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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores deu minuts del dia 4 de maig de 2009, sota 

la presidència de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  
d’Alcalde senyors Josep Molina i Marchán (CiU) i Josep Molins i Puig (CiU) i els Regidors senyors Juan 
Manuel García i Concepción (CiU), senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), 
Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM),Víctor Ros i Casas (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i 
Castro (PP), senyora Susana Graciela Clerici (PP), la senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i senyor 
Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT (continuació de la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2009), assistits pel Secretari 
senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 

 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) 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, es 
declara vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 

 
 

1. – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE 
TANCAMENT DE BARS I RESTAURANTS. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

“El grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres, en representació seva, el Regidor i 
portaveu el senyor Víctor Ros i Casas, presenta al PLE la següent MOCIÓ de modificació de horaris 
màxims de tancaments de bars, restaurants i similars. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atenent que per Decret d’Alcaldia es va reduir l’horari de tancament de bars restaurants i similars fins les 
23,00 hores. 
 
Atenent que per decret d’Alcaldia es va modificar l’esmentat horari fins que finalitzessin els 
esdeveniments massius esportius i com a màxim a les 01,00 hores, per la qual cosa es proposa al Ple de la 
Corporació la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Que en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres els horaris màxims de tancaments de els establiments 
abans citats siguin els que preveuen l’Ordre del Conseller de l’Interior de 30 de maig de 2007,a la 
temporada d’estiu i la resta de l’any una hora menys.” 
 
El senyor Ros explica que el seu Grup ha rebut queixes de comerciants, pares i joves per la reducció dels 
horaris, mitjançant Decret d’Alcaldia, fins a les 23,00 hores. 
 
Posteriorment es modifica l’horari fins a la fi dels esdeveniments esportius massius sense concretar 
l’hora. Això comporta que els propietaris no saben a quina hora han de tancar. 
 
El senyor Alcalde precisa el contingut del Decret. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a 
favor, ja que considera que limitar l’horari comporta una restricció econòmica important per als 
establiments. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal del GLL-EPM, considera que el Decret és un 
error, en general, per tots els establiments. Pensa que la moció té sentit. Explica la normativa de la  
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Generalitat de Catalunya. També pensa que es poden prendre mesures contra un establiment concret, i 
cita els articles 6.1, 6.2 i 6.3 de l’esmentada Ordre. 
 
La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta que no 
comparteix les formes de l’Alcaldia. Pensa que si hi ha problemes amb un establiment concret cal actuar i 
que, de la mateixa manera, cal actuar davant del problema del soroll. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica el risc que comporta el fet 
que els joves s’han de traslladar fora del municipi com a conseqüència d’aquest Decret. Demana que es 
consulti amb els altres Grups Municipals abans de fer un Decret respecte a aquest tema. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, defensa el dret dels ciutadans al descans. Aquest Decret tenia com a 
objectiu diferents establiments del casc urbà.  
 
El senyor García recorda que, posteriorment, es va ampliar l’horari, quan va disminuir el soroll i les 
molèsties. Anuncia el seu suport a la moció. 
 
El senyor Alcalde explica que el Decret anava dirigit als establiments del casc urbà. La moció pels 
establiments de fora del casc urbà és més restrictiva. Afirma que ara ja no hi ha queixes dels veïns. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pregunta per què l’Alcalde envia cartes 
als establiments dient que no han de fer cas del Decret i perquè, si els problemes estan resolts, cal esperar 
una moció. 
 
També creu que, en virtut de l’Ordre del Conseller, es pot actuar en un establiment concret. 
 
Finalment, el senyor Ros, defensa el dret dels veïns al descans i demana que s’esmeni l’horari dels 
establiments al llarg de tot l’any, d’acord amb l’ordre del Conseller. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, considera que l’Alcalde hauria 
d’haver actuat en un establiment concret. 
 
El senyor Alcalde afirma que amb la moció només s’ampliarà trenta minuts l’horari, de 02,00 a 02,30 
hores pels establiments del casc urbà. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“El grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres, en representació seva, el Regidor i 
portaveu el senyor Víctor Ros i Casas, presenta al PLE la següent MOCIÓ de modificació de horaris 
màxims de tancaments de bars, restaurants i similars. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atenent que per Decret d’Alcaldia es va reduir l’horari de tancament de bars restaurants i similars fins les 
23,00 hores. 
 
Atenent que per decret d’Alcaldia es va modificar l’esmentat horari fins que finalitzessin els 
esdeveniments massius esportius i com a màxim a les 01,00 hores, per la qual cosa es proposa al Ple de la 
Corporació la següent 
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PROPOSTA D’ACORD: 
 
Que en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres els horaris màxims de tancaments de els establiments 
abans citats siguin els que preveuen l’Ordre del Conseller de l’Interior de 30 de maig de 2007.” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb l’esmena proposada. 
 
 
2. – PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES al regidor d’Hisenda i Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, senyor Josep Molina. 
 
1. En quin estat es troba el llistat d’industrials locals que havien d’optar a les convocatòries d’obra 
pública i de manteniment d’equipaments municipals (des de l’Ajuntament o Ca l’Alfaro, fins a les escoles 
o el Museu-Arxiu), tal com es va anunciar la reunió sobre el FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local)?. 
 
2. Quins seran els criteris que se seguiran per decidir l’industrial a qui s’encarreguen les feines d’obra 
pública i de manteniment d’equipaments municipals? 
 
3. A partir de quina data es començaran a aplicar aquests criteris per tal d’ajudar a tots els industrials 
locals a superar l’actual crisi econòmica?” 
 
El senyor Molina respon, pel que fa a la primera pregunta, respon que s’està fent un llistat d’empreses i 
autònoms. 
 
Respecte la segona pregunta, respon que els criteris seran els que utilitzen els tècnics. 
 
Per últim, contesta que els criteris no han variat. 
 
 
3.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al Regidor de Governació, 
Via pública, Serveis Municipals, Medi ambient, Mobilitat i Transport, senyor Juan Manuel García 
Concepción. 
 
1. En quin estat es troba la redacció del Pla d’itineraris de bicicletes de Sant Andreu de Llavaneres que va 
encarregar l’Ajuntament? 
 
2. En quin estat es troba la redacció del Pla de Transport Públic de Sant Andreu de Llavaneres encarregat 
per aquest Ajuntament? 
 
3. Dins del marc del Pla de Transport existent i de les ajudes concedides per l’AMTU a Llavaneres, s’ha 
disposat ja alguna actuació de millora de la línia d’autobús urbà?.  Si és així, quines mesures es  tiraran 
endavant?” 
 
El senyor García respon que els tres punts es troben en estudi. 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES a l’Alcalde, senyor Bernat 
Graupera i Fàbregas. 
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1. Per què el govern no ha proposat encara el Ple un nou representant davant l’Associació de Municipis 
amb Transport Urbà després del canvi de la composició del govern i la substitució del responsable de 
l’àrea de Transport? 
 
2. Quan pensa proposar la substitució del regidor de Gent de Llavaneres com a representant de 
l’Ajuntament davant del consorci LOCALRET?” 
 
 
El senyor Alcalde respon que es farà al proper Ple, així com també a la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la 
Sostenibilitat 
 
 
4.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM. 
 
“Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent pregunta al Ple del 29 d’abril de 2009:  
 
Donat que part del Sopar de Gala del Pèsol va ser subvencionat per l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres i així mateix es va convidar  diferents autoritats, es formula la següent pregunta: 
 
1. Quant va costar el Sopar de Gala del Pèsol a l’Ajuntament de Llavaneres?.” 

 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, contesta que el cost ha estat zero perquè s’ha aplicat al 
sopar una part de la subvenció rebuda d’empreses. 
 
5.- PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta el 
Ple les següents preguntes: 
 
Preguntes:  
 
1. Quin ha estat el cost total desglossat de la Fira del Pèsol? 
 
2. Quin estalvi suposarà al municipi, en el present exercici, la reducció del nombre de regidors que 
formen part del govern municipal?. 
 
3. Quin estalvi suposarà al municipi, en el present exercici, la reducció de publicacions i exemplars de la 
revista municipal?. 
 
4. Quin serà el criteri de distribució de l’estalvi corresponents als dos conceptes abans descrits, a les 
entitats del municipi?.” 
 
El senyor Mora retira la pregunta número 4. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, lliura un dossier al senyor Mora què respon a la pregunta 
número 1. En aquest, consta que el cost total de la Fira del Pèsol és de 23.700 euros, igual que l’any 
passat. 
 
Pel que fa a la pregunta número 2, respon que l’estalvi serà d’uns 7.600 euros. 
 
Finalment, pel que fa a la tercera pregunta, explica que la reducció és de 2.500 a 2.090 euros per número. 
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Urgència 
 
No figurant a l’ordre del dia els assumptes tractats a continuació, es declaren urgents per unanimitat, 
d’acord amb allò que disposa l’article 91.4 del R.O.F.: 
 
 
1). “ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA DE  L ’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ALIENACIÓ 
DEL SOL MUNICIPAL UBICAT A LA FINCA DE CAN RIVIERE PER A LA PROMOCIO DE VPO, 
PRESENTADA PER “ BONESTIL GRANOLLERS S.L” . 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de març de 2009, va adjudicar el contracte 
d’alienació del sòl municipal ubicat a la finca de Can Rivière, per a la promoció i explotació d’habitatge 
protegit en règim de venda, a l’empresa “BONESTIL GRANOLLERS SL”, per un import de 165.368,92 
euros, (cent seixanta-cinc mil tres-cents seixanta vuit euros amb noranta-dos cèntims ) IVA Inclòs, i sota 
les condicions que estableixen el plec de prescripcions tècniques, el quadre de característiques i el plec de 
condicions administratives que el complementa , i d’altres normatives que li siguin d’aplicació. 
 
Vist  que l’esmentat acord va estar notificat a l’empresa adjudicatària en data 15 d’abril de 2009. 
 
Vist que en data 27 d’abril de 2009, l’esmentada empresa presenta davant aquest Ajuntament , un 
document  mitjançant el qual notifica la seva renúncia a l’adjudicació efectuada. 
 
Vist que el punt 1p4) del plec de clàusules administratives particulars, regula com a efectes econòmics de 
la resolució del contracte , la imposició de la penalització del 10% del preu de l’adjudicació del contracte. 
 
Vistos els articles 112 d), 113 i següents  del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; el Ple de la Corporació 
acorda per unanimitat dels tretze membres presents, essent tretze el número legal de membres: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia a l’adjudicació d’alienació del sòl  municipal ubicat a la finca de Can 
Riviere, per a la promoció i explotació d’habitatge protegit , presentada per BONESTIL GRANOLLERS 
S.L” . 
 
SEGON.- EXIGIR a l’empresa adjudicatària, l’aplicació de la penalització del 10% del preu de 
l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que determina el punt 1p4) del plec de clàusules 
administratives particulars, regula com a efectes econòmics de la resolució del contracte. 
 
TERCER.-NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’empresa adjudicatària, atorgant 
un  tràmit d’audiència de 10 dies, durant els quals es podrà al·legar i presentar els documents i 
justificacions que s’estimin pertinents.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa una 
breu explicació. Afirma que en el proper Ple es portarà a aprovació el quadre de característiques de Can 
Rivière  i Sant Antoni. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda el 
posicionament del seu Grup en el Ple d’adjudicació quan ja que  va demanar garanties. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, demana que el govern parli amb 
les persones afectades per tranquil·litzar-les. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana que s’informi als 
adjudicataris. Demana que l’Ajuntament actuï perquè s’ha donat un servei pèssim. També demana que es  
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valori el cost pels joves adjudicataris i que s’estudiï compensar-los amb els 16.000 euros que l’empresa 
haurà de pagar a l’Ajuntament com a penalització. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que el procés 
d’adjudicació es va fer malament pel govern anterior. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana celeritat al govern i s’adhereix 
a la proposta del Grup Municipal del PSC-PM de què els 16.000 euros es reverteixin als joves. 
 
Demana al govern que quan es convoqui la reunió amb els adjudicataris sigui a una hora que els sigui 
possible l’assistència. 
 
El senyor Alcalde comenta que el govern va resoldre el problema d’avançar els diners quan els pisos no 
estaven construïts. Aquesta càrrega la va imposar l’anterior govern. 
 
La senyora Bastida recorda que el conveni de la Diputació de Barcelona es va aprovar a proposta del 
PSC-PM. 
 
Sotmès a votació, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
2) Es dóna compte de la següent moció: 
 
 “El grup municipal d’Esquerra presenta al Ple la següent proposta de moció per introduir mecanismes de 
participació ciutadana en la creació d’un Hotel d’Entitats. 
 
Sant Andreu de Llavaneres compta amb una nodrida representació d’entitats i associacions que 
enriqueixen el teixit associatiu del nostre municipi.  
 
En un futur proper, el municipi comptarà amb un nou Hotel d’Entitats, que esdevindrà l’espai comú de 
totes les entitats a l’hora de desenvolupar les seves activitats, reunions i conferències.  
 
Atès que l’Hotel d’Entitats és un espai reservat a les entitats del municipi.  
 
Atès que el plenari de la Corporació s’ha mostrat sempre a favor de la introducció de mecanismes de 
participació ciutadana en molts àmbits de gestió municipal.  
 
Atès que un estudi de la Diputació de Barcelona considera que la creació d’un Hotel d’Entitats seria una 
bona oportunitat de posar a prova un procés participatiu, que obligaria a les entitats a negociar, a exposar 
les seves necessitats davant les altres, a entendre els diferents punts de vista, a buscar el consens, etc... 
 
Per a tot això, el grup d’Esquerra proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l'adopció 
del següent ACORD: 
 
1. Organitzar una consulta popular adreçada als membres de les diferents entitats de Llavaneres per crear 
l’Hotel d’Entitats.  
 
2. Programar la creació d’un seminari formatiu per les entitats de cara a dotar-les d’instruments de gestió, 
recursos i informació.   
 
A Sant Andreu de Llavaneres, 4 de maig de 2009 
 
Nani Mora i Buch    
Portaveu del grup d’Esquerra” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, valora positivament la 
participació ciutadana. 
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El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que al seu programa electoral 
ja es parlava de l’Hotel d’Entitats sense concretar-ne la ubicació. 
 
El senyor Alcalde anuncia el seu suport a la moció. 
 
Sotmesa a votació, la moció s’aprova per unanimitat. 
 
3) Es dóna compte de la següent moció: 
 
El grup Municipal S.O.S Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIO PER A L’EMISSIÓ DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT PER 
INTERNET DES DEL MES DE MAIG FINS AL MOMENT EN QUE ES COMPLETI LA 
CAPACITACIÓ DELS TÈCNICS DE TV LLAVANERES. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que, seguint la normativa vigent en matèria de comunicació, han cessat les emissions de TV 
Llavaneres en senyal analògic, 
 
Atès que en virtut del Conveni amb Digital Mataró Maresme, l’Ajuntament ja disposa dels equips 
necessaris per a l’enregistrament, edició i emissió d’imatges en format digital… 
 
Atès que els tècnics de TV Llavaneres estan realitzant un curs de capacitació per a l’ús dels esmentats 
equips. 
 
Atès que l’esmentat període de capacitació podria prolongar-se fins a finals d’any. 
 
Atès l’interès públic que suscita entre la població el desenvolupament dels plens municipals i la 
conveniència de mantenir informada la ciutadania sobre la gestió pública municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Dotar els mitjans i recursos necessaris per emetre a través de la xarxa d’Internet el 
desenvolupament en directe dels plens de l’ajuntament de Llavaneres a partit del primer ple que es celebri 
amb posterioritat a l’aprovació d’aquesta moció i fins que es completi el període de capacitació dels 
tècnics de TV Llavaneres. 
SEGON: Convocar amb antelació suficient el patronat de Radio i Televisió de Llavaneres per donar 
compte de l’adopció de l’acord i recollir possibles recomanacions dels tècnics concernits i dels Grups 
Municipals sobre la millor manera de dur a terme la mesura. 
TERCER: Habilitar, si s’escau, les partides necessàries en el pressupost municipal per executar la mesura. 
QUART: Fer difusió a través dels mitjans de comunicació municipals de la mesura adoptada per tal 
d’assabentar la ciutadania del procediment per a seguir els Plens per Internet.” 
 
El senyor Ruiz explica que aquesta moció és una continuació de la moció que va presentar respecte la 
publicitat de les actes del Ple al web municipal. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que cal fer un esforç per 
donar difusió i fomentar la participació de la ciutadania. Es qüestiona la continuïtat de Sant Andreu de 
Llavaneres al Consorci Digital. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent: 
 
“Ja és sabut per tothom de l’impossibilitat d’emetre en directe i a través de la Televisió de Llavaneres, els 
Plens degut a la normativa vigent en matèria de comunicació. 
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Però, entenem com a un deure, que tots el Llavanerencs que així ho vulguin, puguin veure els plens en 
directe, els diferents plenaris que es portin a terme a Sant Andreu de Llavaneres a través no de la 
televisió, sinó a través d’un altre mitjà d’informació com és Internet. Adreçant-se al web de l’Ajuntament. 
 
Creiem que això és un pas endavant, que complementat amb la moció aprovada el passat dimecres, de 
posar les actes aprovades a la pàgina web de l’Ajuntament, fa que tots els llavanerencs, s’assabentin de 
les diferents actuacions, que els seus representants a l’Ajuntament debaten en els plenaris. 
 
El que ens ha sobtat és que, iniciatives d’aquest tipus, s’hagin de presentar per iniciativa dels diferents 
grups de l’oposició. 
 
Per tot això, dono suport a la moció.” 
 
El senyor Alcalde explica que aquest tema ja es va plantejar a l’Organisme de Ràdio Televisió 
Llavaneres. Explica que es farà el més aviat possible. 
 
El senyor Ruiz pensa que hi ha solucions alternatives. 
 
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat. 
 
6.- INFORMES I PRECS. 
 
El senyor Alcalde informa que la Setmana Catalana de Vela ha estat un èxit. També felicita a l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament per l’organització de l’exposició “Després de l’ESO... què?” a l’IES Llavaneres, 
els dies 29 d’abril a 6 de maig de 2009. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que les obres del FEIL començaran en quinze dies, excepte la repavimentació de la Plaça de la Vila. 
Explica breument les obres que es duran a terme. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, explica que ja es disposa d’un esborrany d’ordenança de zona blava. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, comenta que, des del Departament de Promoció 
Econòmica, s’està redactant el Pla d’Ajuts a autònoms i a empreses. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, prega a la Regidora 
d’Urbanisme, una solució per l’esglaó que hi ha la cantonada del “Banesto” perquè hi ha hagut caigudes i 
per les llambordes aixecades al carrer de Munt. 
 
També explica que, a l’Escola Bressol Minerva, hi ha un tram de carrer sense continuïtat de vorera. 
Demana una actuació ràpida. 
 
El senyor Ruiz demana explicacions, al Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), 
Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipals, sobre la convocatòria de 
la Mesa Paritària extraordinària de funcionaris on es tracta el punt de les Microespecialitats de la Policia 
Local. També li demana explicacions sobre l’adquisició de la grua municipal per acord de la Junta de 
Govern Local, i concretament com es dotarà el tema de personal i si l’Ajuntament té un dipòsit habilitat 
pels vehicles que es retirin de la via pública.  
 
Respecte a aquest tema, pensa que la compra d’una grua no és la millor solució en època de crisi. 
 
 



 9

 
 
 
 
Per últim, el senyor Ruiz, es dirigeix al senyor Regidor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, 
Regidor-Delegat de les Àrees de Cultura, Festes i Esports, i li pregunta per què l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres no participa en la Primavera de les Arts. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz del Grup Municipal de GLL-EPM, explica que en data 18 de març 
de 2009, es va rebre la notificació de la Generalitat de Catalunya, on es comunicava la concessió de la 
distinció EMAS pel servei de jardineria municipal, un certificat que garanteix la qualitat ambiental del 
servei, per tant, el compromís amb el medi ambient. Felicita als treballadors de la Regidoria de Medi 
Ambient i demana dedicació al Regidor. 
 
Demana, també a la Regidora d’Urbanisme millores en la mobilitat i l’accessibilitat a Sant Pere. 
 
El senyor Rubal, es dirigeix al Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, Via Pública i Serveis 
Municipals perquè es demani permís a l’ADIF i a l’ATM per instal·lar una marquesina a Sant Pere.  
 
També recorda al senyor García que fa quatre mesos que té el Pla de Seguretat Viària  i li demana que el 
presenti i que li va demanar dades d’explotació del transport públic, concretament del número de viatgers. 
 
Per últim, el senyor Rubal, demana la desbrossada del Camí Pla de la Torreta en direcció a la deixalleria. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana que es delimitin 
les actuacions de futur i de present a la Riera de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Pensa que cal prioritzar la mobilitat al camp de futbol. Proposa instal·lar un parc de salut per la gent gran 
al Parc de Pau Casals. 
 
Així mateix, es queixa del fet que hi ha molts vehicles aparcats a sobre les voreres. 
 
La senyora Bastida comenta que el dia 24 de maig d’enguany es celebra el “Challenge”, i que molts 
municipis n’han fet promoció des d’un punt de vista comercial, demana que s’actuï perquè considera que 
és una bona oportunitat. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que es senyalitzin els 
passo de la Riera per evitar el bloqueig per part dels autocars. 
 
També formula el mateix prec, respecte l’adquisició de la grua municipal, que el senyor Ruiz. 
 
Demana al senyor Molina que tingui més cura en les dades econòmiques, ja que en el Pressupost de l’any 
2009 hi ha un error en la consignació de la revista municipal. 
 
Pel que fa als diners pressupostats per ajuts a les famílies afirma que l’ajut previst és de 45.000 euros. 
Demana al senyor Alcalde que s’afegeixin ajuts per menjadors fins arribar als 77.000 euros. 
 
La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, comparteix el prec del senyor Mora 
respecte el Pla d’Ajuts. 
 
Critica la demagògia del senyor Alcalde pel que fa a la informació que consta en el web municipal 
respecte el pla de xoc, ja va ser el PP el que va demanar un pla de xoc i se’ls hi va dir que no hi havia cap 
previsió al respecte. Per tant, no és veritat la informació que consta en el web, ja que va ser una iniciativa 
de l’oposició no del govern. 
 
També comenta que li sorprèn que el senyor Alcalde no hagi felicitat a la senyora Mytha Casanova pel 
premi Sant Jordi 2009. 
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Per últim, demana que s’agiliti el procediment de contractació de la gestió de l’Escola Bressol Sant 
Nicolau. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, formula els següents precs: 
 
1) Fa dos plens, el grup Popular va sol·licitar al grup de CIU una explicació o rectificació per les mentides 
publicades en el LLAVANERES INFORMA, especialment al números 15 i 16. 
 
En el 15 per mentir i en el 16 per sembrar, injustificadament, dubtes a la nostra honradesa. 
 
La rectificació no s’ha portat a terme, essent a més a més, flagrant la mentida i m’explicaré: En el número 
15 diuen textualment ”sense vendre’ns patrimoni”. Però la mentida dura fins que la veritat floreix, perquè 
en aquest mateix ple, el govern ha proposat dos punts en el que s’ha aprovat la venda de parcel·les de 
propietat municipal, essent a més a més, el pitjor moment per vendre alguna cosa relacionat amb els 
immobles o amb el sòl. 
 
Dit això, em reitero en demanar una rectificació en el pròxim número de la revista, encara si he de ser 
sincer, no l’espero, perquè qualsevol persona que conegui al nostre Alcalde, sap que la seva forma de ser 
impedeix disculpar-se, ja que creu estar en possessió de la veritat. 
 
2) En la sessió d’avui hem aprovat una modificació de determinades taxes, com ja abans he defensat en el 
nom del Grup Municipal del Partit Popular que volíem que entre aquelles taxes també fossin rebaixades la 
de l’ aigua, no vaig a parlar del mateix, si no que el prec va dirigit a l’Equip del Govern i, especialment, al 
Senyor Alcalde, en el sentit de que d’ara endavant aprengui a ser fidel a la paraula donada, a complir els 
seus compromisos encara que siguin verbals y especialment a que es compleixi de forma estricta el que 
s’aprovi en el ple ,sense donar marxa enrere en els compromisos adquirits i deixar d’aplicar unes mesures 
”escanyarrals” com és la modificació que avui hem aprovat, amb el nostre vot a favor, sí, perquè es 
alguna cosa és alguna cosa. 
 
Aquesta modificació suposa un estalvi a cada llavanerenc de 2 euros al any de mitjana,és a dir poc més 
del que va pagar per comprar el diari que va publicar la notícia. Potser l’únic que el va motivar per 
acceptar la nostra proposta va ser sortir en la foto del diari. 
 
En definitiva, els llavanerencs ens mereixem que la persona que representa a la nostra població, sigui una 
persona de paraula. 
 
3) També dirigit al Senyor Alcalde, li demanem que compleixi amb el seu compromís adquirit en el 
discurs d’investidura, fa ja 2 anys, en el sentit de que “seria l’alcalde de tots els llavanerencs”, perquè 
quan no m’ha deixat respondre a unes al·lusions directes cap a mi, no m’estava traient la paraula a mi, si 
no a tots aquells llavanerencs que van optar per votar per l’opció política del Partit Popular, segona força 
més votada. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, en relació al Pla de xoc, creu que 
realment cal felicitar a les tècniques, no al govern. 
 
També demana que en el web municipal es publiquin totes les mocions aprovades. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, formula següent prec: demana que 
l’Ajuntament vetlli pel compliment de l’ordenança municipal de publicitat que té aprovada. 
 
El senyor Majó demana que es procedeixi a la reparació  del mur que es troba entre l’Avinguda de Pau 
Casals i el carrer Jaume Brutau. 
 
Per últim, el senyor Majó demana l’adequació dels espais de  les piscines municipals i també l’adequació 
dels vehicles de la Policia Local. 
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La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que, pel que fa als accessos a l’Escola Bressol Minerva, s’està estudiant la possibilitat d’accedir per la 
zona inferior. 
 
En relació a l’esglaó de la cantonada del “Banesto”, explica que s’ha encarregat una barana. 
 
Comenta també que s’està treballant en el tema de la Riera per repercutir els costos als sectors 
d’urbanització privats. 
 
La senyora Carreras creu que la creació d’un parc de salut per la gent gran a l’Avinguda de Pau Casals és 
una bona opció. 
 
Respecta la venda de parcel·les, explica que si es paguen costos d’urbanització cal pagar interessos, per 
això s’ha optat per vendre les parcel·les. 
 
Pel que fa a les obres del FEIL, la senyora Carreras, comenta que s’ha recomanat a les empreses 
adjudicatàries la subcontractació amb empreses locals. Recorda que per mitjà del FEIL també es faran 
millores a les piscines municipals. 
 
El senyor Regidor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de les Àrees de 
Cultura, Festes i Esports, explica que aquest any l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no 
participarà en la Primavera de les Arts per qüestions econòmiques. 
 
El senyor Alcalde explica que fa tres mesos que s’està treballant en els plecs per la gestió de l’Escola 
Bressol  Sant Nicolau. 
 
 
Essent les 23,05 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 
 
 


