBLIC  D'ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  A  MOTOR  EN  ZONES  ESPECIALS  I
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITAT «ZONA BLAVA».

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

“APROVACIÓ  INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA   MUNICIPAL REGULADORA DEL
SERVEI  PÚBLIC  D’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  A  MOTOR  EN  ZONES  ESPECIALS  I
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA”

Vist el text de l’Ordenança Municipal  reguladora  del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en
zones  especials  i  determinades  de  la  via  pública,  sota  control  horari  limitat   “zona  blava”,  aprovada
definitivament el dia 18 de setembre de 2009.

Vist l’informe de la Policia Local, segons el qual és necessari realitzar una sèrie de modificacions al text de
l'ordenança per tal d'actualitzar-la.

Atès arrel de la modificació de l'esmentada ordenança és necessari modificar l'ordenança fiscal número 20
reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 24 de maig 2015.

Vistos els articles 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,  de  mesures  per  a  la
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ; es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:  

Primer.-  APROVAR INICIALMENT les següents modificacions:  

-  Article  2  (Zones  i  carrers  afectats)  de  l’Ordenança  Municipal  reguladora  del  servei  públic
d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control
horari limitat  “zona blava”, en el sentit que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 2. Zones i carrers afectats.  

Les vies públiques, en les quals s’estableix el servei són les següents: 

A) ZONES BLAVES: de pagament amb control horari 

A.1.- Tot l’any                                                                                                                                     4
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a) Passeig de la Mare de Déu de Montserrat

b) Plaça de la Vila 

c) C/ Clòsens

d) Plaça dels Gegants

e) C/ Cardenal Vives

f) Pg. Jaume Brutau

A.2.- Temporada d’estiu: Zona platja 

Pg. de la Riera tram entre Camí Can Pi i la platja        
C/ Garbí 

C/ Mestral 

-  Article  3  (Excepcions  de  pagament)  de  l’Ordenança  Municipal  reguladora  del  servei  públic
d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control
horari limitat  “zona blava”, en el sentit que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 3. Excepcions de pagament: 

 Zona blava de pagament platja (estiu)

Tots els veïns empadronats a Sant Andreu de Llavaneres que abonin l’IVTM en aquesta localitat restaran
exempts del pagament de la taxa d’estacionament en els carrers afectats en aquesta zona blava. A tal efecte,
l’oficina OAC de l’Ajuntament facilitarà durant el mes de maig de cada any a tots els veïns del municipi, un
distintiu que haurà de ser col·locat, de forma ben visible, als parabrises dels vehicles.»    

-  Article 6 (Senyalització)  de l’Ordenança Municipal  reguladora  del  servei  públic d’estacionament de
vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat  “zona
blava”, en el sentit que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 6. Senyalització. 

Les  zones  d'estacionament  amb  limitació  i  control  horari  (zona  blava)  es  senyalitzaran  verticalment  i
horitzontalment, excepte en aquells espais no pavimentats, que es farà només verticalment en els accessos
de forma clarament visible». 

- Article 7 (Ús de les zones blaves) de l’Ordenança Municipal  reguladora  del servei públic d’estacionament de
vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat  “zona blava”, en
el sentit que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 7. Ús de les zones blaves

1. La utilització de les zones blaves requerirà indicar l’hora d’arribada mitjançant:

a) Disc horari d'octubre a maig.                                                                                                                  5
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b)  Un tiquet  subministrat  per  qualsevol  dels  aparells  automàtics  instal·lats  a  l'efecte,  convenientment
senyalitzar  i  seguint  les  instruccions  d'ús  establertes  a  les  màquines  expenedores  de  juny  a
setembre.»

-  Article  8  (Zones  blaves  del  centre  urbà)  de  l’Ordenança  Municipal  reguladora  del  servei  públic
d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari
limitat  “zona blava”, en el sentit que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 8. Dies i horaris de funcionament de les zones blaves

A) Zones blaves del centre urbà
Dies: Tots els dies de l’any excepte els diumenges i els festius. 
Horari: Mati de 9 a 13.30 hores i tarda de 17 h. a 20 h. 

  B) Zones blaves temporada d’estiu platja
Dies: Tots els dies de la setmana dins del termini entre l’1 de juny i el 30 de setembre. 
Horari: Mati de 9 a 20 hores.  

C) Zona blava. Estacionaments Renfe de laterals N-II i Avinguda de Cans Sanç

Dies: Tots els dies de l’any.
Horari: De 9 a 20 hores. 
Els  horaris  de prestació  del  servei  i  el  període d’estacionament,  regulats  en aquest  article,  es podran

modificar per acord de l’Ajuntament. «

-Article 13 (Anul·lacions) de l’Ordenança Municipal  reguladora  del servei públic d’estacionament de vehicles a
motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat  “zona blava”, en el sentit
que l'article quedi redactat de la següent manera:

«Article 13. Anul·lacions.

Les infraccions previstes a l’article 12.1.A. apartats b), c) i d) es podran anul·lar adquirint a les màquines
expenedores un tiquet especial d’anul·lació, i abonant la quantitat aprovada per l’Ajuntament, la qual constarà
a la màquina expenedora, que s’haurà  de lliurar a un agent de la Policia Local o al vigilant de la zona, o a la
bústia de la màquina expenedora mitjançant un sobre habilitat per aquest efecte, juntament amb la còpia de la
denúncia.

Les condicions previstes per fer possible aquestes anul·lacions són les establertes a l’Ordenança Municipal
de Circulació: 

a) No col·locar el distintiu horari import de 15 euros.
b) Per excedir en el temps màxim permès import de 10 euros.»  

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la següent modificació:    

- Article 5.3 (Anul·lacions) de l’Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles
de tracció mecànica en les vies públiques, en el sentit que l'article 5.3 quedi sense contingut.

El text de les esmentades modificacions de l’Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots
els efectes legals.                                                                                                                                              6
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Tercer.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança 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 lloc web

municipal,  en el  B.O.P.,  en el  D.O.G.C.  i  en un diari  de major  difusió  de la província,  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.

Quart.- PUBLICAR el  text  íntegre de la modificació de l’Ordenança definitivament aprovada en el  Butlletí

Oficial de la Província.

Cinquè.- DETERMINAR que, a partir  de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la
resta de normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.»  

L'Alcalde explica breument el contingut de la modificació.

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

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA DECLARACIÓ DE PERSONA NON GRATA A LA
POBLACIÓ AL CAP DE L'ESTAT ESPANYOL.

ANTECEDENTS

Si bé la postura escèptica i independentista ha existit des d'almenys a finals del s.XIX, històricament, el gruix
del catalanisme en el sentit més ampli del terme i des de les més variades posicions ideològiques ha intentat
durant almenys els darrers cent anys la reforma de l'Estat; a la torna aquest ha demostrat per activa i per
passiva que no vol ser reformat fins a l'extrem de plantejar una guerra civil i dues dictadures abans d'acceptar
aquesta reforma. Per altra banda, aquest mateix catalanisme no ha estat en tot aquest període de temps tant
fort i políticament significatiu com ho és ara quan la seva acció s'ha centrat exclusivament en cercar que els
catalans  pensem exclusivament  en  clau  catalana,  responent  amb una  visió  catalana  als  problemes que
assetgen al  conjunt  de la  societat;  en aquest  context  doncs,  la proposta independentista  seria  només la
culminació d'aquest canvi d'orientació, o si es vol, l'inici de tot plegat.

Amb tot, la successió sobre la persona de Felipe de Borbón (Felip VI) per abdicació de l’anterior rei d'Espanya
es planteja des de l’Estat Espanyol com a una simple operació per no donar resposta a la solució democràtica
catalana mitjançant un referèndum i  a la  voluntat  de Catalunya de separar-se de l'Estat,  i  en tot  cas es
redirigeix el debat vers un debat en clau espanyola sobre la ratificació del règim monàrquic on un canvi del
Cap d'Estat per successió dinàstica és el canvi més assequible en l'edifici institucional de l'Estat Espanyol per
garantir que tot, en essència, seguirà igual.

Sota un regnat de Felip VI,

Res no garanteix que l'assetjament legal a la llengua catalana no tingui continuïtat
tant al Principat, com a les Illes, la Franja o el País Valencià.

Res  no  garanteix  que  s'aturi  la  demolició  de  la  immersió  lingüística  o  la
recentralització del poder de decisió sobre quines assignatures i amb quins continguts
hauran d'estudiar les nostres generacions futures.

Res no garanteix que no continuï  la destrucció del  sistema de mitjans públics de
comunicació en català, que amb tant d'esforç hem pogut bastir alhora que es continuï
dificultant i entrebancant l'aparició de mitjans privats en català.                                 7
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Res no garanteix que l'ús de la nostra llengua per relacionar-nos amb l'estat i els seus
funcionaris sigui un fet que continuï necessitant de militància i de l'assumpció d'un
cert grau de risc en massa casos.

Res no garanteix  que s'aturin  i  reverteixin  les reformes legislatives de l'Estat  que
restringeixen cada vegada més les competències municipals.

Res no garanteix que l'estat no continuï legislant en favor del capitalisme oligàrquic i
especulatiu  de  les  empreses  amb  mercats  protegits  i  regulats  en  detriment  de
l'economia productiva que alimenta la immensa majoria dels catalans.

Res no garanteix que l'estat aturi i reverteixi l'espoli fiscal dels Països Catalans en
favor de les oligarquies que han dominat l'estat d'almenys tres segles ençà.

CONSIDERACIONS

Atès que el regnat de Felip VI entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, responsable
de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països Catalans no han recuperat;

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos per la
dictadura  i  el  regnat  dels  seus  antecessors,  s’ha  caracteritzat  per  l’absolució  política  i  penal  dels  seus
responsables;

Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i atès que, a
priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional;

Per tot plegat doncs es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Real Espanyola al municipi de
Sant Andreu de Llavaneres.

2. Revocar qualsevol tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als 
seus membres.

3. Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a 
societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les 
persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat Català basat en 
la igualtat, la fraternitat i la llibertat.

4. Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat i a la Delegació Del
Govern Espanyol a Catalunya.» 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, Regidor del Grup Municipal de CIU, considera que la moció té molts
arguments, tot i que s'han resumit. Pensa que està clar el que es demana.

El senyor Nogueras creu que són coherents amb el seu pensament, no són monàrquics, són republicans.
També considera que la moció no proposa il·legalitats com retirar banderes, símbols, etc...

Manifesta que la justificació es troba en la manca de sensibilitat del monarca vers Catalunya.

El senyor Carlos Sánchez i Nicolau, Regidor del Grup Municipal de C's, llegeix el següent escrit:                  8
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“1. C's es declara un partit Republicà i Lliberal Demòcrata, i en aquesta condició, altament respectuós
amb la Llei i les Institucions. Institucions municipals, autonòmiques i nacionals.  Aquest respecte fa que tot i no
compatir les idees o posicions polítiques dels actors institucionals, si tenim clar que en aquesta funció, són
representants de tots. Cal diferenciar molt bé entre les institucions i les persones que momentàniament hi
estan al front, i el conjunt d'interessos generals de tots els ciutadans que representen, extrem que com es veu
i es comprova massa sovint, hi ha partits que no saben diferenciar.

Conegut és que amb el nostre alcalde, ens separen factors polítics, però l'alcalde de Llavaneres, és el
meu alcalde, i em mereix tot el respecte. (faig extensible aquesta consideració a tots els regidors que com a
representants polítics compartim aquesta Corporació).  El senyor Puigdemont, amb el que no compartim la
seva visió de Catalunya i l'origen i la solució dels nostres problemes, és el President de la Generalitat, de tots
els catalans, i em mereix, en aquesta condició, tots els respectes. I d'igual forma passa amb la Monarquia,
siguem o no, partidaris d'aquesta institució històrica, i a la que tants catalans han estat lligats al llarg de la
història del segles XIX i XX, ens mereix tot el respecte com a representació institucional.  

La Monarquia, com dic, no escapa al nostre respecte, i especialment el Rei Felip VI. Ens sembla que
el contingut de la moció i en concret, les atribucions que es fan envers la llengua i els mitjans de comunicació,
són verdaderament extravagants, per no utilitzar una altre expressió, tota vegada que ens volem expressar
amb cordialitat i educació, i no faltant a la realitat. 

El Rei Felip VI, que ha estat Príncep de Girona, que té una relació més que cordial amb la Fundació
Princesa de Girona, i que es pot permetre el luxe d'enraonar català quan ho considera oportú, ha estat un dels
actors polítics que en els últims temps, més ha fet per apaivagar problemes i buscar vies alternatives al cas
català respecte de la independència. 

2. Des de l'entrada d'Espanya i per tant Catalunya, a la democràcia, possiblement hem gaudit del nivell
de democràcia i llibertat més important de la nostra història, i en aquest sentit hem de reconèixer que amb
l'arribada de la democràcia, i la redacció de la Constitució, votada per un 90 % aproximadament a Catalunya,
la Monarquia, per mitjà del actual rei emèrit, va renunciar als poders heretats pel dictador, i voluntàriament, va
restar com una figura representativa, i  sense cap poder executiu. Per tant, atribuir el que aquesta moció
planteja respecte de les llibertats, els mitjans de comunicació i la llengua, ens sembla com a poc, desmesurat i
fora de la realitat.

3. En les últimes eleccions municipals, ens vàrem presentar davant els nostres veïns amb la voluntat de
treballar per Llavaneres, cadascú des de la seva opció política, però per gestionar, arreglar i reformar el que
creiem que no funciona o podria anar a millor,  per millorar la seva qualitat  de vida, i  gestionant el millor
possible les institucions del municipi i els serveis existents. La valoració personal en l'àmbit municipal, té molta
importància, sovint per sobre de factors partidistes i ideològics.

I en aquest sentit,  ens agradaria que fóssim capaços de fer un exercici  de reflexió, i  que com a
servidors públics i regidors municipals, que som la primera línia de la política de proximitat davant els nostres
veïns i amics, amb els convivim i en molts casos compartim circumstàncies personals i familiars, si ens van
atorgar la seva confiança per crear problemes, enfrontar uns amb altres, i crear polèmiques basades en l'odi i
la rancúnia d'una història que cadascú ha adaptat a la seva conveniència, per tal de mirar endavant i a futur.    

4. Ens agradaria que les grans qüestions de la política que poden afectar sentimental i emocionalment
des del punt de vista de pertinença als integrants de l'estat, es tractessin en els fòrums i espais polítics de
l'àmbit que els pertoca, i no estressar la societat, amb declaracions d'intencions que saben que no tenen cap
efecte jurídic, que tenen el recorregut polític que tenen, i que per molts municipis que la compateixin, no té cap
transcendència en el dia a dia.

                                                                                                                                                               9
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Si ens posem a repartir qualificacions com la que pretenen, i jutjar la Institució del Cap de l'Estat, en la
figura de Felip VI, fins a la data, lliure de qualsevol sospita personal i que està intentant corregir els defectes
de la institució a marxes forçades, podríem fer una llista de personalitats molt més properes, que han donat
classes de moral i conducta durant molts anys, i que han protagonitzat un expoli a la nostra terra, Catalunya,
d'unes dimensions que no sabem si algun dia coneixerem en la seva totalitat. Creguim, aquest no és el camí
per una convivència tranquil·la. 

Si us plau, respectem les institucions, i treballem pel que els nostres veïns ens han donat la seva confiança.
Intentem respectar-nos tots i les nostres condicions, i estiguem al que verdaderament importa, Llavaneres i els
seus veïns.  

Moltes gràcies.”       

El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que li sorprèn la moció i expressa la seva
tristesa per la presentació. Considera que la moció comporta crispació.

Recorda que la funció de l'oposició municipal és l'impuls, control i fiscalització del govern.

El senyor Ros pensa que Sant Andreu de Llavaneres és un poble d'acollida des de la seva existència, fa més
de 1000 anys i elogia el paper del Rei Joan Carles i , especialment, el 23 de febrer de 1981.

Creu que la moció no és de competència municipal i demana sentit comú a la resta de grups municipals i
manifesta que no comparteix en res el contingut de la moció.

També considera que no és adient recordar la Guerra Civil i anuncia el seu vot en contra.

El senyor Alcalde anuncia que donarà llibertat de vot.

El  senyor  Xavier  Noms  i  Casals,  Regidor  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  anuncia  que  a  títol  personal
s'abstindrà perquè la independència s'ha de pensar en positiu, sense anar contra ningú. Pensa que aquesta
moció respon a una estratègia per comprometre la resta de grups.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, afirma que ell es considera independentista i
recorda que des de l'any 2003, que és regidor, ha presentat mocions per treballar per la independència, per
exemple, una moció per l'adhesió a l'AMI.

També afirma que entén l'esperit de la moció i que cal citar la memòria històrica.

Anuncia la seva abstenció.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, pensa que passaran molts anys abans que no es
conegui la realitat del cop d'Estat del 23 de febrer de 1981.

Manifesta que no és coherent que es parli d'oligarquies de l'Estat, ell no està d'acord amb cap forma d'Estat
oligarca.

El senyor Rubal creu que la moció té un sentit molt negatiu i que cal actuar en positiu.

Per últim, anuncia el seu vot personal en contra i que el seu Grup Municipal té llibertat de vot.

El senyor Nogueras considera que es barregen coses i aclareix que no es parla del pare de l'actual Rei, el
qual és un producte la Guerra Civil.                                                                                                             10
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També explica que el senyor Mariano Rajoy és un càrrec electe i mai farà una moció de persona non grata,
però el Rei no és escollit sinó que és un càrrec hereditari.

El senyor Nogueras pensa que el Rei, com a Cap d'Estat, no ha actuat bé vers Catalunya i que la moció és un
toc d'atenció a una persona que no ha estat elegida.

El senyor Ros afirma que ha quedat clara l'opinió del Grup Municipal de CIU sobre el Rei Felip VI, considera
que és una moció en sentit negatiu.

Seguidament pregunta a CIU quantes mocions ha presentat en defensa dels interessos de la població de Sant
Andreu de Llavaneres, creu que cap.

La senyora Anna Sosa i Ròdenas, Regidora del Grup Municipal d'ERC-AM, anuncia la seva abstenció i explica
que com a Regidora d'Educació pensa que cal parlar de la memòria històrica. També creu que cal concentrar
les forces en temes més importants i que el Rei ja sap què pensa ERC d'ell.

Per últim, el senyor Nogueras exposa que molts municipis governats per ERC han presentat la moció i que
ERC sempre hi ha votat a favor en els municipis on no ho ha proposat.

Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 3 (tres) vots a favor del Grup Municipal de CIU, 3 (tres)
vots en contra dels Grups Municipals del PP i C's i 11 (onze) abstencions dels Grups Municipals d'ERC i
Acord-E.

Atès que s,ha produït un empat, es procedeix d'acord amb l'article 100.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Lo-
cals, a realitzar una segona votació.

El resultat de la segona votació és el següent: 3 (tres) vots a favor dels Grups Municipals de CIU, 4 (quatre)
vots en contra dels Grups Municipals del PP, C's i del senyor Joan Rubal i Díaz (Acord-E) i 10 (deu) abstenci -
ons dels Grups Municipals d'ERC i dels Regidors senyors Josep Ruiz i Royo (Acord-E), Emili Minguell i Parent
(Acord-E) i de la Regidora senyora Mireia Neira i Marí (Acord-E). Per tant, la moció resulta rebutjada.

7.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  EN  SUPORT  DE  LA  LLIBERTAT  D'EXPRESSIÓ  I  DE
L'ESTELADA.

“MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  EN  SUPORT  DE   LA  LLIBERTAT  D’EXPRESSIÓ   I  DE
L’ESTELADA.

Atès el reiterat menyspreu i intolerància del Govern de l’Estat espanyol per la llibertat d’expressió d’una part
important de la ciutadania de Catalunya i pels símbols que els representen.

Atès que el Parlament de Catalunya a través de la Resolució 497/X va reconèixer  l’Estelada com a símbol
d’un anhel i d’una reivindicació democràtica legítima, legal i no violenta.

El grup Municipal de CiU (Convergència i Unió)de Sant Andreu de Llavaneres proposem al Ple l’adopció dels
següents acords:

1. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres rebutjà frontalment qualsevol prohibició d’exhibició de símbols
democràtics i legals utilitzats per la ciutadania.

2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres rebutja frontalment qualsevol intent del Govern espanyol de
coartar  la  llibertat  d’expressió  de  la  ciutadania  de  Catalunya  quan  s’expressa  de  forma  democràtica,
legítima, legal i no violenta.
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3. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres expressa el seu ple suport a la Resolució 497/X del Parlament
de Catalunya de reconeixement de l’Estelada com a símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica.  

4. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres exigeix al Govern de l’Estat espanyol que deixi de perseguir als
ciutadans de Catalunya per la lliure expressió un anhel i una reivindicació democràtica, legítima, legal i no
violenta com és la de demanar la independència de Catalunya.

5. Trametre aquesta Moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés del Diputats i al
Govern de l’estat espanyol.»

El senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, explica breument la moció. Pensa que fer una
moció de país és fer una moció per Sant Andreu de Llavaneres.

També recorda que el seu Grup ha presentat preguntes i que tenia una altra moció preparada d'un assumpte
que ja s'ha resolt.

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

“Examinant la Moció que ens presenten a debat i votació, no acabem d'entendre el sentit de la mateixa, per
incloure la defensa de la llibertat d'expressió i l'Ajuntament en defensa d'aquesta. 

Per una banda, nosaltres estem a favor de la llibertat d'expressió de les persones, i ens sembla que en poden
fer  ús  d'aquesta  llibertat,  tant  exhibint  banderes,  camisetes,  enganxines  al  cotxe,  banderoles  al  balcó,
qualsevol variant en l'àmbit particular. 

Per altre banda, no creiem que l'Ajuntament hagi de ser actor específicament en aquest àmbit, tota vegada
que la llibertat ja és un dret reconegut. 

El que no estem d'acord, és que l'Ajuntament promogui en espais públics exhibició de signes que no són els
legalment reconeguts. 

Per tant, el nostre vot és d'Abstenció. 

Moltes gràcies.” 

El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que en aquest mandat el seu Grup ha
presentat quatre mocions de temes importants pels interessos dels llavanerencs.

Per últim, manifesta que, especialment, no està d'acord amb el punt 4.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, es posiciona a favor de la moció per la llibertat
d'expressió, tot i que creu que el punt 4 no és gaire correcte. Creu que és una moció simbòlica.

Sotmesa a votació la moció, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i CIU, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de
C's. Per tant, la moció resulta aprovada. 

8.  MOCIÓ  DEL  GOVERN  MUNICIPAL  (GRUPS  MUNICIPALS  D'ERC  I  ACORD)  EN  RELACIÓ  A
L'ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ  UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS.

El govern municipal presenta al Ple la següent proposta de resolució en relació a l’adopció institucional de la

Declaració Universal sobre els Arxius                                                                                                             12
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El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 a Oslo, i que

s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides

per a l’Educació la Ciència i  la Cultura) en la seva 36a Conferència General,  celebrada a Paris el 10 de

novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats

membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur

en el seu respectiu àmbit territorial.

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels

arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes democràtica, així com en la

preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica.

Atès que l’Ajuntament de Llavaneres compta amb un Museu-Arxiu Municipal que esdevé un dels motors més

importants de l’activitat cultural a Llavaners. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell

Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació: 

Declaració Universal sobre els Arxius

“Els arxius registren decisions,  accions i  memòria. Constitueixen un patrimoni únic i  insubstituïble que es

transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu origen amb la

finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la

transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en

el  desenvolupament  de  la  societat  contribuint  a  la  constitució  i  salvaguarda  de  la  memòria  individual  i

col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat,  promou la democràcia,

protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

Per això, nosaltres reconeixem: 

 el  caràcter  únic  dels  arxius  com  a  fidels  testimonis  de  les  activitats  administratives,  culturals  i

intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;                                                                    13
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 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i  transparent, per a

protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat,

documentar el present i preparar el futur;
 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat; 
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper,

el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;
 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada,

serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els

seleccionen i els preserven per al seu ús; 
 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i  custodis d’arxius

públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius; 
 La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o 

privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats; 
 Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió 

de contractació de professionals degudament qualificats; 
 Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva 

fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; 

 Els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, 

dels creadors, dels propietaris i dels usuaris; 
 Els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.»

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els

objectius  que  s’hi  descriuen,  d’acord  amb els  objectius  bàsics  de  promoció  de  les  bones pràctiques  en

l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant

en l’àmbit públic com privat. 

Tercer. Comunicar el present acord a l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya.”

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, explica breument
la moció. Destaca la importància dels arxius i la transparència perquè els arxius siguin accessibles. Pensa
que és una forma de promoure la democràcia.

El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, exposa que, tot i que no es tracta d'una competència
municipal, es tracta d'una moció constructiva i en sentit positiu. Anuncia el seu vot a favor.                           14
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El senyor Joan Rubal i  Díaz,  del  Grup Municipal  d'Acord-E, pensa que la moció és operativa per l'Arxiu
Municipal.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat. 

9. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.

El senyor Xavier Melo i Bulbena, Regidor del Grup Municipal de CIU formula les següents preguntes:

1.- Ens agradaria saber quantes famílies hi ha en risc d’exclusió social i quines actuacions es duen a terme
per part de l’Ajuntament.

El senyor Alcalde informa que abans de la celebració del Ple s'ha informat de les actuacions dels Serveis
Socials municipals als Grups Municipals.

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Serveis Socials,
comenta que s'ha explicat durant una hora i mitja, i comenta que durant l'any 2015 s'has atès 627 casos, 102
beques menjador, 167 casos de suport escolar i 18 de casal d'estiu.

També explica que es fa formació, suport econòmic, assessorament, suport a les famílies i mediació entre
conflictes.

Afirma que enviarà un informe al respecte.

2.- L’Associació la Dona per la Dona ens ha traslladat una queixa en relació a la subvenció de 2015. Ens
agradaria saber què passa i quina solució se’ls ha ofert per part de l’Ajuntament.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que han
passat cinc mesos des de la finalització del termini per justificar la subvenció de l'any 2015.

El senyor Sala considera que es treballa amb diàleg i complint els requisits legals. Tanmateix reconeix que
potser el govern no s'ha comunicat bé i assumeix part de la culpa.

També apunta que s'ha reunit cinc vegades amb l'entitat des del mes de febrer.

3.- L’Entitat Club de Futbol de Llavaneres ens ha traslladat una queixa en relació a la subvenció de 2015. Ens
agradaria saber què passa i quina solució se’ls ha ofert per part de l’Ajuntament.

El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat d'Esports, explica que totes
les entitats esportives han justificat correctament les subvencions i llegeix el següent escrit:

“En resposta a la seva pregunta  i en primer lloc vull dir-li que des de la Regidoria d'Esports, tot el que sigui
diner  públic  té  que  estar  justificat  fins  l'ultim  cèntim.  I  això  és  el  que  s'està  demanant  al  Club  Esportiu
Llavaneres.

Per ajudar-los a fer-ho s'han fet diverses reunions amb membres de la junta i en especial amb el tresorer de
l'entitat des del mes de maig de l'any passat. En aquests moments sembla que a falta d'alguns justificants la
cosa es pot normalitzar. Per la resta de subvenció (2a part) s'està fent el mateix i intentarem que tot es faci
respectant la normativa.»

4.- Com s’ha fet la valoració de competències per a la selecció de personal del nou Sergent? Quines feines i
responsabilitats tindrà assignades si torna el Cap de Policia que actualment es troba de baixa? Ens agradaria
saber si la incorporació del nou Sergent suposarà algun canvi en les dinàmiques actuals: torns, ordenació de
tasques, etc.
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L'Alcalde explica que es varen fer entrevistes a diferents candidats i que es  va valorar l'experiència, informes
de serveis prestats etc.

Recorda que es tracta d'una comissió de serveis de sis mesos prorrogable fins a un màxim de dos anys i que
a la sessió de la Comissió Informativa es van explicar les seves funcions.

5.- Ens agradaria saber quina és la situació i negociacions que s’estan duent a terme amb el Club de Golf
Llavaneras.

El senyor Josep Lluís Valentín Martínez, Secretari de l'Ajuntament, aclareix el tema des del punt de vista legal.

Explica que és obligatori executar una sentència judicial ferma.

6.- El passat 6 de maig una delegació d’Alcaldes van manifestar-se davant la Delegació del Govern espanyol
a Barcelona per protestar contra el recurs que l'executiu estatal ha presentat a la llei d'emergència social. Ens
agradaria saber si l’Alcalde de Llavaneres hi va anar.

El senyor Alcalde explica que no va poder anar-hi, va rebre la notificació el dia 4 de maig a les 00,15 hores, al
dia següent va anul·lar les visites programades i el dia 4 de maig a les 22.15 hores li van comunicar que es
suspenia i que es faria el dia 6. Només hi van anar vint alcaldes.

7.- Hi ha un ciutadà del Passeig Jaume Brutau, que parla en nom de la seva Comunitat de Propietaris i altres
veïns de la zona, al que se li va donar la paraula al finalitzar un ple ordinari per efectuar una pregunta en
relació  als  contenidors  ubicats  davant  la  seva  Comunitat.  Actualment  segueix  molt  descontent  amb  les
actuacions que s’han efectuat en relació a la bateria de contenidors que té davant de la seva comunitat, i ens
ha traslladat que ha demanat la paraula en anteriors plens però aquesta se li ha negat. Ens agradaria conèixer
els motius que en té el Govern, tenint en compte que aquesta possibilitat és contemplada per el ROM.

El senyor Alcalde explica que no se li ha negat la paraula al ciutadà, se li va dir que ja s'havia contestat en el
Ple i que se li va explicar l'actuació de l'Ajuntament.

PREC

El semàfor que hi ha ubicat al pont davant de Capitania General per donar pas als vehicles que volen sortir de
la riera per incorporar-se a l’avinguda Sant Andreu, no detecta el pes dels ciclomotors. Els conductors que
volen creuar han d’esperar-se a que vingui un cotxe, o bé baixar de la motocicleta i anar fins al polsador pels
vianants per tal que aquest es posi verd i així també el semàfor que regula la sortida. Preguem es posi solució
a aquesta problemàtica.

El senyor Alcalde recull el prec.

10  . INFORMES.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, informa que ahir
es  va  iniciar  el  procés  participatiu  per  elaborar  el  pressupost  per  l'any 2017,  van  assisitir  quaranta-dos
persones i cinc es van posar en contacte amb l'Ajuntament. La propera reunió serà el dilluns 13 de juny a les
20.00 hores a l'Ajuntament.

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Salut Pública,
informa que el dia 18 de juny es farà un curs d'autoprotecció i suport vital bàsic.
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Essent les 22.35 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.     16
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