
 
 
 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 8 d’octubre 2009, a la Sala d’Actes 

de la Biblioteca Municipal situada al carrer Clòsens, s/n, habilitada com a Casa Consistorial per Decret de 
l’Alcaldia núm. 462/2009, de 6 d’octubre, sota la presidència de l’Il·lm. Alcalde-President Bernat 
Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde 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), 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 del PLE DE L’AJUNTAMENT (continuació de la sessió 
ordinària celebrada el dia 30 de setembre 2009), assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i 
Martínez. 

 
Han excusat la seva assistència els senyors Josep Molina i Marchán (CiU), Víctor Ros i Casas (PP) i  

Antoni Majó i Vivés (PP). 
 
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. – INFORMES I PRECS. 

 
El Sr. Josep Ruiz, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, formula els següents precs: 
 

1- Al Sr. Alcalde li recorda que en l’anterior Ple constava a l’ordre del dia la separació de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
L’Alcalde va informar d’unes quanties del cost anual de pertànyer al Consorci que 
finalment no són les reals. Li demana aclariments al respecte. 

2- Al Sr. Juan García li pregunta en quina situació es troba la grua municipal, en quina 
forma es prestarà el servei i quan s’iniciarà. 

3- Al Sr. Juan García li recorda que l’any 2007 li va demanar per escrit la recaptació de la 
zona blava i encara no li ha lliurat aquesta informació. 

 
A les 21,02 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Bartomeu (PP). 
 

4- Al Sr. Alcalde li pregunta en quina situació es troba el conveni de les tres viles per la 
neteja d’edificis municipals. 

5- A la Sra. Sandra Carreras li demana informació en relació al tema de PROINOSA (nova 
zona esportiva) i li pregunta quan seran de propietat municipal les finques 
corresponents. 

 
El Sr. Joan Rubal, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula els següents precs: 
 

1- Felicita l’amazona llavanerenca Ariadna Sanroque per haver guanyat el Campionat de Catalunya 
en la categoria Ponis D. 

2- Agraeix la tasca de la senyora Susana Clerici en la Mesa de Contractació de la contractació de la 
gestió de l’escola bressol municipal Sant Nicolau. 

3- Agraeix a la senyora Sandra Carreras, Regidora d’Urbanisme, la informació que facilita i la 
posició de diàleg. 

4- Al Sr. Alcalde li diu que ell forma part com a vocal de la junta del Consorci Digital Mataró-
Maresme i per tant té la responsabilitat d’estar informat i li retreu que quan va proposar la 
separació de l’Ajuntament del Consorci no sabia que ja s’havia aprovat el pressupost i per tant 
no hi havia l’antelació mínima. Personalment, també es mostra insatisfet amb el servei del 
Consorci. Considera que l’Alcalde abans de posar l’assumpte a l’ordre del dia del Ple, s’hauria 
d’haver informat. Puntualitza que la recepció del senyal de TDT al municipi no té res a veure 



amb el Consorci Digital. El prec és: que l’Alcalde treballi pel poble perquè per això té dedicació 
exclusiva. 

5- Recorda que va demanar per escrit l’acord d’adjudicació del contracte de subministrament de 
carburant per als vehicles municipals i després de dos mesos encara no ha rebut resposta. Reitera 
la petició d’informació. 

6- Al  Sr. Alcalde li demana que digui públicament de quines coses es va assabentar quan va parlar 
amb el responsable de les rieres de l’ACA perquè l’Alcalde en l’anterior Ple va fer certes 
insinuacions que, considera, cal aclarir. 

7- Demana responsabilitat als membres del govern. 
8- Retreu el comportament del govern municipal en el Ple anterior perquè no es responen les 

preguntes formulades. 
9- Al Sr. Juan García li demana respecte als treballadors de l’Ajuntament perquè el Ple és un acte 

públic i poden assistir-hi lliurement i no se li poden demanar explicacions als empleats l’endemà 
del Ple. Recorda que en un Ple anterior varen assistir tots els membres de la Policia Local i no li 
consta que l’endemà se’ls demanessin explicacions. 

10- Recorda que al Ple del mes de juliol va formular el prec de què es reparessin els mecanismes 
dels contenidors de residus i encara no s’ha reparat. Lliura un document al Sr. Juan García amb 
l’estat actual de les bateries de contenidors perquè en prengui coneixement i demana informació 
al respecte. 

11- Demana que es recullin els residus dels contenidors del Camí de la Hípica. 
12- Demana cura en les desbrossades que faci l’Ajuntament. 
13- Demana que s’actuï en l’Ametllareda en relació al mal estat dels arbres existents. 
14- Demana la retirada de dues senyals de trànsit a l’entrada del carrer Sant Sebastià i Passeig de les 

Moreres. 
15- Considera que l’entrada del pavelló municipal està en un estat lamentable. Ha estat brut durant 

dues setmanes i amb males olors. Formula el prec al Sr. Juan García, Regidor de Serveis, i al Sr. 
Josep Molins, Regidor d’Esports, perquè actuïn en el tema. 

16- Al Sr. Alcalde li diu que caldria definir les funcions de l’encarregat del pavelló. 
 
 
La Sra Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, formula els següents precs: 
 

1- En relació a la situació produïda amb el Consorci Digital, demana que es pensin bé les coses 
abans de treure notes de premsa incertes. Recorda que l’acord d’adhesió al Consorci es va 
aprovar pel Ple l’any 2006 per unanimitat i que l’actual Alcalde va votar a favor. Demana que 
abans d’actuar es parli amb l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres per respecte 
a les persones que voluntàriament treballen en el tema. 

2- Formula el prec següent: Que no es derivi cap tema de la televisió digital a l’auxiliar tècnic 
informàtic de l’Ajuntament. 

3- Demana que les convocatòries de sessions es facin amb antelació suficient per programar les 
agendes. 

4- Demana informació en relació als criteris que han motivat la supressió de l’aparcament de 
discapacitats al carrer de Munt i la instal·lació de bancs. 

5- Demana que no es posi a cap tècnic municipal en compromís per justificar actuacions 
improvisades del govern, es refereix a les actuacions a la riera. 

 
 
 
El Sr. Joan Mora, del Grup Municipal d’ERC, formula els següents precs: 
 
 

1- Recorda que al Ple del mes de juliol de 2006 es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Consorci 
Digital Mataró-Maresme. Després de llegir l’escrit de l’Alcalde formulant aclariments a la 
notícia publicada en premsa diu que no són certes les manifestacions de l’Alcalde. Considera que 
l’Alcalde té l’obligació de vetllar perquè el Sant Andreu de Llavaneres aparegui més en 
Maresme Digital. Li formula a l’Alcalde el prec següent: Quan sigui convocat al Ple del 
Consorci que hi assisteixi. 

2- Recorda que es va fer una reunió amb el Gerent del Consorci a instància dels Grups de l’oposició 
i per això després va retirar el punt del Ple. 

3- Formula a l’Alcalde el prec següent: Que faci la seva feina que per això té dedicació exclusiva. 



 
 
 
 

4- A l’Alcalde li demana que informi dels temes. Explica que la Junta de Govern Local en sessió de 
17 de setembre de 2008 va aprovar la factura de la placa per la inauguració del camp de futbol. 
Recorda que ell era membre en aquell moment de la Junta de Govern i no se’l va informar. 
Afegeix que totes les factures es signen pel regidor responsable i aquesta no ho està. 

5- Demana que es faci un conveni d’ús de les instal·lacions esportives municipals amb les entitats 
esportives que reguli els drets i les obligacions de cada part. 

6- Atès que s’ha anunciat que la Fira de tardor del municipi és oberta a tothom, considera que 
primer cal saber què es farà i demana que es prioritzi el comerç i els productes del municipi. 

7- Manifesta que existeix inquietud dels pares dels nens de l’escola bressol municipal Sant Nicolau 
perquè fa temps varen demanar que es buidés el sòtan i es netegés i encara no s’ha fet. 

8- Demana que el Sr. Molina respongui en el Ple a les preguntes que constaven a l’ordre del dia 
perquè considera que ha de fer-ho. En aquest sentit ho fonamenta en l’article 9.3 del ROM. 
Reitera la petició de què li respongui les preguntes. 

9- Demana que es coordinin adequadament les agendes per evitar situacions de confusió o 
descoordinació. 

10- Al Sr. Alcalde li demana que com a President dels organismes autònoms convoqui sessió de 
l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis i de l’Organisme Autònom Municipal 
Ràdio i Televisió de Llavaneres. Adverteix que en cas de no fer-ho, seran els Grups de l’oposició 
els que convocaran. 

11- Al Sr. Alcalde li demana que respongui al precs de va formular en Plens anteriors. En concret 
parla de la petició de va fer de què el preu del Casal fos el mateix pels nens discapacitats. 

12- Demana que es calculi el cost del temps i del carburant que es gasta degut al canvi d’estació de 
servei pel subministrament de combustible als vehicles municipals. Demana que, un cop fet, se li 
lliuri l’estudi. 

13- Felicita la Regidoria de Promoció Econòmica per l’organització del Cicle d’Empresa. Formula 
un prec: atès que l’acte es va celebrar a Sant Andreu de Llavaneres i el moderador va ser el 
regidor de promoció econòmica de Sant Vicenç de Montalt, considera que l’hauria d’haver fet el 
regidor de Llavaneres. Demana als regidors del govern que facin la seva feina. 

 
 
La Sra Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, formula els següents precs: 
 

1- En relació a la separació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres del Consorci Digital 
Mataró-Maresme, manifesta que li han sorprès les declaracions públiques de l’Alcalde perquè 
considera que no són certes. Li retreu que no va assistir al ple de pressupostos del consorci. 

2- Recorda que es va fer una reunió sense la presència dels membres de l’organisme autònom 
municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres. A l’Alcalde li retreu que va dir que els membres de 
l’organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres volien separar-se del consorci i 
no era cert. 

3- Demana a l’Alcalde que convoqui sessió de l’organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de 
Llavaneres i que canviï les formes i deixi de culpar de les coses al govern anterior. 

4- En relació a la supressió de l’aparcament per a discapacitats al carrer de Munt i la instal·lació de 
bancs, demana en base a quin informe s’ha fet. 

5- Explica que alguns membres de la Brigada Municipal han passat a fer la neteja viària del 
municipi quan hi ha una empresa encarregada, demana els motius del canvi i que es torni a la 
situació anterior. 

6- Demana que s’actuï en el tema dels contenidors de residus perquè en general hi ha males olors i 
brutícia i, en particular, hi ha deficiències a la urbanització El Mirador. 

7- Proposa canviar l’hora de celebració del Ple i avançar-la a les 20,00 hores. 
8- Al Regidor d’Esports li diu que hi ha brutícia al pavelló, demana que es netegi. També li diu que 

els vehicles aparquen a la carretera quan hi ha partit de futbol, demana que es resolgui el tema. 
Finalment li diu que en el PAM les actuacions de l’àrea d’Esports són molt genèriques, demana 
que es concretin les actuacions. 

9- Explica que cada any la nit del 10 de setembre es produeixen actes vandàlics a la seu del PP, 
demana més vigilància. 

 



 
 
 
 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, formula els següents precs: 
 

1- Demana que el govern respongui els precs de l’oposició. 
2- Recorda que al Ple del mes de juliol va demanar un informe escrit signat per l’Interventor 

municipal sobre el cost de les dietes de l’Alcalde des de l’inici del mandat fins al juliol de 2009. 
3- Li pregunta a l’Alcalde què s’ha de fer perquè el govern respongui els precs formulats per 

l’oposició. 
 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Rubal que va mantenir una conversa privada amb el responsable de les rieres 
de l’ACA i prefereix no explicar-la 
 
En relació a l’antelació de les convocatòries, explica que el Consell Escolar Municipal es convoca com 
s’havia fet sempre. 
 
El Sr. Juan García, del Grup Municipal de CiU, Regidor de Serveis, aclareix que és la Junta de 
Conservació de la urbanització El Mirador qui ha de reparar els contenidors. 
 
La Sra. Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora d’Urbanisme, fa una breu explicació 
informant de la situació de la nova zona esportiva. Explica que hi ha la previsió que l’estiu vinent estigui 
construïda la piscina descoberta. 
 
El Sr. Joan Mora, del Grup Municipal d’ERC, agraeix la informació facilitada per la senyora Carreras. 
 
Essent les 22,05 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 


