
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 05/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia  25 d'abril de 2017,   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), senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM),
Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i el Regidor senyor 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), Lluís
Nogueras i Moulines (CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), els senyors 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.

 
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE

MARÇ DE 2017.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, vol fer constar que a la pàgina 4 de
l'acta de data 28 de març de 2017, al paràgraf on consta: “Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat
següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM i Acord-E, 2 (dos) vots en contra del Grup
Muncipal del PP i C's i 4 (quatre) abstencions dels Grups Municipals de CIU i C's.»     

Ha de dir:  “Sotmès a votació l'assumpte,  s’obté el  resultat  següent:  11 (onze) vots a favor  dels Grups
Municipals d'ERC-AM i Acord-E, 2 (dos) vots en contra del Grup Muncipal del PP  i 4 (quatre) abstencions
dels Grups Municipals de CIU i C's.»    

Sotmesa a votació  l’aprovació  de l’acta  del  dia  28 de març de 2017,  s'aprova per  unanimitat,  amb l'

esmena proposada.

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. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ MENSUAL DE LES OPERACIONS DEL COMPTE 413 «CREDI-

TORS PER OPERACIONS MERITADES».

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.

4. DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  L'ESTAT  D'EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  LA
CORPORACIÓ  I  DE  L'ORGANISME  AUTÒNOM MUNICIPAL MUSEU-ARXIU,  CORRESPONENT  AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

L’Alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 

El senyor Secretari explica que a data d'avui no es disposa de l'informe i que es donarà compte al Ple en la
propera sessió.

D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’acorda per unanimitat, retirar aquest 
punt de l’ordre del dia.
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5. APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE MEDIACIÓ
(MEMÒRIA JUSTIFICATIVA,  PROJECTE D'ESTABLIMENT I PROJECTE DE REGLAMENT).

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

«APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE MEDIACIÓ (MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA, PROJECTE D'ESTABLIMENT I PROJECTE DE REGLAMENT)

Vistos la memòria justificativa, el projecte d’establiment i  el projecte de reglament del servei  relatius a
l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal de Mediació de Sant Andreu de Llavaneres.

Vist que els conflictes de convivència i de cohesió social estan a l'ordre del dia per diferents motius.

Atès que els objectius bàsics en que es fonamenta l’establiment d’aquest servei serien, entre d’altres,
impulsar la convivència cívica dels ciutadans, fent que participin en la gestió de les seves diferències,
augmentar l'acceptació d'altres opinions, millorar el diàleg i evitar processos judicials.

Vist l'article 153.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

Atès  que  de la  documentació  esmentada  es  considera  que  és  procedent  establir  el  servei  públic  de
Mediació ciutadana, que es prestarà a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del ROAS.

Vist l'informe favorable de la Intervenció de Fons.

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i
l’expedient  se  sotmeti  a  informació  pública  durant  el  termini  de  trenta  dies,  prèviament  a  l’aprovació
definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'abril de 2017.

El Ple de la Corporació acorda per majoria absoluta legal el següent:

Primer-. APROVAR INICIALMENT l’establiment del servei públic municipal de Mediació, sobre la base de
la memòria justificativa i el projecte d’establiment  i el projecte de reglament del servei adjunts. 

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de
la darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

Tercer.-  PUBLICAR  l’anunci  d’informació  pública  corresponent  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. 

Quart.- DONAR AUDIÈNCIA durant  el  mateix  termini  d’informació  pública  -i  als  mateixos  efectes-  als
interessats en el procediment.» 

La senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidora-Delegada de Mediació,  explica breu-
ment l'assumpte i afirma que es rebrà una subvenció de la Diputació de Barcelona destinada a aquest servei.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, felicita a la senyora Neira pel projecte
i li desitja molt d'èxit. Al final d'any es podrà fer una avaluació del servei i veure com ha funcionat.             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



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

6. APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ESTABLIMENT  DEL  SERVEI  PÚBLIC  MUNICIPAL
D'ALLOTJAMENT TEMPORAL SOCIAL (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA,  PROJECTE D'ESTABLIMENT I
PROJECTE DE REGLAMENT).

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

«APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ALLOTJAMENT SOCIAL
TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA,
PROJECTE D'ESTABLIMENT I PROJECTE DE REGLAMENT)

Vistos la memòria justificativa, el projecte d’establiment i  el projecte de reglament del servei  relatius a
l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal d'Allotjament Social temporal de Sant Andreu de
Llavaneres.

Atès que la situació de crisis econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència l'empitjorament de
la seva situació residencial o la manca d'accés a un habitatge digne.

Atès que el  pla de mandat de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres contempla com a actuació
prioritària l'ajut a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social , perquè el dret a
l'habitatge és un requisit imprescindible per a l'exercici efectiu d'altres drets bàsics .

Vista la memòria justificativa de la creació del servei signada per la Regidora de Serveis Socials.

Atès que els objectius bàsics en que es fonamenta l’establiment d’aquest servei serien, entre d’altres,
prestar  un  servei  per  part  de  l'ajuntament,  d'acolliment  residencial  temporal  destinats  a  cobrir  les
necessitats residencials de persones en situació de vulnerabilitat greu. Per tal de poder dur a terme aquest
servei cal també aprovar un reglament com a mecanisme per a desenvolupar-lo correctament, d'acord amb
la normativa legal relacionada amb la matèria; de manera que s'atenen els principis de transparència i
proporcionalitat,  per  tal  que  els  interessats  tinguin  coneixement  de  les  característiques  del  servei,  el
procediment d'adjudicació, així com dels criteris de valoració i el funcionament general.

Vist l'article 153.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

Atès que de la documentació esmentada es considera que és procedent establir el servei públic municipal
d'Allotjament Social temporal , que es prestarà a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 del ROAS.

Vist l'informe de la Intervenció de Fons de data  12  d'abril  de 2017.

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i
l’expedient  se  sotmeti  a  informació  pública  durant  el  termini  de  trenta  dies,  prèviament  a  l’aprovació
definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'abril de 2017.

Vist el que precedeix es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer-. APROVAR INICIALMENT l’establiment del servei públic municipal d'Allotjament Social temporal
sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment  i el projecte de reglament del servei
adjunts.                                                                                                                                          3

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



Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de
la darrera publicació, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 

Tercer.-  PUBLICAR  l’anunci  d’informació  pública  corresponent  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. 

Quart.- FACULTAR a l'alcalde per aprovar els actes i documents complementaris i de desenvolupament del
reglament que s'aprova.»

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

Socials, explica breument el projecte i resumeix el reglament.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, felicita a la senyora Martín per la
iniciativa.  Manifesta que totes les ajudes socials són importants.

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

El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels punts números 7 i 8 inclosos a l’ordre del dia,
proposta que és acceptada per unanimitat.

En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa Ge-
neral: 
                
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 5  È   I 6  È   DEL REGLAMENT D'ÚS
DE LA MARCA DE GARANTIA PÈSOL DE LLAVANERES.

«APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 5è i 6è DEL REGLAMENT D'ÚS DE LA
MARCA DE GARANTIA PÈSOL DE LLAVANERES

Vist el reglament d'ús de la marca de garantia «Pèsol de Llavaneres», aprovat per Ple de l'Ajuntament en
data 26 de març de 2002, i la modificació dels articles 5è i 6è aprovada per Ple el 25 de maig de 2004.

Atès que en l'acta de la 1a comissió ordinària de seguiment de la marca de garantia, celebrada el 6 d'abril
de 2016, es va aprovar procedir a la modificació de l'esmentat reglament en el sentit que a la Comissió de
seguiment de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” hi hagi representació de tots els productors de
pèsol locals acreditats amb aquesta marca,  representants del sector de restauració local i representants
comarcals.

Vist l'Informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'abril de 2017.

Vistos els articles 40 i 70.2 de la Llei 7/198, 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  disposicions  concordants;  es  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació dels articles 5è i 6è del Reglament d'ús de la marca de
garantia del «Pèsol de Llavaneres». El text dels articles esmentat serà el següent:

«Article 5. De la Comissió de Seguiment. Composició.                                                                       4
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Es crearà una comissió de seguiment que s'encarregarà de vetllar pel Reglament d'ús de la marca de
garantia «Pèsol de Llavaneres». Aquesta comissió estarà formada per:

a) Un president, que serà l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o el/la regidor/a en qui
delegui.  El  regidor-delegat  que  rebi  la  delegació  de  la  presidència  haurà  de  ser  regidor-delegat  de
Promoció Econòmica.

b) Un regidor/a de cada Grup Municipal.

c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres, o persona en qui delegui.

d) Un representant de cada Horta certificada per la marca de garantia «Pèsol de Llavaneres».

e) Un representant del sector de restauració de Sant Andreu de Llavaneres.
f) Un representant del sector agrícola de la comarca d’El Maresme.
g) Un representant del Consell Comarcal d’El Maresme.

h) Un representant del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme.

i) Un secretari que serà el secretari  de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, o tècnic/a en qui
delegui.

Article 6. Elecció dels membres.

1.  La forma d'elecció dels membres de la comissió de seguiment de la marca de garantia «Pèsol de
Llavaneres» serà la següent:

a) El president serà l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o el/la regidor/a en qui delegui.

b) Els/les regidors/es seran nomenats/des per la Junta de Govern Local prèvia designació per cada Grup
Municipal.

c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres serà el que ocupi el càrrec
en aquell moment o la persona en qui delegui.

d) Un representant de cada Horta certificada per la marca de garantia «Pèsol de Llavaneres».

e) Un representant del sector de restauració de Sant Andreu de Llavaneres, nomenat/da per la Junta de 
Govern Local prèvia proposta de la regidora de Promoció Econòmica.
f) Un representant del sector agrícola de la comarca d’El Maresme, nomenat/da per la Junta de Govern 
Local prèvia proposta de la regidora de Promoció Econòmica..
g) Un representant del Consell Comarcal d’El Maresme, nomenat/da per aquest ens .

h) El secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres serà el que ocupi el càrrec en aquell moment
o el tècnic/a en qui delegui.»

Segon.- SOTMETRE  l'esmentada  modificació  del  Reglament  a  informació  pública  i  audiència  dels
interessats durant un període de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el BOP, en el DOGC, en el diari «Ara»  i al lloc web municipal, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments.

En el supòsit que no se'n presenti cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord
exprés.

Tercer.-  PUBLICAR el  text  íntegre dels  articles modificats  del  reglament  definitivament  aprovats en el
Butlletí Oficial de la Província.»                                                                                                             5
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8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 5  È    DEL REGLAMENT MUNICIPAL
DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I CERIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES.

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓ  DEL  CAPÍTOL  5  DEL  REGLAMENT  MUNICIPAL  DE
PROTOCOL,  HONORS,  DISTINCIONS  I  CERIMONIAL DE  L'AJUNTAMENT  DE  SANT ANDREU  DE
LLAVANERES

Vist el reglament municipal de Protocol, honors, distincions i cerimonial de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, aprovat per Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2011.

Atès que en l'acta de la 1a comissió ordinària de seguiment de la marca de garantia Pèsol de Llavaneres,
celebrada el 6 d'abril de 2016, es va aprovar procedir a la modificació del reglament d'ús de la marca de
garantia “Pèsol de Llavaneres”, en el sentit que hi hagi en aquesta representació de tots els productors de
pèsol locals acreditats amb aquesta marca,  representants del sector de restauració local i representants
comarcals, i que aquest canvi afecta el Capítol 5: Pèsol d'Or.

Vist l'Informe de la Comissió Informativa General de data 18 d'abril de 2017.

Vistos els articles 40 i 70.2 de la Llei 7/198, 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 Refòs de la
Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,i  disposicions  concordants;  es  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del  Capítol  5:  Pèsol d'or del  Reglament  municipal  de
Protocol, honors, distincions i cerimonial de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. El text del capítol
esmentat serà el següent:

«CAPÍTOL 5: Pèsol d’Or 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és el titular de la marca de garantia Pèsol de Llavaneres. El
pèsol que es cultiva a Sant Andreu de Llavaneres és la varietat anomenada garrofal d’aquest llegum. És un
pèsol molt dolç, que creix amb un matoll alt a l’estació de primavera. El pèsol protegit per la marca de
garantia Pèsol de Llavaneres és la varietat garrofal d’aquest llegum cultivat a Sant Andreu de Llavaneres. 

A l’efecte es va crear una comissió de seguiment encarregada de vetllar pel Reglament d’ús de la marca
de garantia Pèsol de Llavaneres. Aquesta Comissió està formada per un president, que és l’alcalde/essa
de l’Ajuntament  de Sant Andreu de Llavaneres o el/la Regidor/a en qui  delegui,  que haurà de ser  el
regidor-delegat de Promoció Econòmica; un/a regidor/a de cada Grup Municipal; el president de la Unió de
Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres, o persona en qui delegui; un president de cada horta
certificada amb la marca de garantia Pèsol de Llavaneres; un representant del sector de restauració de
Sant  Andreu  de  Llavaneres;  un  representant  del  sector  agrícola  de  la  comarca  del  Maresme,  un
representant  del  Consell  Comarcal  del  Maresme, un representant  del  Gremi d'Hostaleria i  Turisme de
Mataró i el Maresme i el secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o tècnic/a en qui delegui. 

Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són, entre d’altres,  la de defensar l’ús de la marca de
garantia Pèsol de Llavaneres i  del seu logotip davant de possibles fraus, la de fomentar i  controlar la
qualitat  del  pèsol  emparat  per la marca de garantia Pèsol  de Llavaneres i  en general,  totes aquelles
derivades de l’aplicació del present Reglament d’ús.                                                                                  6
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En l’exercici de les seves funcions, la comissió de seguiment de la marca garantia Pèsol de Llavaneres, en
data 26 de febrer de 2007, acordà per unanimitat la creació de la distinció “Pèsol d’Or”, que es lliura cada
any durant la celebració de la festa del Pèsol. 

Article 80.- La distinció Pèsol d'Or s'atorga a una persona o entitat que ha tingut una influència destacada
en la projecció del pèsol garrofal. La decisió es pren per consens amb els membres de la comissió de
seguiment de la marca de garantia pèsol de Llavaneres. 

El distintiu del Pèsol d’Or és una agulla d’or amb la forma de tavella.»

Segon.- SOTMETRE  l'esmentada  modificació  del  Reglament  a  informació  pública  i  audiència  dels
interessats durant un període de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el BOP, en el DOGC, al diari «Ara» i al lloc web municipal, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments.

En el supòsit que no se'n presenti cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord
exprés.

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

El senyor Alcalde explica breument els assumptes i la nova composició de la Comissió que donarà una
major representativitat a aquest òrgan.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP,  es posiciona a favor i felicita a la Regidora
de Promoció Econòmica per tots els actes de promoció del pèsol.

El senyor Ros exposa una queixa que li han fet arribar sobre el fet que, aquest any, el pèsol d'or ha quedat
desert. Afirma que té coneixement que en una sessió de la Comissió el Sindicat de Pagesos va proposar dos
noms. Lamenta la situació.

El senyor Alcalde respon al senyor Ros i li aclareix la situació. A la comissió només va assistir el senyor
Sánchez i ell, i els va semblar que ells sols no podien decidir-ho en una reunió amb tan poca participació. Per
això, es modifica la composició de la Comissió de Seguiment.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, s'adhereix a les reflexions del senyor
Alcalde. 

La Regidora senyor Marta Alsina i Freginals, del Grup Municipal de CIU, pregunta si la UBS està activa.

La senyora  Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econò-
mica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, respon que sí.

Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena.

9. MOCIÓ     DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA A LA PLAGA DEL “TOMICUS” I PER A
UNA EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME.

«MOCIÓ DEL GRUP de CiU de Sant Andreu de Llavaneres relativa a la plaga del "Tomicus" i per a una ex -
plotació sostenible dels boscos del Maresme

Atès que:                                                                                                                                                    7
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1. L’ús  de  la  biomassa  forestal  per  a  la  producció  d’energia  tèrmica  s’està  implantant  de  forma
generalitzada  a  tot  Europa.  L’augment  dels  preus  dels  combustibles  fòssils,  la  necessitat  de
disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, molt especialment el nostra i,
en general, per tots els aspectes mediambientals positius de la bioenergia de la biomassa, han
facilitat que s’estiguin produint importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria
primera com en les instal·lacions tèrmiques.

2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany aproximadament a
més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix associats i amb una  superfície
mitjana que no arriba a les 4 Ha. 

3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca rendibilitat de les
mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva cura i bona conservació. Aquest
fet, provoca el creixement de la massa forestal i el sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la
sequera dels boscos, ha facilitat que algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el
"Tomicus", tinguin en aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per
impedir que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són un
greu perill d'incendi del bosc.

4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, són a més,
fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar riuades nocives per a l'home, els
cultius i els habitatges.

5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de boscos, a
causa  de  les  diferents  amenaces  que  provocaran  conseqüències  molt  negatives  per  al  medi
ambient, el paisatge i la biodiversitat.

6. Hi ha altres zones de Catalunya que estan explotant econòmicament els boscos amb la biomassa,
amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un benefici econòmic, mantenen
en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de desaparició dels mateixos a llarg termini. Nomes
a la província de Barcelona es calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any

7. La  Generalitat  a  través  del  Consell  Comarcal  ha  disposat  de  100.000  €  de  subvenció  per  a
l'eradicació del "Tomicus" que encara que probablement seran insuficients, és un primer pas en la
bona direcció,  ja que la subvenció es donaria als propietaris a través de les associacions, per
fomentar precisament la potenciació de les mateixes.

8. L’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va aprovar en el ple ordinari  de data 28 de febrer
d’enguany,  la  consideració  de  “catàstrofe  natural”  la  plaga  de  l’escarabat  Tomicus  que  afecta
greument  els  boscos  de  Sant  Andreu  de Llavaneres  i  una modificació  de  l’ordenança  de  tala
d’arbres per tal d’alleugerir les càrregues als propietaris dels boscos afectats.

Per això el Grup Municipal de CiU de Sant Andreu de Llavaneres demana al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

1. Potenciar  per  part  de  l'Ajuntament  l'associacionisme dels  propietaris  de  parcel·les  de  boscos,  a  fi
d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de les plagues, especialment del "Tomicus",
així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos.

2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell Comarcal i dirigits a
sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en general, com especialment als propietaris de
boscos.                                                                                                                                                  8

3. Aprofitar  els  treballs  d’eradicació  del  “tomicus”  per  potenciar  que  les  Associacions  de  Propietaris
Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació adreçats als treballs de manteniment i explotació
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sostenible dels boscos.

4. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals estudiant la possibilitat de substituir-
les un cop arribin al final de la seva vida útil i, a poder ser utilitzar biomassa de proximitat, per ajudar a
la gestió del boscos del Maresme.

5. Instar la Diputació i  la  Generalitat  a incrementar els recursos per a l’eradicació de les plagues als
boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels mateixos.

6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal, així com als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de Propietaris Forestals.»

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que es presenta la moció a
instància del Consell Comarcal del Maresme. En el punt vuitè es  fa referència a l'aprovació, per part del Ple
de l'Ajuntament de 28 de febrer de 2017, de la declaració de catàstrofe natural la plaga  de l’escarabat
Tomicus, mitjançant aquesta moció es recolza l'esmentat acord municipal.

El senyor Nogueras recorda que es va decidir que s'obtindrien ajuts econòmics i que també hi ha terrenys
municipals afectats.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, es posiciona d'acord amb la moció.
Pensa que hi ha mesures que s'han de tractar en el Consell Muncipal de Medi Ambient.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana al grup propossant afegir-se a la
moció com a proposant.

El senyor Nogueras accepta la petició del senyor Ros.

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

«MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS de CiU i PP de Sant Andreu de Llavaneres relativa a la plaga del "To-
micus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme

Atès que:

1.  L’ús  de  la  biomassa  forestal  per  a  la  producció  d’energia  tèrmica  s’està  implantant  de forma
generalitzada  a  tot  Europa.  L’augment  dels  preus  dels  combustibles  fòssils,  la  necessitat  de
disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, molt especialment el nostra i,
en general, per tots els aspectes mediambientals positius de la bioenergia de la biomassa, han
facilitat que s’estiguin produint importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria
primera com en les instal·lacions tèrmiques.

2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany aproximadament a
més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix associats i amb una  superfície
mitjana que no arriba a les 4 Ha. 

3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca rendibilitat de les
mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva cura i bona conservació. Aquest
fet, provoca el creixement de la massa forestal i el sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la
sequera dels boscos, ha facilitat que algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el
"Tomicus", tinguin en aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per
impedir que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són un
greu perill d'incendi del bosc.                                                                                           9

4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, són a més,
fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar riuades nocives per a l'home, els
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cultius i els habitatges.

5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de boscos, a
causa  de  les  diferents  amenaces  que  provocaran  conseqüències  molt  negatives  per  al  medi
ambient, el paisatge i la biodiversitat.

6. Hi ha altres zones de Catalunya que estan explotant econòmicament els boscos amb l biomassa,
amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un benefici econòmic, mantenen
en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de desaparició dels mateixos a llarg termini. Nomes
a la província de Barcelona es calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any

7. La  Generalitat  a  través  del  Consell  Comarcal  ha  disposat  de  100.000  €  de  subvenció  per  a
l'eradicació del "Tomicus" que encara que probablement seran insuficients, és un primer pas en la
bona direcció,  ja que la subvenció es donaria als propietaris a través de les associacions, per
fomentar precisament la potenciació de les mateixes.

8. L’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va aprovar en el ple ordinari  de data 28 de febrer
d’enguany,  la  consideració  de  “catàstrofe  natural”  la  plaga  de  l’escarabat  Tomicus  que  afecta
greument  els  boscos  de  Sant  Andreu  de Llavaneres  i  una modificació  de  l’ordenança  de  tala
d’arbres per tal d’alleugerir les càrregues als propietaris dels boscos afectats.

Per això els Grups Municipals de CiU i PP de Sant Andreu de Llavaneres demanen al Ple l'adopció dels
següents

ACORDS

1. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de parcel·les de boscos, a fi
d'obtenir  les  subvencions  per  als  treballs  per  a  l'eradicació  de  les  plagues,  especialment  del
"Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos.

2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell Comarcal i dirigits a
sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en general, com especialment als propietaris
de boscos.

3. Aprofitar els treballs d’eradicació del “tomicus” per potenciar que les Associacions de Propietaris
Forestals  puguin  fer  els  plans  d’ocupació  i  formació  adreçats  als  treballs  de  manteniment  i
explotació sostenible dels boscos.

4. Afavorir  les  instal·lacions  de  biomassa  en  equipaments  municipals  estudiant  la  possibilitat  de
substituir-les un cop arribin al final de la seva vida útil i, a poder ser utilitzar biomassa de proximitat,
per ajudar a la gestió del boscos del Maresme.

5. Instar la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a l’eradicació de les plagues als
boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels mateixos.

6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal, així com als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de Propietaris Forestals.»

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, Serveis Muni-
cipals i Manteniment, i Habitatge, afirma que el govern recolzarà la moció. Informa de les actuacions realitza-
des.
Llegeix el següent escrit:                                                                                                                                 10

« Actuacions realitzades per l'equip de govern en referència a la plaga del Tomicus.
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1. Petició al Consell Comarcal del Maresme per una reunió amb les administracions implicades (Generalitat i
Diputació de Barcelona) per disposar d'un protocol municipal d'actuació enfront de la plaga (Primavera 2016).

2. Adequació d'un espai web municipal amb els díptics informatius del Consell Comarcal, DIBA i Generalitat
de Catalunya sobre la plaga del Tomicus. També s'adjunta informació sobre les dues associacions de propie-
taris forestals i procediments per associar-se.

3. Convocatòria per carta a tots els propietaris forestals de Llavaneres per una reunió que es va dur a terme el
26 de novembre de 2016. A aquesta reunió van venir els dos tècnics de les duese associacions de propietaris
forestals de la comarca.

4. El projecte de construcció del nou pavelló municipal ja té en compte la instal·lació d'una caldera de biomas-
sa en aquesta instal·lació. Des de l'any 2012 es disposa d'una diagnosi per la substitució de les calderes de
gas per una de biomassa en el edificis municipals, per utilitzar en el cas de què es faci malbé alguna.

5. S'està en contacte amb l'Associació de propietaris forestals del Montnegre Corredor per enviar una carta de
tots els alcaldes dels municipis que en formen part per demanar a DIBA que es prorroguin els ajuts per les ac-
tuacions enfront la plaga.»

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l'esmena proposada.

10. MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ERC-AM  I  ACORD-E  RELATIVA  A  MANTENIR  EN
FUNCIONAMENT TOTES LES LÍNIES I ELS GRUPS EDUCATIUS I A BAIXAR LA RÀTIO A P3.

«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM I ACORD  RELATIVA A MANTENIR EN FUNCIONAMENT

TOTES LES LÍNIES I ELS GRUPS EDUCATIUS I A BAIXAR LA RÀTIO A P3.

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de l'educació i és

una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest que:

 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i
sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el
descens demogràfic.

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat.

 Garanteix  una  major  satisfacció  professional  del  professorat  perquè  pot  dedicar  més  temps a
l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.

 Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.

 Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el tancament de

línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests efectes,  l’Ajuntament de

Sant Andreu de Llavaneres vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent:

MOCIÓ                                                                                                                                               11

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:
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- Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius

- Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3

(modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat

als  centres i  modificació  de  la  Llei  12/2009,  del  10 de juliol,  d’educació,  on s’estableix  la  base legal

màxima).

- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d'Ensenyament, al Consell Escolar

Municipal, i a les escoles del municipi.»

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, explica
breument la moció.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, es posiciona a favor del sentit de la
moció i comenta que el Grup de C's al Parlament de Catalunya va presentar una moció en el mateix sentit.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana adherir-se a la moció com a
proposant i formula una esmena d'addició en el sentit que, en cap cas, s'utilitzarà l'augment de la ràtio per
instal·lar mòduls o per fer construccions que redueixin els patis dels col·legis.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica que la situació actual és just la
contrària, perquè la demografia s'ha reduït  i difícilment s'instal·laran mòduls en els patis.

El senyor Ros no ho considera contradictori sinó complementari.

El  senyor Alcalde assumeix el  compromís de tractar  el  tema en el  proper Consell  Escolar Municipal  i
adoptar l'acord corresponent en el sentit de què les escoles no acceptarien una reducció d'espais dels
patis.

El senyor Alcalde accepta que el Grup Municipal del PP com a proposant de la moció.

El  Regidor  senyor  Lluís  Nogueras  i  Moulines,  del  Grup  Municipal  de  CIU,  demana  afegir-se  com  a
proposant de la moció. Pensa que arran de la baixada de la natalitat és un bon moment per demanar una
ràtio de 20 alumnes.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, també demanar constar com a
proposant de la moció.

El senyor Alcade acceptar als Grups Municipals de CIU i C's com a proposants de la moció.

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

«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM ,ACORD-E, CIU, PP I C's  RELATIVA A MANTENIR EN

FUNCIONAMENT TOTES LES LÍNIES I ELS GRUPS EDUCATIUS I A BAIXAR LA RÀTIO A P3.

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de l'educació i és

una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest que:                                                           12

 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i
sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el
descens demogràfic.

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat.
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 Garanteix  una  major  satisfacció  professional  del  professorat  perquè  pot  dedicar  més  temps a

l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.

 Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.

 Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el tancament de

línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests efectes,  l’Ajuntament de

Sant Andreu de Llavaneres vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent:

MOCIÓ 

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:

- Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius
- Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3
(modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat
als  centres i  modificació  de  la  Llei  12/2009,  del  10 de juliol,  d’educació,  on s’estableix  la  base legal
màxima).
- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d'Ensenyament, al Consell Escolar
Municipal, i a les escoles del municipi.»

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l'esmena proposada.

11.    INFORMES.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, explica que
demà es farà el relleu dels equips del pressupost participatiu i que el  sistema ha rebut la felicitació de la
Diputació de Barcelona i la mateixa Diputació està intentant estendre el model.

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, Serveis Muni-
cipals i Manteniment, i Habitatge, informa que el diumenge dia 14 de maig d'enguany, es celebrarà la jornada
«Let's clean up Europe»!», per fomentar el respecte al nostre entorn i el civisme.

El senyor Alcalde informa que el dia 22 d'abril es va signar un conveni amb la Fundació Palau per tal que tots
els llavanerencs , empadronats al municipi, puguin accedir al museu, de forma gratuïta.

Per últim, el Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que va demanar informa-
ció al senyor Ruiz sobre la resolució dels recursos contra el POUM i al senyor Rubal sobre els canvis en la
mobilitat del bus. Manifesta que no ha rebut la informació.

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