Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm: PLE2018/9
Lloc: Sala Ple
Data: 25/09/2018
Horari: de 21:00h a 22:22h
Sessió: ordinària, primera convocatòria

A Sant Andreu de Llavaneres, a les 21 hores del dia 25 de setembre de 2018, sota la presidència de
l’Il.lm Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Regidors i Regidores indicats a
l’encapçalament 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 31
DE JULIOL DE 2018.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 31 de juliol de 2018, s'aprova per unanimitat, sense
cap esmena.
CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.
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JOAN MORA I BUCH ERC-AM
ALBERT SALA I MARTINEZ ERC-AM
MARIA TERESA VIDAL I PEIG ERC-AM
ANNA SOSA I RÒDENAS ERC-AM
GEMMA MARTÍN VILLANOVA ERC-AM
XAVIER NOMS CASALS ERC-AM
JORDI ROLDOS SALA ERC-AM
JOAN RUBAL DIAZ Acord-E
JOSEP RUIZ ROYO Acord-E
EMILI MINGUELL PARENT Acord-E
JUAN ANTONIO CASADO PIZARRO Acord-E
XAVIER MELO BULBENA CIU
LLUÍS NOGUERAS MOULINES CIU
MARTA ALSINA FREGINALS CIU
VICTOR ROS CASAS PP
CARLOS BARTOMEU CASTRO PP
CARLOS SANCHEZ NICOLAU C's

Metadades

58f0fcb3ce3b4cf69ed8ec5e532fe505001
Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Assisteixen

La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.
1
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
Signatura
1 de 2

Joan Mora i Buch

Signatura 2 de 2
03/10/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

03/10/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria

El senyor Alcalde explica que el senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d’Acord-E, ha detectat
dos Decrets, els números 433 i 435, que es va donar compte al Ple anterior. Explica que es
subsanarà l’errada.
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, demana aclariments sobre el
Decret número 469.
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Pel que fa la Decret número 531, el senyor Rubal comenta que les bonificacions de taxes només es
poden fer a petició d’interessat i, en aquest cas, no hi ha aquesta petició ni informe d’Intervenció. Es
fa d’ofici per part del Govern.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

A les 21,02 hores s’incorpora la Regidora senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal
d’ERC-AM.

El senyor Ruiz, fent referència al Decret 549, comenta que suposa que la sanció serà exemplar per la
dimensió de l’entitat i recorda que a un industrial del municipi se li van imposar una sanció de 30.000
euros.
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
«CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES».
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte
413.
4. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR.
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:
«ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR
Atès que l’elecció de Jutge de Pau Titular correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 391/2018, de 4 de juliol, 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 31 de juliol de 2018.
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:
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A)

Jutge de Pau Titular:

- SALVI CABOT BATLLORI, D.N.I. 38.742.220-P
Atès que es considera que la persona més idònia per al càrrec de Jutge de Pau Titular perquè, entre
d’altres raons, ha desenvolupat el càrrec de Jutge de Pau Titular des de l’any 2006 de forma
ininterrompuda i coneix les funcions del càrrec.
Vist l’informe de Secretaria.
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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 el senyor Salvi Cabot Batllori, D.N.I. 38.742.220-P, com a Jutge de Pau Titular 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 explica breument l’assumpte.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, es posiciona a favor.
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
CARTERA DE SERVEIS SOCIALS.
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L´AJUNTAMENT DE XXXXXXXXX PER A
LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sant Andreu de LLavaneres a través
d’aquesta moció mostra el seu compromís per sotmetre al Ple l’aprovació de la implementació d’una
cartera de serveis socials. El principal objectiu d’aquesta moció consisteix en fer arribar a la
ciutadania, el conjunt de serveis socials que porta a terme aquest Ajuntament.
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El nostre grup municipal, considera que l’elaboració d’una cartera de serveis socials ajuda a
classificar aquells serveis socials que presta l’Ajuntament, de manera que suposa exposar d’una
manera detallada però al mateix moment fer visible a la ciutadania els diferents serveis socials que
poden trobar i reben serveis. Així, doncs, la primera mesura dins de la cartera de serveis socials seria
l’elaboració d’un catàleg de serveis socials
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, concretament als articles 25 i 26
estableixen les competències que tenen els Ajuntaments segons la població. Així doncs, segons el
que indiquen aquests articles y encomanant a la Regidoria encarregada dels serveis socials, es
proposa la creació d’un catàleg social on es farà una classificació en funció dels àmbits (infància, gent
gran, joventut...) que el municipi presti serveis socials. En segon lloc, es definirà l’àmbit d’actuació que
té l’Ajuntament sobre els diferents serveis socials i en el cas que correspongui, establir les prestacions
que corresponguin, així com els requisits que s’han de complir per tenir dret a l’ajut i una explicació de
com s’ha de procedir per tenir dret a la prestació.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

per tal de classificar i explicar els diferents àmbits d’actuació que tenen els Ajuntaments.

Finalment, considerem que la confecció de la cartera de serveis socials i concretament la seva
publicació, ha de seguir uns criteris on la redacció s’ha d’ajustar a uns estàndards que facin
accessible la comprensió a tot el públic per tal de poder garantir l’eficàcia de la publicació.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, proposa l´adopció dels següents acords:
PRIMER: Confeccionar un catàleg de serveis socials amb els diferents àmbits de la Regidoria de
Serveis Socials, juntament amb una explicació del serveis que es presten a cada àmbit. També
s’haurà d’incloure per aquelles prestacions econòmiques, quins requisits hauran de tenir els
beneficiaris i els documents que han d’aportar.
SEGON: Garantir una redacció que permeti una comprensió per la major part de la ciutadania per
poder fer arribar a conèixer el catàleg de serveis socials d’aquest Ajuntament.
TERCER: Publicar l’acord als diferents mitjans de comunicació del municipi i donar a conèixer la
cartera de serveis socials als diferents barris del municipi a través de conferències o altres fórmules
que puguin apropar a la ciutadania per al seu coneixement.»
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, demana disculpes per les
creus que consten al títol (xxxx) degut a les presses. Demana que la moció s’incorpori a l’acta
rectificada.
Seguidament, llegeix la moció.
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El
Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del
Grup
Municipal de CIU, valora positivament la
moció i manifesta que el seu Grup s’hi adhereix com a proposant.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, creu que els serveis municipals
han d’arribar de manera transparent a la població.
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La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de
Benestar Social i Salut Pública, creu que la moció reprodueix una idea del govern des de fa temps i
s’hi està treballant.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El senyor Rubal valora positivament el tema i, a més a més, permetrà a tots els Regidors conèixer
què es fa des de l’Ajuntament.

També explica que es va prioritzar començar el catàleg de Serveis Socials per a la gent gran i lliura
un díptic als Regidors.
La senyora Martín explica que hi ha les bases que regulen els ajuts al web municipal i demana la
supressió de la frase següent del tercer dispositiu: «(...) als diferents barris del municipi a través de
conferències o altres fórmules que puguin apropar a la ciutadania per al seu coneixement.»
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que el seu Grup valora
molt positivament els serveis tècnics de Serveis Socials.
Afirma que considera prioritari el tema social i recorda que el seu Grup només va votar a favor del
pressupost municipal l’any que contenia 100.000 euros per temes socials.
Per últim, el senyor Ros demana al senyor Sánchez que accepti l’esmena proposada pel Govern i
votarà a favor.
El senyor Sánchez valora positivament la feina dels serveis tècnics de Serveis Socials i demana que
es confeccioni una cartera de serveis i que es pengi de manera accessible al web. Pensa que cal
donar la màxima publicitat i difusió a les diferents zones del municipi.
El senyor Sánchez accepta l’esmena proposada per la senyora Martín.
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) I CIU A L´AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DE LLAVANERES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El nostre grup municipal, considera que l’elaboració d’una cartera de serveis socials ajuda a
classificar aquells serveis socials que presta l’Ajuntament, de manera que suposa exposar d’una
manera detallada però al mateix moment fer visible a la ciutadania els diferents serveis socials que
poden trobar i reben serveis. Així, doncs, la primera mesura dins de la cartera de serveis socials seria
l’elaboració d’un catàleg de serveis socials per tal de classificar i explicar els diferents àmbits
d’actuació que tenen els Ajuntaments.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Sant Andreu de LLavaneres a través
d’aquesta moció mostra el seu compromís per sotmetre al Ple l’aprovació de la implementació d’una
cartera de serveis socials. El principal objectiu d’aquesta moció consisteix en fer arribar a la
ciutadania, el conjunt de serveis socials que porta a terme aquest Ajuntament.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, concretament als articles 25 i 26
estableixen les competències que tenen els Ajuntaments segons la població. Així doncs, segons el
que indiquen aquests articles y encomanant a la Regidoria encarregada dels serveis socials, es
proposa la creació d’un catàleg social on es farà una classificació en funció dels àmbits (infància, gent
gran, joventut...) que el municipi presti serveis socials. En segon lloc, es definirà l’àmbit d’actuació que
té l’Ajuntament sobre els diferents serveis socials i en el cas que correspongui, establir les prestacions
que corresponguin, així com els requisits que s’han de complir per tenir dret a l’ajut i una explicació de
com s’ha de procedir per tenir dret a la prestació.
Finalment, considerem que la confecció de la cartera de serveis socials i concretament la seva
publicació, ha de seguir uns criteris on la redacció s’ha d’ajustar a uns estàndards que facin
accessible la comprensió a tot el públic per tal de poder garantir l’eficàcia de la publicació.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, proposa l´adopció dels següents acords:
PRIMER: Confeccionar un catàleg de serveis socials amb els diferents àmbits de la Regidoria de
Serveis Socials, juntament amb una explicació del serveis que es presten a cada àmbit. També
s’haurà d’incloure per aquelles prestacions econòmiques, quins requisits hauran de tenir els
beneficiaris i els documents que han d’aportar.
SEGON: Garantir una redacció que permeti una comprensió per la major part de la ciutadania per
poder fer arribar a conèixer el catàleg de serveis socials d’aquest Ajuntament.
TERCER: Publicar l’acord als diferents mitjans de comunicació del municipi i donar a conèixer la
cartera de serveis socials.»
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, amb l’esmena proposada.
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6. MOCIÓ
C’S, PER
LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL (PLIS).

DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PLA

«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A L´AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES PER LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) és una eina de treball que té el Govern local per construir una
plataforma compartida entre tots els actors del municipi, en la qual establir els compromisos per a la
inclusió i la cohesió social, i dota a l’organització municipal per concretar i articular la política d’inclusió
social.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
engegà l’any 2006 el Programa per al desenvolupament de plans locals d’inclusió social, però encara
no està implementat en la gran majoria dels municipis catalans.
Els PLIS segons la web de la Generalitat de Catalunya són:
“Els plans locals d'inclusió social són uns dels instruments amb què es poden dotar els municipis per
lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió,
atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat. Diversos
municipis o consells comarcals disposen de plans locals, subvencionats a través d'un contracte
programa amb la Generalitat.
L'objectiu és articular l'estratègia per a la inclusió social mitjançant els PLIS, dissenyant i desplegant
accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori en base a la diagnosi i els
recursos existents. En definitiva, es tracta d'impulsar polítiques en l'àmbit local per minimitzar els
factors de risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió.
Amb els plans es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i
amb més cohesió social.
El Programa de plans locals d'inclusió social es va iniciar el 2006 i al llarg d'aquests anys s'ha arribat
a 48 ens locals que estan desenvolupant el seu PLIS. La distribució segons demarcacions és la
següent: 25 a Barcelona, 12 a Girona, 3 a Lleida, 7 a Tarragona i 1 a Terres de l'Ebre.
L'actual crisi econòmica ha evidenciat la necessitat de millorar i actualitzar les respostes que es
donen des de totes les instàncies de l'administració i de la societat civil a les situacions de risc que
cada dia pateixen més persones i famílies al nostre país. Amb aquest objectiu, a finals de 2012 es van
constituir tres grups de treball que han portat a terme una revisió de les metodologies i eines de treball
dels plans locals d'inclusió social per tal de dotar-les d'una major concreció i capacitat
transformadora.”
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Amb les
dades que disposem de 2016 i que són les
úniques
proporcionades per la Generalitat. Podem
afirmar que en 2018, dotze anys després de l'inici del programa i amb la crisi històrica que estem
vivint, tan sols 48 dels 947 municipis de Catalunya, han fet el seu PLIS, això representa el 5% dels
municipis Catalans. Amb aquestes dades podem considerar que no s'està treballant coordinadament
entre les diferents administracions públiques catalanes.
Des del món municipal som conscients del gran esforç que fa l'administració local per pal·liar els
problemes socials, però s'ha de reconèixer que des de la Generalitat de Catalunya aquests últims
anys no s´han preocupat pels més necessitats, així ho demostra que tan sols el 5% dels municipis
han aplicat el PLIS.
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- Sensibilitzar, generar i difondre el problema social sobre el fenomen de l’exclusió social.
- Establir mecanismes preventius i efectius, de promoció i atenció a les persones i famílies de la
nostra ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat, l’exclusió social.
- Incorporar un sistema de respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits municipals,
(serveis socials, sanitat, habitatge, formació, ocupació, ensenyament, etc.) amb l’objectiu d’aconseguir
ampliar la implicació amb la inclusió social més enllà dels serveis socials.
- Promoure la participació i la coordinació entre els diferents agents presents a la ciutat per erradicar
l’exclusió social.
Trobarem a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies totes les instruccions per
elaborar el Pla d’inclusió social a:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_soci al/03_plis/
El programa marc del PLIS:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/col_leccion
s_del_departament/eines/document-marc-del-programa-per-aldesenvolupamentde-plans-locals-per-a-la-inclusio-social/

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Els principis generals del PLIS són, entre d’altres:

És per tot l'anterior, amb l'objectiu d’acabar amb els problemes d’inclusió social i de fer el treball de
difusió i foment social que no fa la Generalitat de Catalunya el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- La creació i implantació d’un Pla Local d’Inclusió Social, treballant ambel document marc del
programa per al desenvolupament de plans localsd’inclusió social. Desenvolupar-lo i millorar-lo
segons les necessitats icaracterístiques del nostre municipi.
Segon.- Integrar en el PLIS de Sant Andreu de Llavaneres a les accions delsdepartaments de
l’Ajuntament de Llavaneres que s’estiguin realitzant en l’actualitat.
Tercer.- Demanar la col·laboració de les organitzacions de l’àmbit social, el tercer sector, agents
socials i ciutadania que desitgin contribuir junt amb l’Ajuntament de XXXXX per la redacció i aplicació
del PLIS.
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Quart.-

Donar trasllat d'aquests acords a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i fer difusió pels medis municipals
d'aquesta Moció.»

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, llegeix la moció.
La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de
Benestar Social i Salut Pública, vol aclarir que sí que es treballa coordinadament amb altres
institucions.
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Url de validació

Metadades

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

També considera que sí que s’ha preocupat pels més necessitats i que a la comarca del Maresme
s’ha fet un estudi de pobresa i vulnerabilitat social, el qual es va iniciar el 4 de maig de 2018. La
primera reunió es va celebrar el dia 5 de juliol i té una durada de divuit mesos.

La senyora Martín conclou que s’està realitzant tot el que menciona la moció sense el nom de PLIS i
que considera adient esperar als resultats de l’estudi comarcal.
Demana la retirada de la moció.
El senyor Sánchez manifesta que no retira la moció perquè no entra en conflicte amb altres iniciatives.
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, valora positivament la moció pel
tema social.
També manifesta que ara ha pres coneixement que hi ha un pla comarcal amb implicació dels serveis
i tècnics municipals.
Davant d’aquestes explicacions, el senyor Ros demana al Grup proposant de la reunió que la deixi
sobre la taula durant un temps prudencial.
El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, pensa que seria bo que els
temes d’inclusió social es puguessin tractar conjuntament per tots els Grups.
Considera que si el PLIS té un 5% d’aplicació arreu de Catalunya no es pot presentar com un fracàs
de la Generalitat de Catalunya, si no com una manca de recursos de l’Estat Espanyol vers Catalunya.
Anuncia el seu vot en contra.
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, manifesta que no comparteix el
següent paràgraf de la part dispositiva:
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«Des del
món municipal som conscients del gran
esforç
que fa l'administració local per pal·liar els
problemes socials, però s'ha de reconèixer que des de la Generalitat de Catalunya aquests últims
anys no s´han preocupat pels més necessitats, així ho demostra que tan sols el 5% dels municipis
han aplicat el PLIS.»
Pensa que l’estudi comarcal serà global i estratègic i això no impedeix fer un estudi específic del
municipi.
El senyor Rubal anuncia el seu vot a favor si el proposant suprimeix l’esmentat paràgraf.
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El senyor Alcalde valora molt positivament la tasca de Serveis Socials, Educació i Promoció
Econòmica que treballen de manera transversal en temes socials.

El senyor Alcalde considera important tenir el document comarcal elaborat en col·laboració amb els
tècnics municipals.
El senyor Sánchez explica que la moció no diu que no es treballi bé, creu que es fa bona feina a Sant
Andreu de Llavaneres i aclareix que la moció no fixa terminis, demana fer un document específic pel
municipi i no és contrari a l’estudi comarcal.
El senyor Sánchez accepta l’esmena proposada pel senyor Rubal.
Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A L´AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES PER LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) és una eina de treball que té el Govern local per construir una
plataforma compartida entre tots els actors del municipi, en la qual establir els compromisos per a la
inclusió i la cohesió social, i dota a l’organització municipal per concretar i articular la política d’inclusió
social.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
engegà l’any 2006 el Programa per al desenvolupament de plans locals d’inclusió social, però encara
no està implementat en la gran majoria dels municipis catalans.
Els PLIS segons la web de la Generalitat de Catalunya són:
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“Els plans
locals d'inclusió social són uns dels
instruments amb què es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió
social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats
i prevenir futures situacions de vulnerabilitat. Diversos municipis o consells comarcals disposen de
plans locals, subvencionats a través d'un contracte programa amb la Generalitat.
L'objectiu és articular l'estratègia per a la inclusió social mitjançant els PLIS, dissenyant i desplegant
accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori en base a la diagnosi i els
recursos existents. En definitiva, es tracta d'impulsar polítiques en l'àmbit local per minimitzar els
factors de risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió.
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El Programa de plans locals d'inclusió social es va iniciar el 2006 i al llarg d'aquests anys s'ha arribat
a 48 ens locals que estan desenvolupant el seu PLIS. La distribució segons demarcacions és la
següent: 25 a Barcelona, 12 a Girona, 3 a Lleida, 7 a Tarragona i 1 a Terres de l'Ebre.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Amb els plans es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i
amb més cohesió social.

L'actual crisi econòmica ha evidenciat la necessitat de millorar i actualitzar les respostes que es
donen des de totes les instàncies de l'administració i de la societat civil a les situacions de risc que
cada dia pateixen més persones i famílies al nostre país. Amb aquest objectiu, a finals de 2012 es van
constituir tres grups de treball que han portat a terme una revisió de les metodologies i eines de treball
dels plans locals d'inclusió social per tal de dotar-les d'una major concreció i capacitat
transformadora.”
Amb les dades que disposem de 2016 i que són les úniques proporcionades per la Generalitat.
Podem afirmar que en 2018, dotze anys després de l'inici del programa i amb la crisi històrica que
estem vivint, tan sols 48 dels 947 municipis de Catalunya, han fet el seu PLIS, això representa el 5%
dels municipis Catalans. Amb aquestes dades podem considerar que no s'està treballant
coordinadament entre les diferents administracions públiques catalanes.
Els principis generals del PLIS són, entre d’altres:
- Sensibilitzar, generar i difondre el problema social sobre el fenomen de l’exclusió social.
- Establir mecanismes preventius i efectius, de promoció i atenció a les persones i famílies de la
nostra ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat, l’exclusió social.
- Incorporar un sistema de respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits municipals,
(serveis socials, sanitat, habitatge, formació, ocupació, ensenyament, etc.) amb l’objectiu d’aconseguir
ampliar la implicació amb la inclusió social més enllà dels serveis socials.
- Promoure la participació i la coordinació entre els diferents agents presents a la ciutat per erradicar
l’exclusió social.
Trobarem a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies totes les instruccions per
elaborar el Pla d’inclusió social a:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_soci al/03_plis/
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El

programa marc del PLIS:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/col_leccion
s_del_departament/eines/document-marc-del-programa-per-aldesenvolupamentde-plans-locals-per-a-la-inclusio-social/
És per tot l'anterior, amb l'objectiu d’acabar amb els problemes d’inclusió social i de fer el treball de
difusió i foment social que no fa la Generalitat de Catalunya el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents,
ACORDS
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Segon.- Integrar en el PLIS de Sant Andreu de Llavaneres a les accions delsdepartaments de
l’Ajuntament de Llavaneres que s’estiguin realitzant en l’actualitat.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Primer.- La creació i implantació d’un Pla Local d’Inclusió Social, treballant ambel document marc del
programa per al desenvolupament de plans localsd’inclusió social. Desenvolupar-lo i millorar-lo
segons les necessitats icaracterístiques del nostre municipi.

Tercer.- Demanar la col·laboració de les organitzacions de l’àmbit social, el tercer sector, agents
socials i ciutadania que desitgin contribuir junt amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la
redacció i aplicació del PLIS.

Quart.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i fer difusió pels medis municipals d'aquesta Moció.»
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 5 (cinc) vots a favor dels Grups Municipals
d’Acord-E i C’s i 12 (dotze) vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM, CIU i PP. Per tant, la
moció resulta rebutjada.

7. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU, DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER
LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I DE LES PRESES POLÍTIQUES.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim Govern
de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la resta.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, com
ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez , Jordi Cuixart.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les
12
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Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el
Conveni Europeu per la Protecció dels
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada
per l’Estat Espanyol.
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És obvi que hem de felicitar-nos pels efectes col·laterals que té la decisió del jutge Llarena i declarar
molt convençuts que s'ha acabat fent justícia amb els exiliats gràcies a la decisió d'Alemanya i
Bèlgica. L'estratègia de la internacionalització amb polítics catalans en diferents països ha estat
demolidora per deixar al descobert la gran mentida de l'estat espanyol posada en marxa la tardor
passada per suspendre l'autonomia catalana, fer caure el Govern en un cop tou i a l'empara de la
Constitució.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Avui els nostres exiliats, els set polítics independentistes catalans continuaran sent ciutadans lliures
en països lliures, en la que avui podem anomenar l’Europa Lliure. La justícia espanyola queda
seriosament tocada i el seu prestigi internacional molt fet malbé. No hi ha, en aquests moments,
capes de protecció per ocultar al planeta la barrabassada que ha muntat l'estat espanyol, que d'una
banda es va inventar un cop d’estat inexistent i per l’altre es resisteix a investigar les revelacions
sobre el patrimoni de l’anterior cap de l’Estat.

Cal recordar doncs, ara més que mai, que no volem l’acostament, el que volem es la seva llibertat,
perquè mentrestant tenim la sensació com si un tros de nosaltres estigues empresonat amb ells.

Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, excepte en dictadures militars, sempre s’han defensat
les institucions de govern de Catalunya. El compromís amb la llibertat, la pau, el diàleg a Catalunya és
ferm i innegociable i es per a tothom.
Per això, el grup Municipal de CiU Republicana de Catalunya proposa la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acorda:


Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els
presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord
amb el mandat sorgit de les urnes.



Expressar el ple suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt
Honorable president de la Generalitat Quim Torra i demanar l’alliberament immediat així com
donar el nostre suport als presos polítics, Joaquim Forn, Raül Romeva, al conseller Jordi
Turull, al conseller Josep Rull, Dolors Bassa i Oriol Junqueras, la ex-Presidenta del
Parlament Carme Forcadell i ha Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, També volem ara més que
mai el retorn del molt Honorable President Carles Puigdemont i dels consellers a l'exili Antoni
Comín i Lluís Puig, la diputada Marta Rovira també Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Anna
Gabiel i que siguin tractes igual que al resta de l’Europa lliure.
13
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:


També exigim aturar la repressió i
els atacs a la llibertat d'expressió i demanar
el no empresonament dels rapers, Valtonyc i Pablo Hasél.


Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista
amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de
Dret digne, ha de garantir.



Aturar la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió i demanar el no empresonament dels
rapers, Valtonyc i Pablo Hasél.



Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política
que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.



Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.



Donar trasllat d'aquesta declaració a tots els partits amb representació parlamentaria.»

El senyor Alcalde mantindrà la moció mentre es mantingui la situació.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, es reafirma en el que ha dit
reiteradament en plens anteriors: Són presos polítics per les seves actuacions.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, per coherència, anuncia el seu vot
en contra.
Sotmès a votació l'assumpte s'obtè el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM, Acord-E i CIU i 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipals del PP i C’s. Per
tant, la moció resulta aprovada sense esmenes.
8. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S – LLAVANERES.
A) Ens poden informar dels costos de les actuaciones al camp de futbol antic, i si han canviat les
condicions de propietat i gestió, en relació al citat espai?
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, explica que es tracta de
terrenys que no són propietat de l’Ajuntament i que tenen problemes jurídics.
El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Medi Ambient,
Serveis Municipals i Manteniment, Habitatge, Mobilitat i Obres Públiques, explica que no ha canviat la
14
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aparquen.
termini.

jurídica, els veïns en fan ús i els cotxes
S’ha fet una petita actuació pensant a llarg

El cost total ha estat de 2.577,00 euros.
El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, demana un aclariment sobre
l’expressió «llarg termini».
B) En relació a les obres que es van acordar en el passat ple ordinari de 31 de juliol, de reparació de
desperfectes i mal estat de diversos vials i millora del pavimentat,
Quan tenen previst començar les actuacions ?
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El senyor Alcalde explica que s’està redactant el plec de clàusules administravies particulars i que es
lictarà.
Les actuacions s’iniciaran en funció del que duri el procediment de contactació.
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.
El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU,
següent:

formula la pregunta

El ple ordinari municipal del dia 29 de maig de 2018 va aprovar una moció presentada pel grup
municipal de CiU sobre la denominació del passeig central de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat
com a “Parc de l’1 d’octubre de 2017”

En el debat, es va demanar que quan fos oportú es fes un acte d’inauguració i es posés una placa
identificativa.
Entenem que durant la festa major d’estiu es va perdre l’oportunitat de incloure-hi l’esmentat acte
d’inauguració,
També hem vist com en la invitació que l’alcaldia va trametre a les entitats i partits polítics per la
celebració de la diada nacional de l’11 de setembre, se situa l’acte al Passeig Mare de Déu de
Montserrat i no al Parc de l’1 d’octubre de 2017 tal com va aprovar el ple.
Per tot això fem la següent
PREGUNTA
Quan té el govern municipal previst l’esmentat acte d’inauguració i col·locació de la/les placa/ques
identificativa/es?
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
El senyor
acte
col·locada la placa.

Alcalde respon que a dia d’avui no hi ha cap
previst i que el dia 1 d’octubre estarà

D’acord amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt
d’urgència.
La urgència s’estima per unanimitat i, per tant, es procedeix a donar compte de la següent proposta
d’acord:
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Url de validació

Metadades

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (LPGE), autoritza
en el seu article 18.Dos un increment del 1,5 per cent de les retribucions del personal del Sector
Públic, amb efectes d’1 de gener de 2018.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

«APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL AL SERVEI
DE
L’AJUNTAMENT PREVISTOS A LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT PER A 2018.

A més, estableix un increment adicional del 0,25 per cent, amb efectes 1 de juliol de 2018, en el cas
de què el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants a l’any 2017 arribi o superi el 3,1 per cent.
La LPGE supedita l’increment addicional al compliment de les condicions esmentades i a l’aprovació
del Consell de Ministres.
En data 13 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va aprovar l’aplicació de l’increment addicional del
0,25 per cent i en el B.O.E. de 19 de juliol de 2018 es varen publicar les instruccions relatives al
pagament dels endarreriments aplicables al Sector Públic Estatal que poden servir de referent per a la
seva aplicació.
Paral·lelament, el Ministeri d’Hisenda ha publicat les quanties actualitzades de les retribucions del
personal del Sector Públic a aplicar a partir de l’1 de juliol de 2018.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2018 va aprovar
inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 8/2018 en el qual es van preveure les
dotacions pressupostàries per fer front als increments esmentats i, en no produir-se al·legacions
contra el mateix ha esdevingut aprovat defintivament i ha entrat en vigor el dia 18 de setembre de
2018, data de publicació al BOPB de l’anunci d’aprovació definitiva.
Atès que d’acord amb l’article 18.Onze de la LPGE aquest precepte té carácter bàsic i, per tant,
d’aplicació a totes les administracions publiques, essent preceptiu aprovar l’aplicació dels esmentats
increments així com abonar al personal de l’ajuntament els endarreriments retributius meritats.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
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Secretaria
Primer.APROVAR, amb efectes de l’1 de gener de
2018,
l’increment de l’1,5 % en les retribucions del
personal al servei de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en compliment de l’article 18.Dos
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Segon.- APROVAR, amb efectes de l’1 de juliol de 2018, l’increment del 0,25 % en les retribucions del
personal al servei de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en compliment de l’article 18.Dos
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als representants del personal funcionari i del personal laboral
de l’ajuntament.»
Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
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Metadades

La Regidora senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de
l’Àrea d’Educació, explica que l’Ajuntament forma part de l’Aliança Educació 360 i proposar fer una
reunió amb tots els Grups per consensuar els projectes educatius.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

10. INFORMES.

La senyora Sosa llegeix el següent escrit:
«Bona nit a tothom,
Des de la regidoria d'Educació ja hem anat informant de la voluntat de formar part de l'Aliança
"Educació360" que porta com a subtítol: "Educació a temps complert". És una nova manera de
concebre l'educació al territori, connectant espais, temps i agents educatius. Es realitza de la mà de la
Diputació de Barcelona junt amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i
la Fundació Bofill. El punt de sortida és la idea que les persones no només aprenem durant les hores
lectives, sinó que ho fan en tots els espais i temps al llarg i ample de la seva vida. Es tracta, doncs, de
generar més i millors oportunitats educatives. Conectar els aprenentatges dels espais lectius i no
lectius de la comunitat. Promoure i garantir l'equitat. Educació360 significa moure'ns sota el paraigua
de: la cohessió social, la consolidació de la responsabilitat (vinculat al concepte de la llibertat) i la
permanent voluntat educadora. Voldria convidar a tots els regidors a una sessió per tal de fer una
millor presentació amb la voluntat de compartir aquest projecte per tal que tots els partits polítics ho
puguin incloure en la seva proposta electoral. S'apropen les eleccions municipals del 2019 i cal tenir
valors transversals malgrat les ideologies polítiques. Aquest projecte es comença amb la voluntat i la

il·lussió que tots els partits s'ho fagin seu perquè qui treu benefici d'aquesta iniciativa són totes les
persones del nostre municipi.»
La Regidora senyora Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de les
Àrees de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, formula la següent invitació a
tots els Regidors:
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SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
«Quedeu
convidats a la 1a jornada empresarial a
Sant
Andreu de Llavaneres que tindrà lloc el
proper 25 d'octubre, i s'estrena amb el tema: "La sostenibilitat com a Estratègia", amb 3 taules (2 al
mati i una per la tarda) amb els sectors:
-Urbanisme, Flor ornamental, i Innovació, amb l'objectiu de fer conèixer les empreses de Sant Andreu
de Llavaneres des del seu origen, present i com expectatives que compartiran de com es presenta el
seu futur.
Tot, amb diferents escenaris: Can Caralt, Cal Alfaro i al Golf de Llavaneres.
També es procedirà a la inauguració oficial del Coworking, amb una xerrada d'una de les empreses
que l'ocupa.
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Metadades

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC- AM, Regidor-Delegat d'Economia, informa
que hi haurà un canvi d’horari a l’OAC i a Ca l’Alfaro, que obriran al públic a les 8,30 hores per unificar
horaris amb l’Organisme de Gestió Tributària.

Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Us hi esperem!!»

També informa que properament s’aprovaran en el Ple les ordenances fiscals
municipal.

i el pressupost

Proposa treballar de forma conjunta i es posa a disposició dels Grups Municipals.
Anuncia les següents dates: Comissió Informativa General extraordinària el dia 9 d’octubre i el dia 16
d’octubre el Ple extraordinari per a l’aprovació de les Ordenances Fiscals.
El senyor Sala recorda que la intenció de la Regidoria d’Hisenda és disminuir l’IBI i quedarà pendent
la tarifació social de les Escoles Bressol. Hi ha temps fins el dia 1 de setembre de 2019.
Per últim, el senyor Sala, comenta que demà s’inicia una nova edició del pressupost participatiu i que
el procés conclourà el dia 18 de desembre.
El senyor Alcalde informa que la construcció del pavelló porta un retard considerable.
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, considera que el fet que
l’Ajuntament no obri al públic a les 8 comporta una pèrdua de servei i recorda que no suposava un
augment de personal.

El senyor Sala explica que el canvi es fa arran d’un estudi de la Diputació de Barcelona.
Essent les 22,22 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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