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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 22 de juny de 2009, sota 

la presidència de l’Il.lm. Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es 
reuneixen els Tinents Alcalde senyors Josep Molina i Marchán (CiU), Josep Molins i 
Puig (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz 
(CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-
EPM),Víctor Ros i Casas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), Carlos Bartomeu i Castro 
(PP), senyora Susana Graciela Clerici (PP), la senyora Carme 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, assistits per la Tècnica 
d’Administració General, senyora Sònia Pulido i Mestre. 

 
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. 

 
Abans de començar la sessió el senyor Alcalde vol fer constar en acta la condemna 

de l’últim acta terrorista. Tots els membres es mostren d’acord. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, expressa el seu 

condol per la mort del pilot i del copilot quan treballaven en l’extinció d’un incendi en 
les Franqueses del Vallès. 

 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA 

EL DIA 26 DE MAIG DE 2009. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de 
maig de 2009, sense cap esmena. 

 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

Del decret núm. 201/2009, de 19 de maig, al decret núm. 250/2009, de 15 de juny. 

 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que el 
conserge nou es va incorporar el dia 12 de juny de 2009, però no hi ha cap decret, està 
treballant i no està nomenat. 
 
El senyor Alcalde comenta que aquest senyor està donat d’alta i que s’ha fet tot el que 
s’havia de fer. Afirma que els contractes de treball estan signats i que consultarà al 
Secretari si cal fer Decret. 
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia 
esmentades. 
 
  

3. ADHESIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE LES SERRES DEL MONTNEGRE I 
EL CORREDOR. 

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

General: 
 

“ADHESIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC I  
DEL PAISATGE DE LES SERRES DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, I 
FORMULACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL. 

 
Després de gairebé vint anys de vigència del Pla especial de protecció del medi físic i 
del paisatge de les serres del Montnegre–Corredor (Serralada de la Marina), publicat al 
DOGC núm. 1300 de data 1 de juny de 1990, el balanç de la seva aplicació no pot ser 
altre que una valoració netament positiva, com a instrument de coordinació de la 
planificació supramunicipal del sòl no urbanitzable, i de compatibilització de la 
conservació dels recursos naturals amb el desenvolupament socioeconòmic de la regió. 
Tanmateix, i com és lògic, durant tots aquests anys han aparegut una sèrie de 
disfuncions del Pla, tant d’abast general com de caràcter puntual, posades en evidència 
sovint pels ajuntaments, producte tant de la mateixa naturalesa i contingut del 
document, com dels importants canvis esdevinguts en aquest llarg període de temps. 
Així, l’anàlisi de l’experiència en la gestió del Pla especial, la diagnosi territorial a partir 
dels canvis en el medi natural i socioeconòmic, i la necessitat d’adaptació del Pla a les 
diverses disposicions legals aparegudes des de la seva aprovació, especialment la nova 
llei d’Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament, així com directives i recomanacions 
de caràcter europeu, aconsellen la seva revisió. 
 
D’altra banda, existeix un acord prou ampli respecte la necessitat que la revisió avanci 
també en la línia d’entendre el nou Pla especial com una proposta d’escenari territorial 
que ha d’afavorir la impulsió econòmica i social de la població dels municipis del Parc, 
en el marc d’un projecte territorial global que encaixi adequadament el Parc en l’entorn 
que l’envolta. El tractament racional del territori i l’aprofitament ordenat dels seus 
recursos han d’esdevenir així l’argument principal del desenvolupament futur dels 
municipis que participen en aquest projecte territorial.  
 
En tercer lloc, l’àmbit metropolità on es situa el Parc comporta una gran presència 
humana que cal gestionar. L’objectiu ha de ser garantir simultàniament la conservació 
del patrimoni natural i cultural que atresora, l’exercici de les activitats econòmiques que 
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han modelat aquest paisatge, els drets derivats de la propietat i les oportunitats de gaudi 
de la natura per part dels visitants i usuaris del Parc.  
 
Aquesta situació geogràfica, el fa un territori especialment vulnerable a la pressió 
urbanística. El Pla especial vigent ha contribuït a aturar determinades opcions 
d’expansió dels assentaments edificats que tendien a enfilar-se muntanya amunt, i ha 
permès evitar ocupacions desmesurades que podrien haver posat en perill la pervivència 
de l’espai natural. El nou Pla especial haurà d’esdevenir un instrument prou acurat que 
permeti, tot sumant-se a d’altres projectes territorials en curs, donar resposta a aquelles 
situacions urbanístiques que encara estiguin pendents de resoldre. 
 
En aquest sentit, el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, reunit a 
Vilalba Sasserra el 18 de novembre de 2008, ja va debatre i aprovar les Directrius per 
a la revisió del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor, tot 
determinant que el nou Pla haurà de tenir com objectiu genèric “l’establiment de les 
determinacions i directrius necessàries per a garantir la protecció, consolidació, 
foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del Parc, de forma 
compatible amb l’aprofitament sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai”. 
Com a conseqüència, aquestes Directrius esdevindran el conjunt de criteris que s’hauran 
de tenir en compte a l’hora de redactar el nou Pla especial, tant pel que fa al model de 
preservació, com als límits, a l’estructura de les zones i al règim normatiu, a les 
dotacions i a la xarxa viària del Parc, a la dinamització social i econòmica i als òrgans 
de gestió i participació. 
 
Atesa la conveniència del nostre municipi de formar part de l’àmbit del Pla Especial del 
Montnegre Corredor per tal de vetllar per un desenvolupament urbanístic sostenible del 
nostre territori, donada l’existència de terrenys termeners amb l’àmbit de l’espai natural 
amb una classificació urbanística vigent de sòl no urbanitzable i uns valors naturals 
dignes de ser especialment protegits. 
 
Atès el que disposen els articles 3 i 4 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, en virtut dels 
quals correspon a les diverses administracions públiques la protecció dels espais 
naturals. 
 
Atesa la nostra voluntat municipal de participar en la revisió del Pla especial de 
protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre–Corredor (Serralada 
de la Marina). 
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Atès que el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor en la sessió de 18 
de novembre de 2008 va adoptar un acord pel qual s’insta als Ajuntaments dels 
municipis integrats en l’àmbit territorial del Pla especial de protecció de les serres del 
Montnegre–Corredor a formular conjuntament la revisió de l’esmentat pla especial. 
 
Atès que l’àmbit del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor 
afecta als municipis compresos en les comarques del Maresme, Vallès Oriental i la 
Selva, tots ells dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona i de l’àmbit 
competencial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
 
Vist allò que disposen l’art. 75.8 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme sobre la facultat dels ajuntaments per 
acordar la formulació, de figures de planejament urbanístic derivat de caràcter 
plurimunicipal, l’art. 92.1.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, en relació a 
l’art. 14.4 de l’esmentat text refós d’urbanisme, quant a les funcions d’assistència 
tècnica als municipis per part de les Diputacions, l’art. 83.2.b) del mateix text refós, pel 
que fa a la competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
corresponent per aprovar inicialment i provisionalment el planejament plurimunicipal 
quan al seu àmbit abasta més d’una Comarca, i que en aquest són les del Maresme, 
Vallès Oriental i la Selva, totes elles dins l’àmbit territorial de la província de 
Barcelona; i vist l’article 77.1 c) primer apartat del Text Refós de constant referència, 
que estableix la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics 
plurimunicipals al Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- ADHERIR-SE a l’àmbit del Pla Especial del Montnegre-Corredor i en 
conseqüència formar part del Consell Coordinador, com a òrgan gestor del Parc. 

Segon.- FORMULAR, conjuntament amb la resta d’Ajuntaments interessats, la revisió 
del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre–
Corredor (Serralada de la Marina). 

Tercer.- SOL·LICITAR, a la Diputació de Barcelona que assumeixi tècnicament i 
econòmicament, la revisió d’aquest Pla especial i la redacció d’un nou Pla. 

Quart.- ENCOMANAR, al Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor 
que assumeixi les funcions d’òrgan de participació dels Ajuntaments en la revisió del 
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Pla especial, així com la remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de la documentació pertinent per a la tramitació del nou Pla especial que en resulti 
d’aquesta revisió. 

Cinquè.- SOL·LICITAR, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que 
assumeixi la tramitació del nou “Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc del Montnegre i el Corredor”, a partir de la documentació que li 
trameti el Consell Coordinador, fins a la seva aprovació definitiva per part de 
l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.  

Sisè.- NOTIFICAR, els presents acords als ajuntaments integrats en l’àmbit territorial 
del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor, al Consell 
coordinador del Parc, a la Diputació de Barcelona i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona.” 

El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 

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

4. APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE LA 
SUBVENCIÓ DE 150.000,00 EUROS DEL PUOSC 2009 PERQUÈ PASSI 
DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE L’N-II I 
ARRANJAMENT DE L’ENTORN” (ET-2009/496) A L’OBRA 
“REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN RIVIÈRE PER A CASAL 
DE JOVENTUT” (ET-2009/497). 

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

General: 
 

 “APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ 
DE 150.000,00 EUROS DEL PUOSC 2009 PERQUÈ PASSI DE L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE L’N-II I ARRANJAMENT DE 
L’ENTORN” (ET-2009/496) A L’OBRA “REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE 
CAN RIVIÈRE PER A CASAL DE JOVENTUT” (ET-2009/497). 
 
Atès que mitjançant Acord GOV/44/2009, de 17 de febrer, (publicat al DOGC núm. 
5346, de 25.03.2009), s’ha aprovat el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 
2009. 
 
Atès que dins l’esmentat Pla aquest Ajuntament té incloses les actuacions següents: 
 
Actuació núm. 2009/496. 
Títol: Urbanització de la rotonda de l’N-II i arranjament de l’entorn. 
Pressupost total: 434.826,00 euros. 
Subvenció PUOSC-ET: 150.000,00 euros. 
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Actuació núm. 2009/497. 
Títol: Rehabilitació de la masia de Can Rivière per a casal de la joventut. 
Pressupost total: 664.168,93 euros. 
Subvenció PUOSC-ET: 300.000,00 euros. 
 
Atès que la Base Quarta, de les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2008-2012, aprovades per Decret 101/2008, de 6 de maig, 
(DOGC núm. 5129, de 13.05.2008) preveu la possibilitat de sol·licitar el canvi de 
destinació de la subvenció atorgada. 
 
Atès que, recentment, l’actuació núm. 2009/496 ha estat inclosa dins del Fons Estatal 
d’Inversió Local. 
 
Atès que l’article 30, en relació a l’article 23, del Decret 245/2007, de 6 de novembre, 
per a la formulació del PUOSC 2008-2012, disposa que el percentatge màxim de 
subvenció per a un municipi de 5.001 a 10.000 habitants és de fins al 65%. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 18 de maig de 2009 va aprovar 
inicialment el projecte d’obres ordinàries de rehabilitació de la Masia de Can Rivière 
per a la implantació del Casal de Joves, redactat per “ VIGUM PROJECT, SLP”, amb 
un pressupost  d’execució per contracte de 907.457,25 euros. 
 
Atès que, per tant, s’ha produït un increment del pressupost de l’obra i amb el canvi de 
destí de la subvenció s’arribaria a cobrir gairebé el 50% (450.000,00 euros) del cost de 
l’obra. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Governació i Administracions Públiques el 
canvi de destí de la subvenció de 150.000,00 euros atorgada per a l’actuació núm. 
2009/496, Urbanització de la rotonda de l’N-II i arranjament de l’entorn, i destinar-la a 
l’actuació núm. 2009/497, Rehabilitació de la masia de Can Rivière per a casal de la 
joventut. Per tant, atès que aquesta ja disposa d’una subvenció de 300.000,00 euros, 
amb el canvi s’arribaria a una subvenció de 450.000,00 euros. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Servei Territorial de Cooperació Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, als efectes oportuns.” 

 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada 
d’Urbanisme, explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, confirma el que 
diu la Regidora, pel fet que el seu partit va ajudar perquè el Departament de Governació 
atorgués aquesta subvenció, el 26 de febrer d’enguany, data en què el  van fer fora del 
govern. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 



 7

 
5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DESTINADA A LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  PER AL 
CURS 2008-2009. 
 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 

General: 
 

“ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DESTINADA A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2008-2009. 
 
Vista la Resolució EDU/1348/2009, de 7 de maig, del Conseller d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en virtut de la qual s’atorga una subvenció de 51.600,00 Euros 
destinada a coadjuvar en les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música 
per al curs 2008-2009. 
 
Atès que cal trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una sèrie 
de documents, entre d’altres, una certificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament 
d’acceptació de la subvenció abans del 15 de setembre de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 51.600,00 euros atorgada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya destinada a coadjuvar en les despeses de 
funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 2008-2009. Codi: 08060681. 
 
Segon.- TRAMETRE  una certificació del present acord al Servei de Règim Econòmic 
de Centres Educatius de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, 
juntament amb la resta de documentació necessària per tramitar la subvenció.” 

 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

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

 
 

6. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LES DUES 
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2010. 

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

General: 
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“PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2010. 
 
Vista l’Ordre TRE/278/2009 del Departament de Treball, de 7 de maig de 2009, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2010. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una 
ordre del Departament dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de 
festa oficials. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes 
laborals, dues seran festes locals. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que l’òrgan 
competent per formular la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; 
en virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PROPOSAR els dies 19 de juliol de 2010 (dilluns) Festa Major de La Minerva, 
i 30 de novembre de 2010 (dimarts) Sant Andreu, com les dues festes locals del 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres per a l’any 2010. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Treball, als efectes oportuns.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

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

 
 

7. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 3/2009. 

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

General: 
 

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 3/2009. 

Expedient número 3/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost per baixa 
de la consignació de diverses partides de despesa a causa de la disminució dels 
ingressos previstos. 
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ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia, de data 12 de maig d’enguany, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació del pressupost 3/2009, per baixa en diverses partides de 
despesa, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit. 

2. Atesa la disminució d’ingressos que comportarà l’aprovació de la modificació de les 
Ordenances Fiscals vigents, en aquest mateix Ple, que comportarà una disminució dels 
ingressos ordinaris en concepte de recaptació tributària que s’estima en 22.900,00 €. 

3. Atesa la voluntat del Ple municipal de dotar una partida que reculli el cost de la 
inversió en l’enllumenat de la zona esportiva de Sant Pere, 57.530,74 €. 

4.- Atesa la decisió del Ple de l’Ajuntament d’incrementar les aportacions a les entitats 
mitjançant la distribució d’un estalvi en les indemnitzacions a membres de la 
corporació, per un import total de 6.300,00 €. 
 
5.- Atès que s’ha considerat convenient contractar el servei de prevenció i vigilància de 
platges a una entitat diferent a la que s’havia previst inicialment i que el cost és superior 
a la consignació inicial de la partida, cal efectuar una transferència de crèdit a la nova 
partida que recollirà el cost del servei. 

6. Atès que el consistori considera convenient prioritzar l’atenció social a famílies 
necessitades pels efectes de la crisi actual, i que aquesta atenció requereix dotar una 
partida específica amb recursos d’altres serveis, es proposa la transferència de part del 
crèdit inicialment pressupostat per a Festes Majors, populars i de tradicions, per un 
import conjunt de 65.000,00 €. 

7. Atès que s’aporten els recursos necessaris per atendre la inversió corresponent a 
l’adquisició d’un mòdul per a la policia local en el barri de Sant Pere, que ja es preveia 
en el pressupost de l’exercici anterior. 

8. Atès el que disposa l’article 165 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’equilibri 
pressupostari. 

Es proposa l’aprovació de les modificacions del pressupost següents: 

• Baixa  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 
   

31000 TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 360,00 
31001 TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES 240,00 
31002 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 200,00 
31003 TAXA VIGILÀNCIA APARCAMENT 2.500,00 

31005 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 100,00 
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31008 SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 2.700,00 
31009 SERVEI LOGOPEDA/PSICÒLOGA 3.050,00 
31010 PUBLICITAT 100,00 
31011 TINENÇA ANIMALS 3.000,00 
31100 LLICÈNCIA AUTOTAXIS 10,00 
31202 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 3.550,00 

32100 
OCUPACIÓ TERRENYS PARADES, CASETES 
VENDA 1.080,00 

32102 OVP SÒL, SUBSÒL I VOLADA 80,00 
32103 TAULES I CADIRES 45,00 
32104 MAT. CONSTRUCCIÓ, RUNES 340,00 
32201 LLAR D'INFANTS 5.430,00 
32202 CURS DE DIBUIX 115,00 

      
  TOTAL BAIXA INGRESSOS 22.900,00 

 

• Baixa 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   

011 31004 INTERESSOS POLISSA DE CREDIT 
         
3.500,00    

422 21200 MANTENIMENT I REPARACIO 
         
1.000,00    

431 22704 PLA GESTIO ESPAIS VERDS MUNICIPALS 
         
2.000,00    

441 22109 MATERIAL SERVEI TECNIC D'AIGUES 
         
1.500,00    

511  
22623 CAMPANYA PROMOCIO MOBILITAT 

         
5.000,00    

511 22728 ACTIVITATS MOBILITAT 
         
7.900,00    

533 22602 PUBLICITAT RESIDUS 
         
1.000,00    

751 22738 SERVEI D'ASSESSORAMENT D'EMPRESES 
         
1.000,00    

  TOTAL BAIXA 
      
22.900,00    

• Crèdits extraordinaris 

 ALTES  
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PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
313 48941 ASSOC. CAT. SINDROME FATIGA CRONICA             650,00    
313 48942 ASSOC. MISION I DLLO. PARA GOUNDI             650,00    
313 48943 PLA AJUT EXTRAORDINARI A FAMILIES       65.000,00    
413 22750 VIGILÀNCIA PLATGES       46.992,34    
432 62305 ENLLUM. Z.E. SANT PERE I TRAM PASSEIG RIERA       57.530,74    
521 22625 REVISTA MUNICIPAL          2.186,00    
  TOTAL     173.009,08    
 
 BAIXES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
111 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES          3.500,00 
121 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA          3.500,00 
222 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA          3.000,00 
413 48914 CONVENI CREU ROJA PLATGES       40.000,00  
422 22108 PRODUCTES DE NETEJA          2.000,00 
451 20201 ARRENDAMENTS FESTES I CULTURA       16.000,00  
451 22604 DESPESES AGERMANAMENT FISTERRA          1.000,00 
451 22607 FESTES MAJORS(MINERVA , SANT ANDREU)       30.700,00  
451 22619 ACTIVITATS DE L'ÀREA          7.600,00 
511 62507 SENYALITZACIO INFORMATIVA DEL MUNICIPI       57.530,74  
751 22735 PROMOCIO PRODUCTES TIPICS          2.000,00 
751 22740 FIRA DE NADAL          6.178,34 
  TOTAL     173.009,08  

• Transferència entre partides de diferent grup de funció 

 ALTES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
313 22742 SERVEI DE MENJADOR CASAL D'AVIS          5.000,00   
222 62302 MÒDUL POLICIA LOCAL 11.624,97 
121 48901 CASAL DE LA GENT GRAN           403,516   
121 48902 PATRONAT DE LA VELLESA             523,06   
313 48902 ASSOCIACIO LOCAL PRO CANCER             134,50   
313 48903 FUNDACIO ROKPA                74,72   
313 48905 ASSOCIACIO FAMILIARS MALALTS MENTALS                74,72   
313 48906 ASSOCIACIO GIM                23,91   
313 48909 GERMANS FRANCISCANS             149,45   
451 48902 CORAL ST. ANDREU             228,65   
451 48907 L'INTERCANVIADOR             224,17   
451 48908 ASSOCIACIO D X D             313,84   
451 48910 ASSOCIACIO CAL             112,09   
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452 48900 CLUB ESPORTIU             538,08   
452 48901 CLUB BASQUET          1.067,05   
452 48903 SOCIETAT DE CAÇADORS                76,22   
452 48904 ADVENTURES LLAVANERES             104,61   
452 48905 CLUB CICLISTA             119,56   
452 48908 CLUB DE FUTBOL ESCOLA          1.067,05   
452 48909 CLUB SERENA MAR             373,62   
452 48911 CLUB D'ESCACS                93,40   
463 48900 SUBVENCIO ACCIO JUVENIL             298,89   
533 48900 SUBVENCIO ADF             298,89   
  SUBTOTAL          6.300,00   
      
  TOTAL        22.924,97 
 
 BAIXES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
111 23300 INDEMNITZACIO MEMBRES CORPORACIO          6.300,00   
432 60114 ADQUISICIÓ LOCAL DE SANT PERE 11.624,97 
451 22621 ACTIVITATS DIVERSES          5.000,00   
  TOTAL         22.924,97  

 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 168, 177, 179 i 
180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 

2.  Segons la normativa d’Hisendes locals el pressupost romandrà equilibrat durant tot 
el període de la seva vigència.  

3. Segons 168.4 de la LRHL, així com el 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de la Corporació. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a 
l’article 3.2 de la LGEP. 
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Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació del pressupost, número 3/2009, en 
concepte de baixa de la consignació de diverses partides del pressupost de despesa a 
causa de la reducció en l’import dels ingressos previstos, crèdits extraordinaris i 
transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció.” 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de 
CiU, explica breument l’assumpte. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
comenta que es torna a portar al Ple la modificació de crèdit que es va pactar amb el 
senyor Molina, però li sobta el mòdul de la policia. Falta l’IVA de l’operació, aprovada 
en el Ple passat. Li sorprèn que es tiri endavant havent-t’hi tres informes negatius per la 
compra d’aquest mòdul. Li agradaria que s’hagués fet ben fet des de l’inici, en el sentit 
de què primer s’ha comprat el mòdul i després es modifica el pressupost. 

La data de lliurament del mòdul és a finals de juliol, no entén quina pressa hi ha i si és 
tan important. També recorda que es va dir que es comptaria amb un administratiu/iva 
d’un Pla ocupacional, això comporta més despesa, pensa que és excessiu. 

El senyor Ruiz comenta que  no ho aprovarà si no es treu l’alta i la baixa de la 
modificació de crèdit. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que 
es tornar a presentar aquesta modificació. El mòdul de la Policia Local val quasi 60.000 
euros i falten els diners corresponents a l’IVA. 

El senyor Rubal manifesta que vol saber quines funcions tindria aquest espai, si és feina 
administrativa pensa que hi ha moltes mancances en  d’altres departaments.  

Afirma que en aquest poble hi ha 2,7 agents de la Policia Local per cada 1.000 
habitants, quan la mitjà és d’1,8. Pensa que tenim més policia que la resta de municipis. 

Està d’acord amb el Grup Municipal de SOS LLAVANERES, afirma que ja està 
comprat el mòdul i no hi està gens d’acord. Manifesta que ja no li sorprèn aquest 
comportament. Recorda que hi ha un informe negatiu de l’Interventor, que no hi ha 
plecs de clàusules administratives ni tècniques (llegeix l’informe d’intervenció, de 
secretaria i dels serveis tècnics) i, a més a més, l’espai on es vol ubicar pensa que 
tampoc és correcte. 

El seu Grup no es vol ser responsable d’aquest comportament passant per sobre dels 
tècnics, als quals considera que s’hauria d’haver escoltat. Pensa que aquest 
comportament és incorrecte. Vol saber com es pot arreglar aquest tema. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 
comenta que no farà un històric. Creu que s’ha de ser responsable per aprovar aquesta 
modificació, afirma que s’ha de treballar conjuntament. Proposa tirar endavant aquesta  
modificació que beneficia a tothom. 
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Pensa que les formes són importants, suggereix que s’arribi a un consens per aprovar 
aquest assumpte, ja que les partides d’altes i baixes estan compensades. 

Comenta, però, que no donar suport a la modificació d’una partida amb tres informe 
desfavorables. Pensa que és responsabilitat de tots tirar endavant i proposa que 
s’accepti. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que s’està 
treballant, però fallen les formes. En l’expedient de modificació de crèdits per 
incorporacions va votar a favor, però el govern no fa la feina ben feta, perquè hi ha tres 
informes negatius. Pensa que tota la feina feta se’n pot anar a l’aigua per culpa de la 
feina mal feta.  

El senyor Mora proposa donar suport a la proposta de la senyora Bastida, aprovar la 
compensació i, a partir d’aquí, que les coses es facin ben fetes i amb informes 
favorables. 

Demana que es retirin els dos punts de la modificació, que s’aprovi per responsabilitat 
política i que es facin les coses ben fetes. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que 
tots els companys de l’oposició ja han comentat tots els vicis que hi ha en la 
modificació de crèdit. 

Explica que per responsabilitat política votarien a favor si es retiren les partides de la 
modificació o bé es vota separadament. 

La Secretària Accidental, comenta que no es pot procedir a la votació separada. 

El Grup Municipal del PP creu que és bo que hi hagi presència policial a Sant Pere, 
considera que més endavant es podria optar per una comissaria mòbil (un autocar) que 
pogués donar servei a la població. 

El senyor Alcalde comenta que, excepte amb el tema de la guingueta de la Policia 
Local, hi ha consens. Explica que els informes són desfavorables perquè en la 
incorporació de romanents de crèdit  no es va incloure l’import de l’IVA. 

Pensa que presència policial en la zona de Sant Pere és important. Sap que l’informe és 
desfavorable, però actualment hi ha una guingueta i una zona blava que està dins de la 
zona d’influència de l’ACA. 

Explica que l’Interventor fa informe desfavorable i recorda que la modificació del 
Pressupost es va aprovar sense cap vot en contra, i ningú no es va adonar que faltava 
l’IVA, per aquest motiu hi ha informe desfavorable. 
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El senyor Alcalde explica que ja sap que això està mal fet, però pensa que hi ha la 
necessitat de posar una prefectura, i a més a més, es va aprovar sense cap vot en contra. 
També explica que vol ser constructiu, i que cal aclarir la proposta de l’espai on 
s’ubicarà, però creu que els seus arguments són raonables. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
comenta que en la Comissió Informativa General es va dir, que la guingueta es 
compraria o es llogaria, i que s’ubicaria en un terreny davant del “Pere Joan”. En la 
Junta de Govern Local s’acorda la compra de la guingueta amb tres informes negatius, 
afirma que si ho hagués sabut hauria votat en contra. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el 
següent escrit: 

“Senyors. Tenim a sobre de la taula, un cop més un expedient de modificació de crèdit, 
L’EXPEDIENT de modificació de crèdit. Finalment, i després de forçar des dels grups 
de l’oposició un treball conjunt amb el regidor d’hisenda vam arribar a una proposta que 
podem anomenar conjunta. 
Tot i això, la felicitat no pot ser mai completa. En la darrera incorporació de romanents 
es va incorporar del pressupost de 2008 el crèdit corresponent a un mòdul per a la 
Policia Local amb la idea d’instal·lar-lo als barris de mar, a Sant Pere i Can Sans. 
Aquest mòdul té un cost de prop de 60.000 euros i a la partida actual tenen vostès 
51.000. Per ser precisos, no disposa el govern encara dels 9.572,56 euros que falten. És 
avui que, amb la modificació de crèdit volen incorporar els diners necessaris (una 
partida de més d’11000 euros) per fer front a aquesta despesa. I estaríem d’acord a fer-
ho: és habitual que es produeixin desviacions sobre el pressupost que al llarg de 
l’exercici es subsanen. Però els problemes amb aquest tema són diversos: 
 
1.- Amb els darrers esdeveniments relacionats amb la tasca policial no queda clar quines 
funcions ha de complir aquest espai. Pel que sembla, ha de servir més per a tràmits de 
tipus administratiu que, a més, pensen cobrir amb una nova plaça d’administratiu a 
través d’un pla d’ocupació. És a dir, amb una plaça de caràcter temporal i no amb una 
redistribució de personal que cobreixi aquest espai, tenint, com tenim, 26 membres al 
departament. Així, una plaça de les que atorga la diputació aniria a cobrir també feines 
que ara per ara es feien des de governació. 
2.- En segon lloc, ens demanen que donem el vist i plau a aquest augment de crèdit per 
al mòdul de la policia quan vostès ja han aprovat l’adjudicació del subministrament (ja 
han aprovat la compra) en la darrera junta de govern. Vegi, senyor alcalde que no estic 
gens nerviós, que sé que li preocupa. No em poso nerviós perquè ja no em sorprenen. 
No em sorprèn que vostès hagin aprovat la compra amb un informe d’intervenció 
desfavorable que diu, entre altres coses: 
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“A l’expedient es presenten 3 ofertes (...) malgrat que no hi ha un plec de condicions 
aprovat per cap òrgan competent que reguli el servei.” 
“Atès que per l’import de la licitació (...) era preceptiu l’esmentat plec” de condicions 
“En la partida 222 62302 del pressupost vigent no hi ha la consignació necessària i 
suficient per atendre aquesta despesa. (...)” i “...l’aprovació de la modificació ha de ser 
prèvia a l’adjudicació de la despesa”. 
“Pels motius abans esmentats, aquesta intervenció no pot emetre informe favorable 
sobre la proposta presentada”. 
 
L’informe de secretaria diu (seré esquemàtic): 
 
La llei de contractes estableix que la celebració d’un contracte requereix entre altres “el 
plec de clàusules administratives i particulars i el de prescripcions tècniques” (que han 
de definir les prestacions objecte del contracte....)...el procediment i forma 
d’adjudicació, criteris d’adjudicació, etc.” 
Diu que el Plec constitueix “la llei del contracte”, és a dir que qualsevol discrepància es 
resol segons el que diu el plec. És a dir que el plec és la força de l’ajuntament si hi ha 
problemes amb el servei o l’objecte adquirit. És LA GARANTIA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
I diu també que el plec s’ha d’aprovar abans d’adjudicar a una empresa o una altra 
perquè és sobre les condicions que diu el plec que es fan les ofertes. I també que el fet 
que no s’hagi establert un plec, pot significar que l’expedient de contractació, és a dir, la 
compra sigui nul·la per vulnerar la llei. 
 
Així, acaba l’informe de secretaria:” es considera que no procedeix l’adjudicació del 
contracte de subministrament d’una guingueta per la Policia Local”. Van dos 
 
Si això no fos suficient, i amb això acabaré: l’informe tècnic sobre la instal·lació li diu 
que l’espai on sembla que està previst col·locar-la (en l’àmbit de la riera): 

- no és edificable 
- els terrenys inclosos a la zona de protecció no poden ser objecte d’usos que 

impliquin la transformació de les seves condicions naturals actuals i hauran de 
subjectar-se a informe de la Junta d’Aigües. (No tenen aquest informe). 

- De forma expressa es prohibeixen moviments de terra, les deformacions de 
marges... 

- Les rieres no podran mai ésser pavimentades amb material impermeable. 
- Finalment diu que qualsevol intervenció sobre aquest sistema ha de comptar 

amb autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Acabo ja amb aquest mòdul: 
• No han elaborat plec de clàusules administratives ni de prescripcions tècniques 

per rebre ofertes 
• No hi havia partida suficient i van aprovar la compra el dia 8 de juny 
• Han comunicat ja a l’empresa l’adjudicació 
• I segons l’informe de l’arquitecte, l’espai on la volen situar no ho permet la 

normativa. 
 
I ara, ens demanen que aprovem, “a toro pasado”, els diners que falten per pagar aquest 
mòdul. 
Ho sento, perquè crèiem que podríem finalment participar d’aquesta modificació de 
pressupost, però Gent de Llavaneres no pot fer-se responsable d’aquest comportament 
administratiu, passant per sobre de les opinions dels tècnics als que haurien d’haver 
escoltat i de la norma que regula aquestes operacions. 
El pitjor de tot és que en una sola junta de govern han aprovat vostès tres mesures 
(aquesta i dues més) amb informes desfavorables. 
Els confesso que no sé quina és la sortida, però nosaltres aquesta manera de fer no la 
compartim i no podrem donar suport a la modificació de crèdit incloent aquesta partida 
si no deixen a sobre de la taula el tema del mòdul que van aprovar en junta fa dues 
setmanes.” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, vol 
puntualitzar que agraeix l’acceptació de la modificació, però li preocupa que es 
reconegui que està mal fet i que es tiri endavant, pensa que no es poden tirar endavant 
les coses mal fetes. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta que li 
preocupa que l’Alcalde sàpiga que està fent una cosa mal feta. Afirma que s’ha treballat 
molt entre tots, però que, amb aquests actuacions, es posa en dubte la seva manera 
d’actuar i, comporta que es faci difícil creure’s les coses que fa l’equip de govern. Per 
últim, recorda a l’Alcalde que vigili perquè hi ha vuit Regidors vigilant que tot es faci 
correctament. 

El senyor Alcalde manifesta que no comprèn que es voti a favor de la despesa de 51.000 
euros, i ara es voti en contra de la quantia de l’IVA. 

El senyor Mora pensa que, a l’hora de fer adquisicions cal fer-ho bé. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que 
està content perquè el govern ha vist la llum. Pensa que les matemàtiques manen i s’ha 
fet cas a l’oposició.  
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Afirma que el seu Grup donarà suport a la modificació amb esmenes, però vol que els 
Grups es reuneixin i es parli de la presència policial a Sant Pere, pensa que cal una 
comissaria mòbil i no una guingueta fixa. 

Li preocupa que es digui que es porten a Ple expedients amb informes negatius. Vol que 
consti en acta que s’han portat al Ple expedients amb informe negatiu del Secretari. 

Finalment, el text de l’acord que es proposa a votació, que inclou la supressió de les 
partides d’alta i baixa d’ 11.624,97 €, és el següent: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 3/2009. 

Expedient número 3/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost per baixa 
de la consignació de diverses partides de despesa a causa de la disminució dels 
ingressos previstos. 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia, de data 12 de maig d’enguany, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació del pressupost 3/2009, per baixa en diverses partides de 
despesa, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit. 

2. Atesa la disminució d’ingressos que comportarà l’aprovació de la modificació de les 
Ordenances Fiscals vigents, en aquest mateix Ple, que comportarà una disminució dels 
ingressos ordinaris en concepte de recaptació tributària que s’estima en 22.900,00 €. 

3. Atesa la voluntat del Ple municipal de dotar una partida que reculli el cost de la 
inversió en l’enllumenat de la zona esportiva de Sant Pere, 57.530,74 €. 

4.- Atesa la decisió del Ple de l’Ajuntament d’incrementar les aportacions a les entitats 
mitjançant la distribució d’un estalvi en les indemnitzacions a membres de la 
corporació, per un import total de 6.300,00 €. 
 
5.- Atès que s’ha considerat convenient contractar el servei de prevenció i vigilància de 
platges a una entitat diferent a la que s’havia previst inicialment i que el cost és superior 
a la consignació inicial de la partida, cal efectuar una transferència de crèdit a la nova 
partida que recollirà el cost del servei. 

6. Atès que el consistori considera convenient prioritzar l’atenció social a famílies 
necessitades pels efectes de la crisi actual, i que aquesta atenció requereix dotar una 
partida específica amb recursos d’altres serveis, es proposa la transferència de part del 
crèdit inicialment pressupostat per a Festes Majors, populars i de tradicions, per un 
import conjunt de 65.000,00 €. 

7. Atès que s’aporten els recursos necessaris per atendre la inversió corresponent a 
l’adquisició d’un mòdul per a la policia local en el barri de Sant Pere, que ja es preveia 
en el pressupost de l’exercici anterior. 
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8. Atès el que disposa l’article 165 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’equilibri 
pressupostari. 

Es proposa l’aprovació de les modificacions del pressupost següents: 

• Baixa  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 
   

31000 TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 360,00 
31001 TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES 240,00 
31002 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 200,00 
31003 TAXA VIGILÀNCIA APARCAMENT 2.500,00 

31005 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 100,00 

31008 SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 2.700,00 
31009 SERVEI LOGOPEDA/PSICÒLOGA 3.050,00 
31010 PUBLICITAT 100,00 
31011 TINENÇA ANIMALS 3.000,00 
31100 LLICÈNCIA AUTOTAXIS 10,00 
31202 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 3.550,00 

32100 
OCUPACIÓ TERRENYS PARADES, CASETES 
VENDA 1.080,00 

32102 OVP SÒL, SUBSÒL I VOLADA 80,00 
32103 TAULES I CADIRES 45,00 
32104 MAT. CONSTRUCCIÓ, RUNES 340,00 
32201 LLAR D'INFANTS 5.430,00 
32202 CURS DE DIBUIX 115,00 

      
  TOTAL BAIXA INGRESSOS 22.900,00 

• Baixa 

PRESSUPOST DE DESPESES 

 

PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   

011 31004 INTERESSOS POLISSA DE CREDIT 
         
3.500,00    

422 21200 MANTENIMENT I REPARACIO 
         
1.000,00    

431 22704 PLA GESTIO ESPAIS VERDS MUNICIPALS 
         
2.000,00    

441 22109 MATERIAL SERVEI TECNIC D'AIGUES         
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1.500,00    
511  
22623 CAMPANYA PROMOCIO MOBILITAT 

         
5.000,00    

511 22728 ACTIVITATS MOBILITAT 
         
7.900,00    

533 22602 PUBLICITAT RESIDUS 
         
1.000,00    

751 22738 SERVEI D'ASSESSORAMENT D'EMPRESES 
         
1.000,00    

  TOTAL BAIXA 
      
22.900,00    

• Crèdits extraordinaris 

 ALTES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
313 48941 ASSOC. CAT. SINDROME FATIGA CRONICA             650,00    
313 48942 ASSOC. MISION I DLLO. PARA GOUNDI             650,00    
313 48943 PLA AJUT EXTRAORDINARI A FAMILIES       65.000,00    
413 22750 VIGILÀNCIA PLATGES       46.992,34    
432 62305 ENLLUM. Z.E. SANT PERE I TRAM PASSEIG RIERA       57.530,74    
521 22625 REVISTA MUNICIPAL          2.186,00    
  TOTAL     173.009,08    
 
 BAIXES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
111 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES          3.500,00 
121 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA          3.500,00 
222 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA          3.000,00 
413 48914 CONVENI CREU ROJA PLATGES       40.000,00  
422 22108 PRODUCTES DE NETEJA          2.000,00 
451 20201 ARRENDAMENTS FESTES I CULTURA       16.000,00  
451 22604 DESPESES AGERMANAMENT FISTERRA          1.000,00 
451 22607 FESTES MAJORS(MINERVA , SANT ANDREU)       30.700,00  
451 22619 ACTIVITATS DE L'ÀREA          7.600,00 
511 62507 SENYALITZACIO INFORMATIVA DEL MUNICIPI       57.530,74  
751 22735 PROMOCIO PRODUCTES TIPICS          2.000,00 
751 22740 FIRA DE NADAL          6.178,34 
  TOTAL     173.009,08  

• Transferència entre partides de diferent grup de funció 

 ALTES  
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PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
313 22742 SERVEI DE MENJADOR CASAL D'AVIS          5.000,00   
121 48901 CASAL DE LA GENT GRAN           403,516   
121 48902 PATRONAT DE LA VELLESA             523,06   
313 48902 ASSOCIACIO LOCAL PRO CANCER             134,50   
313 48903 FUNDACIO ROKPA                74,72   
313 48905 ASSOCIACIO FAMILIARS MALALTS MENTALS                74,72   
313 48906 ASSOCIACIO GIM                23,91   
313 48909 GERMANS FRANCISCANS             149,45   
451 48902 CORAL ST. ANDREU             228,65   
451 48907 L'INTERCANVIADOR             224,17   
451 48908 ASSOCIACIO D X D             313,84   
451 48910 ASSOCIACIO CAL             112,09   
452 48900 CLUB ESPORTIU             538,08   
452 48901 CLUB BASQUET          1.067,05   
452 48903 SOCIETAT DE CAÇADORS                76,22   
452 48904 ADVENTURES LLAVANERES             104,61   
452 48905 CLUB CICLISTA             119,56   
452 48908 CLUB DE FUTBOL ESCOLA          1.067,05   
452 48909 CLUB SERENA MAR             373,62   
452 48911 CLUB D'ESCACS                93,40   
463 48900 SUBVENCIO ACCIO JUVENIL             298,89   
533 48900 SUBVENCIO ADF             298,89   
  SUBTOTAL          6.300,00   
      
  TOTAL        11.300,00 
 
 BAIXES  
   
PARTIDA DESCRIPCIO IMPORT 
   
111 23300 INDEMNITZACIO MEMBRES CORPORACIO          6.300,00   
451 22621 ACTIVITATS DIVERSES          5.000,00   
  TOTAL         11.300,00  

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 168, 177, 179 i 
180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 

2.  Segons la normativa d’Hisendes locals el pressupost romandrà equilibrat durant tot 
el període de la seva vigència.  

 



 22

 

 

3. Segons 168.4 de la LRHL, així com el 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de la Corporació. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a 
l’article 3.2 de la LGEP. 

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació del pressupost, número 3/2009, en 
concepte de baixa de la consignació de diverses partides del pressupost de despesa a 
causa de la reducció en l’import dels ingressos previstos, crèdits extraordinaris i 
transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l’esmena proposada. 
 

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 05 
LLAC CARALT. 

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

General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL I DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PP05 “EL LLAC CARALT”. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre 
de 2004 va aprovar inicialment, el Pla Parcial i el projecte d’urbanització del Sector 05 
Llac Caralt. 
 
Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini 
d’un mes mitjançant la publicació d’un edicte en  el Butlletí Oficial de la província de 
12 d’octubre de 2004, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , de 21 
d’octubre de 2004, en el diari “La Vanguardia” de 11 d’octubre de 2004 i en el tauler 
d’anuncis municipal. 
 
Atès que durant el període d’informació pública  es van presentar al·legacions , en data 
15 de novembre de 2004, per part de la societat MICARSA.  

 
Vist l’informe tècnic jurídic de data 15 de desembre de 2004, el qual es considera com a 
motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5, en relació a 
l’article 54 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú. 
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Atès que es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua la qual ha emès un 
informe favorable en data 5 de maig de 2008 en virtut del qual considera que el mateix 
no és preceptiu. 
 
Vistos els informes favorables del l’arquitecte i el tècnic de medi ambient municipals de 
dates 12 i 11 de juny respectivament. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  15 de juny de 2009.           
  
Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern 
Local; i l’article 67 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005,  de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per MICARSA, pels 
motius que consten a l’informe de data 15 de desembre de 2004. 
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT el document Pla Parcial i el projecte 
d’urbanització del Sector 05 Llac Caralt. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’expedient complet a la Direcció General d’Urbanisme perquè la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació 
definitiva. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord, juntament amb la còpia de l’informe emès als 
al·legants de l’aprovació inicial.” 

 
L’Alcalde explica breument l’assumpte i dóna la paraula a la Regidora d’Urbanisme, 
senyora Sandra Carreras i Ruiz, la qual explica el tema. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

9. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ 
INDIRECTA DE L’EXPLOTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE 
CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL SANT 
NICOLAU I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, I CONVOCATÒRIA DE LA 
LICITACIÓ. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 

General: 
 

“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DE 
L’EXPLOTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI 
PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL SANT NICOLAU I ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA, I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ. 
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Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars del contracte per a la 
gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei públic de 
l’escola bressol Sant Nicolau i atenció a la infància. 
 
Vist  l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
 Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
 
Vistos els articles 5.1, 8, 19.1.a), 253.a) i concordants de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP); es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació. 
 
Segon.- CONVOCAR la licitació per procediment obert amb varis criteris, per a 
l’adjudicació del contracte. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars del 
contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del 
servei públic de l’escola bressol Sant Nicolau i atenció a la infància. 
 
Els esmentats Plecs s’incorporen com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els Plecs de clàusules esmentats a l’apartat anterior durant 
el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí  
 
Oficial de la província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè puguin 
presentar-se reclamacions. 
 
Cinquè.- ANUNCIAR la licitació per un termini de vint-i-sis dies naturals, de forma 
simultània a l’exposició al públic dels Plecs, si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de 
què es formulin reclamacions contra els Plecs de clàusules.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 
puntualitza que lamenta la manca de planificació, ja que aquesta concessió es convoca 
al mes de juny i l’escola bressol ha d’entrar en funcionament el dia 1 de setembre. 
Considera que pot ser no hi haurà temps de que les empreses presentin les seves 
propostes i es pugui decidir en el Ple del juliol l’atorgament de la concessió. Tot i així hi 
donarà suport. 
 
La Regidora senyora Susana Clerici, del  Grup Municipal del PP, s’alegra que per fi, 
aquest punt estigui preparat, pensa que val més tard que mai. Recorda que en la sessió 
de la Comissió Informativa General, faltava l’informe sobre el plec de clàusules i 
determinar els criteris per valorar, un era automàtic i l’altre un judici de valor. La 
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Tècnica els hi va facilitar els criteris i ja se li ha aclarit la clàusula número 16. Espera 
que al mes de setembre ja s’hagi acabat. En aquest cas l’informe de l’Interventor és 
favorable. Anuncia que votarà a favor. 
 
L’Alcalde agraeix el suport. Explica que coneix la normativa, i que és complicada. 
Pensa que el servei de l’Escola Bressol es normalitzarà.  
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
10. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL 

SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN 
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT “ZONA BLAVA”. 

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

General: 

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

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

Vista l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics per l’Estacionament de Vehicles, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de maig de 1992 i publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 213, de 4 de setembre de 1992. 

Vista l’Ordenança Municipal de Circulació de Sant Andreu de Llavaneres, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de juny de 1997 i publicada íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 129, de 30 de maig de 1998. Atès que en el Títol 
Tercer, Capítol II, de l’esmentada ordenança es fa una regulació dels estacionaments 
amb limitació i control horari (articles 33 a 39). 

Vista l’Ordenança Fiscal número 20, reguladora de la Taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, quina darrera revisió de 
la tarifa va aprovar el Ple en sessió de 29 d’abril de 2009. 

Atès que amb el nou text de l’ordenança es pretén actualitzar i ampliar la regulació del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de 
la via pública, sota control horari limitat  “zona blava”. 

Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local. 

Vist l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
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Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, l’article 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord:   

Primer.- DEROGAR l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics per l’Estacionament 
de Vehicles, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de maig de 1992 i 
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 213, de 4 de setembre 
de 1992. 

Segon.- DEROGAR el Capítol II del Títol Tercer (articles 33 a 39) de l’Ordenança 
Municipal de Circulació de Sant Andreu de Llavaneres, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 30 de juny de 1997 i publicada íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 129, de 30 de maig de 1998.     

Tercer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal  reguladora  del servei 
públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via 
pública, sota control horari limitat  “zona blava”. 
 
El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots 
els efectes legals. 
      
Quart.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant 
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el B.O.P., en el D.O.G.C. i en el diari “La Vanguardia”, perquè es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada en el 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
El senyor Alcalde explica que breument l’assumpte. Felicita als tècnics de la casa 
perquè reconeix que es tracta d’una ordenança complicada. 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES,  
explica que s’ha treballat conjuntament, es van reunir amb els responsables del govern, 
entre tots es va consensuar una ordenança tipus. Ell a l’any 2007 va demanar un seguit 
d’informació del tema de la zona blava, com per exemple qui la gestionarà etc. Ja s’ha 
obert el pàrquing del camp de futbol i el de davant del CAP, hi ha dos pàrquings gratuïts 
al centre.  Anuncia que s’abstindrà, ja que considera que és millor la zona blava amb 
control horari sense pagament, no ho troba just. 
 
El senyor Alcalde li pregunta al senyor Ruiz si s’ha llegit l’article on es preveuen les 
exempcions pels residents a Sant Andreu de Llavaneres. 
 
El senyor Ruiz afirma que aquesta previsió es va treure. I el senyor Alcalde afirma que 
si que es manté en el  cas de les zones de platja. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el 
següent: 
 
“Vull començar agraint el regidor de Governació la voluntat que ha manifestat de fer 
participar tots els grups i consensuar el document. També les renúncies fetes en alguns 
plantejaments del document inicial per tal de fer un document de tots. Això és mostra 
d’un sentit de realisme que ens agradaria veure en altres regidories. Gràcies senyor 
Garcia. 
 
Respecte l’expedient, només demanar-li una cosa: que comptin amb el personal de 
l’Ajuntament, amb els tècnics de la casa. Que s’entreguin els informes als tècnics amb 
temps, amb celeritat perquè tinguin més temps per prepara-ho i assessorar la gestió.  
 
Creiem que és un bon document i Gent de Llavaneres votarà a favor d’aquesta proposta 
d’ordenança.  
Gràcies.” 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, vol fer constar en 
acta la bona voluntat del Regidor senyor Juan García, al qual li vol agrair-li l’esforç que 
ha fet per arribar a un consens. Vol recordar al senyor Ruiz que la zona blava pretén fer 
rotació de cotxes. Anuncia que votarà a favor. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta que 
aquesta és una bona manera de treballar i que votarà a favor. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vivés, del Grup Municipal del PP, manifesta el seu 
agraïment a tots per la feina feta, i anuncia que votarà a favor. 
 
El senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de 
Governació, Via Pública i Serveis Municipals, agraeix a tothom la seva col·laboració. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: dotze vots a favor (CIU, PP, PSC-PM, 
GLL-EPM i ERC-AM) i una abstenció (SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena. 

 
11. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE 

CONSTRUCCIÓ D’UNA LLAR D’INFANTS A LA PARCEL·LA 
D’EQUIPAMENT DOCENT DEL SECTOR PP 19 PLA DE SANT PERE I 
URBANITZACIÓ DEL PARC. 

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

General: 
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“APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’OBRES 
ORDINÀRIES DE L’ESCOLA BRESSOL DE SANT PERE I URBANITZACIÓ. 
 
 
Vist el projecte executiu d’obres ordinàries de “L’ESCOLA BRESSOL DE SANT 
PERE I URBANITZACIÓ DEL PARC”  redactat per Aecinc Arquitectura i Urbanisme, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 1.802.786,79 Euros, IVA inclòs (un 
milió vuit-cents dos set-cents vuitanta sis Euros amb setanta nou cèntims ). 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data  12  de juny de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de juny de 2009. 
 
Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels  següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu d’obres ordinàries de 
“L’ESCOLA BRESSOL DE SANT PERE I URBANITZACIÓ DEL PARC”  redactat 
per Aecinc Arquitectura i Urbanisme, amb un pressupost total d’execució per contracte 
de 1.802.786,79 Euros, IVA inclòs (un milió vuit-cents dos set-cents vuitanta sis Euros 
amb setanta nou cèntims ). 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’esmentat projecte executiu per un període 
de trenta dies mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, B.O.P. i D.O.G.C., durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR informe al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per raó de la seva competència  sectorial  . 
 
Quart.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva al compliment de les prescripcions que 
es determinen a l’informe de l’arquitecte municipal de data 12 de juny d’enguany.” 
 
El senyor Alcalde vol fer constar que aquesta operació es fa per no perdre la subvenció 
del PUOSC, i després s’adjudicaran aquests diners a una altra obra. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada 
d’Urbanisme, explica breument l’assumpte. 
 
El senyor Regidor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, 
explica que no està en contra de perdre la subvenció, vol saber l’opinió de l’Alcalde 
perquè ha canviat d’opinió, ja que primer volia tirar endavant el projecte. Pensa que es 
perdrà el que ha costat el projecte redactat per Aecinc Arquitectura i Urbanisme, uns 
90.000 euros. Afirma que es llencen aquests diners, i ja se sap que hi ha gent en contra i 
gent a favor. Considera que no es pot governar pensant només en els que es queixen, 
perquè pot afavorir a molts. 
 
El senyor Ruiz vol plantejar, a tots els Grups Municipals, si cal fer o no, aquesta Escola 
Bressol. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el 
següent escrit: 

“Es presenta per a la seva aprovació el projecte de Llar d’infants de Sant Pere i 
urbanització del Parc. 

Anava a dir que no ho sabia, però l’alcalde ens ha resolt el dubte aquesta tarda al 
Consell Escolar Municipal i ho ha tornat a fer a la introducció del tema al ple: per al 
govern aquesta és una aprovació de pur tràmit. Una aprovació necessària per poder 
canviar en el futur la destinació dels diners que la Generalitat va atorgar per a la seva 
construcció a través del PUOSC (el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya). Ens agradaria 
que finalment no fos així.  

Per a Gent de Llavaneres aquest és un projecte que ens permetria disposar d’una llar 
d’infants amb estàndards de qualitat comparables als de La Llar d’infants Minerva. 

• És un projecte que permetria disposar d’una llar d’infants que facilitaria l’accés 
de les famílies dels barris de mar a aquest equipament. 

• És un projecte que donaria equilibri a la implantació dels equipaments i que faria 
justícia amb els barris de mar. 

• És un projecte que, ja es veurà, respecta els usos actuals del parc amb una 
redistribució dels espais sense perdre instal·lacions: continuaríem tenint la pista 
de bàsquet, la pista de futbol sala inalterable i també l’àrea de jocs infantils. 

El projecte ordena el parc i reparteix els espais sense perdre aquestes instal·lacions; ens 
dota d’una llar d’infants, em permeto dir que de primera i respectant l’ús actual per a la 
pràctica del bàsquet i del futbol sala i com a parc infantil. 

És per això que torno a manifesta el nostre vot a favor d’aprovar el projecte i també 
manifesto la voluntat que, en un futur pròxim, s’executi aquesta obra que millora els 
equipaments de Llavaneres.”  
  
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, vol que consti en 
acta que aquest projecte va ser la prioritat número 1 del llistat que es va consensuar amb 
tots els Grups. Reconeix que aquest canvi d’opinió és una sorpresa.  
 
La senyora Bastida denuncia la manca de criteri. S’està parlant de 2.000.000 euros, 
pensa que falta criteri i planificació per gastar els diners del poble. Pensa que no hi ha 
un estudi que recolzi la necessitat de la Llar d’Infants. 
 
Considera que és millor que a la Llar d’Infants Sant Nicolau hi vagi la Policia Local. 
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L’Alcalde puntualitza que aquesta proposta es va fer abans de comprar l’Escola Bressol 
Sant Nicolau. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, fa una explicació 
històrica de tot el que ha passat, en primer lloc es va proposar que l’escola bressol 
s’ubiqués als terrenys d’Hipocampo, després a Sant Pere, amb reordenació del Parc. Ara 
torna a canviar d’escenari. Anuncia que votarà a favor, però vol que consti en acta que 
lluitarà perquè aquest és el millor lloc per ubicar l’escola bressol, i afirma que intentarà 
que això tiri endavant. 
 
El senyor Mora afirma que està d’acord amb el Grup Municipal del PSC-PM, en el 
sentit que creu que la Policia Local hauria d’anar a l’edifici on ara s’ubica l’Escola 
Bressol Sant Nicolau. Pensa que cal prendre decisions, afirma que intentarà convèncer 
al govern que aquest és el millor lloc per la guarderia. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que el millor 
patrimoni del polític és la credibilitat  que s’obté a través de la coherència, i s’ha de ser 
coherent en les decisions. Recorda que, en un principi, l’equip de govern, no va voler 
comprar l’Escola Bressol Sant Nicolau, i al final, es va comprar de forma improvisada i 
més cara i del que l’haguessin comprat ells. 
 
Recorda que després es va dir que es faria una llar d’infants a Can Sans perquè amb les 
dues llar d’infants no n’hi havia prou. Pensa que no es pot posar una llar d’infants sense 
consens dels veïns, i després canviar de zona. Reconeix que manca una tercera escola 
bressol i que, el seu Grup Municipal, ja n’havia parlat de crear-la en un lloc on no 
molestés als veïns. 
 
El senyor Ros comenta que, des de la discrepància, es pot arribar a un acord, afirma que 
el seu Grup no està d’acord en col·locar-la a Sant Pere i que hi donarà suport, lamenta, 
però, la despesa de 92.000 euros del projecte.  
 
El senyor Ros vol que consti en acta que vota a favor per poder cobrar els 540.000 euros 
del PUOSC, els quals demana que es destinin a la creació d’una llar d’infants i que 
aquesta no s’ubiqui als terrenys d’Hipocampo ni de del Sector PP19. 
 
El senyor Alcalde es mostra d’acord amb el senyor Ros, i recorda que el programa 
electoral de CIU, es va incloure un projecte d’escola bressol a Sant Pere. Afirma que 
aquest any cap nen s’ha quedat sense plaça, per tant no cal una tercera escola bressol. Al 
setembre de l’any passat l’Escola Bressol Sant Nicolau anava a tancar i era privada. El 
propietari demanava tres milions d’euros al comptat, i s’hauria de córrer a fer una 
guarderia nova. 
 
El senyor Alcalde explica que no es va construir als terrenys d’Hipocampo perquè hi 
havia problemes d’accessibilitat, i es va decidir que era més adequat ubicar-la a Sant 
Pere, per això es van posar d’acord amb el propietari i es va comprar el terreny per un 
milió quatre cents mil euros. 
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Ara l’escenari ha canviat, es mostren d’acord amb una tercera escola a Sant Pere. Pensa 
que amb el POUM es pot aconseguir un altre espai. Reconeix que, efectivament, s’ha 
canviat de postura però ja ha explicat el perquè.  
 
El senyor Alcalde, per últim afegeix que creu que l’espai s’havia de canviar. Considera 
molt respectable que hi hagi punts de vista diferents. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
comenta que el projecte elaborat, que ha costat  92.000 euros, s’ha de tirar endavant, 
perquè si no es perdran. També pregunta quin cost tindrà la reforma i recorda que el 
govern municipal s’està gastant diners que no són seus. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, reafirma que 
no s’actua amb criteri. Pregunta quants diners s’han gastat a l’Escola Bressol Sant 
Nicolau, perquè no sigui mai com la Llar d’Infants Minerva. 
 
El senyor Rubal pensa que el projecte elaborat és espectacular i molt millor que la Llar 
d’Infants Sant Nicolau, i afegeix que l’Alcalde es va tirar enrere pel que fa a la ubicació 
de l’escola bressol a Sant Pere sense consultar a ningú, no es va defensar el tema amb 
valentia. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma 
que vol pensar que s’està entenent la importància de tenir un pla d’acció municipal, ja 
que si no els ciutadans van despistats i ningú sap cap on anem, i això precisament és el 
que el seu Grup vol evitar, s’ha de planificar, ja que s’ha perdut massa temps. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, creu que les 
presses fan mal, tal i com ha passat amb l’expedient de la guingueta de la Policia Local. 
Pensa que s’està perdent el temps i els diners.  
 
El senyor Mora explica que es va assabentar que hi havia una reunió i va anar-hi a sense 
que el convidessin, vol que consti en acta. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, vol valorar realment 
a quin preu sortirà la compra de la Llar d’Infants Sant Nicolau. A més a més, fa cinc 
mesos que se li va dir que s’elaboraria el Pla d’actuació, i encara l’espera. 
 

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

 
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER A LA 

FORMULACIÓ URGENT D’UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER. 
 

Es dóna compte de la moció següent: 
 

“El Grup Municipal de Sos Llavaneres i en representació seva el Sr. Josep Ruiz Royo 
presenta al Ple la següent moció: 
 
MOCIO PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL SOS LLAVANERES PER 
TAL DE FORMULAR URGENTMENT UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER 
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Exposició de motius: 
 
Com tots sabeu el passat mes de desembre es van aprovar els pressupostos per l’any 
2009 i el tancament del exercici 2007 . SOS LLAVANERES va votar a favor dels 
pressupostos però a continuació us expliquem  algunes conclusions a les que hem 
arribat: 
 

1. El resultat pressupostari ajustat  2007 es  NEGATIU de 1,7 milions d’euros 
 
2. ESTALVI  NET: negatiu en -669.783€ (2007) 

(Ingressos corrents menys despeses corrents i menys  les amortitzacions de 
préstecs del any ) es un indicador de la solvència del Ajuntament. La Llei 
Reguladora de  hisendes locals obliga a aprovar un pla de sanejament financer en 
cas contrari no podríem signar noves operacions de crèdit  a llarg termini sense 
autorització 
 

3. ROMANET DE  TRESORERIA: negatiu en -2.213.883€ (2007) 
Es un indicador de la liquiditat , la Llei obliga a una reducció de despesa del nou 
pressupost  de igual import o be a concertar una nova operació de crèdit de 
aquest import. 
 

4. Endeutament 2008  (préstecs de bancs i caixes): 4,8 milions i pòlissa de crèdit 
d’1,5 milions  

 
 

5. La ràtio d’endeutament (deute/ingressos corrents) s’ha deteriorat passant d’un 
10% el 2007, a un 48% en el 2008 i la previsió del 2009 podria ser del 85% (o 
sia uns 8,6 milions d’euros de préstec). La ràtio d’endeutament per càpita a 
31.12.2008 es de 461,09 euros per persona (estem en el lloc 14è de la comarca) 
 
Per Llei el deute viu no pot ser superior al 110% dels seus ingressos corrents 
(estem en perill d’arribar al límit ) 

 
Si tal com sembla per les dades del 2008 -2009 continua havent una despesa corrent 
superior als ingressos corrents això voldrà dir que les inversions previstes s’hauran  de 
finançar a través de venta de sòl públic municipal  i/o be endeutar-se demanant crèdits. 
 
(En el Ple del passat dia 29 d’abril del 2009 es van aprovar unes bases amb el Plec de 
clàusules que havien de regular la venda de cinc finques de titularitat municipal incloses 
en els sectors urbanístics del PP 13 y PP 14. Així com també es va aprovar les bases per 
la venda de 10 finques de titularitat municipal incloses en el sector urbanístic PP 25 El 
Mirador.) 
 
La opció de vendre sòl tal com està el mercat immobiliari implicarà malvendre o no 
poder fer-ho i la de endeutar-se més  té un límit. Això ens fa pensar que les inversions 
importants a fer els propers exercicis poden acabar en perill i sense poder fer-se. 
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El  pressupost 2009 preveu augmentar la plantilla (més despesa) i augmentar els 
impostos molt per sobre de l´IPC (no així les taxes que s’aplicarà l’IPC ). Per altra 
banda  redueix un 20% l’aportació a les entitats del poble, que els hi pot suposar 
dificultats econòmiques. Per altra banda la quantitat total que es redueix a les Entitats no 
ajuda a arreglar el dèficit municipal . 
 
 Per tant hi ha altres formes d’ajustar despesa sense perjudicar les entitats, que són 
l’ànima del poble 
 
SOS LLAVANERES creu que s’han pres decisions que no estan adaptades a la 
conjuntura actual i per tot això i en base als antecedents normatius que us exposem a 
continuació i atesa la situació en que es troben les finances municipals es necessari i 
urgent formular un PLA DE SANEJAMENT FINANCER tal com obliga la Llei. 
 
ANTECEDENTS NORMATIUS: 
 
D’acord amb l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals no 
podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini, ni concedir avals, ni 
substituir operacions de crèdit preexistents sense la prèvia autorització dels òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda, quan dels estats financers que reflecteixin la 
liquidació del pressupost es dedueixi alguna de les següents situacions: 
 
 
– Estalvi net (diferència entre els ingressos liquidats dels capítols I a V i les obligacions 
reconegudes dels capítols I, II i IV, minorada en l’import d’una anualitat teòrica 
d’amortització de totes les operacions vives a llarg termini) de signe negatiu. 
 
– El volum de capital viu de totes les operacions de crèdit a curt i a llarg termini 
excedeix del 110% dels ingressos corrents liquidats, ambdues magnituds computades en 
termes consolidats. 
 
Quan l’estalvi net sigui negatiu, el Ple de la Corporació haurà d’aprovar un pla de 
sanejament financer a realitzar en un termini no superior a tres anys, en el qual s’adoptin 
les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin, com a 
mínim, ajustar a zero aquest estalvi net negatiu. 
 
L’article 64 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social, va modificar l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim d’autorització  
d’operacions financeres, excloent-ne els ens dependents i les societats mercantils de 
capital íntegrament local que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. 
 
D’acord amb les previsions contingudes a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
les competències en matèria de tutela financera de corporacions locals han estat 
assumides  pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, al 
qual correspon l'autorització de l'endeutament dels ens locals i dels ens dependents 
subjectes a  tutela financera, com també l'obtenció i el processament de la informació 
d’aquelles  operacions financeres que, d'acord amb les previsions de la normativa, no 
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han de ser objecte d'autorització. Aquestes competències han estat desenvolupades 
mitjançant l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, del Departament d'Economia i 
Finances, que estableix la informació a remetre per comunicar o sol·licitar l’autorització 
de les operacions de crèdit, el seu format, el sistema de càlcul de les principals 
magnituds i els models en què s’ha de presentar. 
 
Addicionalment l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, especifica que si es 
liquida el pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, s’haurà de reduir despeses del 
nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. Quan aquesta reducció no fos 
possible, es podrà concertar una operació de crèdit per un import que no superi el 5% 
dels  recursos per operacions corrents del pressupost de l’entitat, sempre i quan quedi 
cancel·lada abans de la renovació de la Corporació, i/o aprovar amb un superàvit inicial 
el  pressupost de l’exercici següent, si bé és cert que la Direcció General de Política 
financera i Assegurances, accepta anticipar aquest últim supòsit a l’exercici corrent. 
 
 
Per altra banda, la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, 
disposa que aquelles entitats locals que no assoleixin l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària (entesa com la situació d’equilibri o superàvit, computat en termes de 
capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda al Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals  i Regionals) estan obligades a elaborar un pla econòmic - financer a 
mig termini per la seva correcció, que serà sotmès a l’aprovació del Ple de la Corporació 
i remès al Ministeri d'Hisenda. 
 
Atesos tots els punts anteriors, el Departament d’Economia i Finances ha d’autoritzar la 
formalització d’operacions de crèdit (préstecs i pòlisses de crèdit), incloent-hi les 
modificacions  de les condicions contractuals i la conversió o substitució total o parcial 
d’operacions preexistents, els avals de les operacions de crèdit, instruments o productes 
financers derivats concertats per a la cobertura i gestió del risc de tipus d’interès i de 
tipus de canvi, adquisicions de valors mobiliaris a títol onerós i alienacions de valors 
mobiliaris, quan les ràtios legals establertes al capítol VII del títol I del TRLRHL es 
trobin en els següents supòsits:  
 
• Ràtio legal d’estalvi net amb signe negatiu. 
 
• Ràtio legal de deute viu superior al 110% dels ingressos corrents. 
 
• Romanent de tresoreria negatiu. 
 
En el cas de trobar-se en la primera i la tercera situacions (cas en què s’hi es troba 
l’Ajuntament de Llavaneres) cal elaborar un Pla de Sanejament  Financer que contempli 
totes les mesures previstes a la legislació vigent. 
 
L’elaboració del pla de sanejament financer té com objecte el compliment de l’objectiu 
de solvència econòmica, regulat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHRL) i  
per l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, que estableix els procediments en matèria de  
tutela financera referents al compliment de l’objectiu de solvència econòmica dels ens 
locals, tret del seu article 10 que fa referència a estabilitat pressupostària. 
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Per tot això i als efectes previstos per la normativa esmentada i atesa la situació en que 
es troben les finances municipals es demana la formulació URGENT del PLA DE 
SANEJAMENT FINANCER. 
 
Sol·licitem: 
 
Per tot això i als efectes previstos per la normativa esmentada i atesa la situació en que 
es troben les finances municipals es demana: 
 
1) La formulació URGENT del PLA DE SANEJAMENT FINANCER. 
 
2) Que s’informi al Ple del resultat del procés de venda i dels adjudicataris definitius  de 
les 5 finques de titularitat municipal incloses en els sectors urbanístics industrials PP13 i 
PP14 així com també de la venda de les 10 finques de titularitat municipal incloses en el 
sector urbanístic PP 25 El Mirador, ja que segons les bases del concurs hauria de haver-
se constituït la taula de contractació al cap dels 20 dies naturals a comptar des de la 
última publicació de l’ anunci de convocatòria de concurs el qual es va fer al BOP del 
passat 19 de Maig  . 
 
Atès que els pressupostos del 2009 es basaven en la venta de aquestes finques per poder 
acometre les inversions pressupostades en equipaments preguem informació pública de 
les mateixes ja que de lo contrari hi hauria un problema de finançament de les mateixes. 
 

3) Que s’informi URGENT del resultat pressupostari de l’exercici 2008. 
 
 
Quedem a la espera de la informació sol·licitada. 
 
Sant Andreu de Llavaneres a 16 de Juny de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal SOS LLAVANERES” 
 
El senyor Alcalde explica que s’està treballant amb la Diputació per fer aquest Pla, i que 
el senyor Molina i l’Interventor també hi estan treballant. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
llegeix la moció. 
 
El senyor Alcalde demana brevetat al senyor Ruiz i que agiliti perquè es fa tard. Li dóna 
les gràcies. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que 
no sap si s’ha perdut, però està d’acord en què s’ha d’estar informat de quin ha estat el 
resultat de la  venda de parcel·les. 
 
També pregunta en quin punt està el Pla de sanejament i demana que el Regidor 
d’Hisenda ho expliqui. 
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El senyor Alcalde dóna la paraula al senyor Molina. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de 
CiU, explica que es va dotar el pressupost pel Pla de sanejament, i fa quatre mesos es va 
parlar amb els Serveis  Econòmics de la Diputació de Barcelona. Per tirar-ho endavant 
es necessita el tancament del Pressupost de l’any 2008, el qual ja està fet. S’està 
preparant tota la documentació. Afirma que s’ha rebaixat, a llarg de l’any 2008, el 
dèficit del 2007 i que no està tan malament com diu el senyor Ruiz, si no que s’estan 
amortitzant els crèdits. 
 
El senyor Alcalde pregunta al senyor Ruiz si manté la moció o vol fer alguna esmena. 
 
El senyor Ruiz respon que vol que aquest Pla de sanejament sigui prioritari i que es 
demani a la Diputació la màxima urgència. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia 
la seva abstenció, ja que considera que li falta informació per part de Secretaria i 
d’Intervenció. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que s’està 
fent el Pla de Sanejament i anuncia que donarà suport a l’Ajuntament, votarà a favor de 
la moció. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta la 
seva sorpresa, ja el senyor Ruiz vota en contra de les ordenances fiscals i a favor del 
pressupost, i després s’afegeix a l’opinió del PP per rebaixar les taxes i ara es demana 
un Pla de sanejament, reconeix que no entén res. Analitza els números i creu que la 
moció hauria de servir per esperonar el Pla de sanejament del govern, el qual s’hauria de 
basar en una rebaixa de la despesa. 
 
El senyor Alcalde puntualitza alguns comentaris del senyor Bartomeu i del senyor Ruiz. 
Concretament afirma que, el que demana el senyor Ruiz, que es realitzi un Pla de 
sanejament financer, ja s’està fent. Pensa que abans de presentar una moció hauria de 
comentar-ho per estalviar feina a tothom. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: tres vots a favor (SOS LLAVANERES, 
ERC-AM i GLL-EPM) i deu abstencions (CIU, PP i PSC-PM). Per tant, la moció 
resulta aprovada sense cap esmena. 
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA MILLORA DE LA 
CARRETERA BV-5031 (CARRETERA DE MATA). 

 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el 
regidor senyor Joan Mora i Buch presenta al proper Ple la següent : 
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MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA CARRETERA BV-5031 (CARRETERA DE 
MATA) 
 
Exposició de motius: 
 
Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat la 
construcció de l’enllaç Nord de Mataró des de l’autopista C-32 en direcció Girona, i que 
aquesta sortida enllaça amb la carretera BV-5031 en el seu pas a Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
Atès que aquest fet fa que aquesta carretera sumi al seu trànsit habitual de ciclistes, 
ciclomotors, un gruix molt més important de vehicles. 
 
Atès que la carretera BV-5031 no compta amb senyalització de carrils, il·luminació, ni 
vorals. I que el nou trànsit fa perillosa la circulació per aquesta carretera. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments per contribuir a 
assegurar la prestació i el compliment de les competències municipals en la matèria de 
millora de les Infraestructures viàries i de mobilitat. 
 
Atès que la seguretat ha de prevaldre en la gestió de l’Àrea d’Infraestructures de la 
Diputació de Barcelona i que la carretera BV-5031 és utilitzada per cada cop més 
llavanerencs i llavanerenques. 
 
Proposta d’acord:  
 
Instar a la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, 
l’adequació de la carretera BV-5031, amb la senyalització de carrils, il·luminació i 
vorals. 
 
Joan Mora i Buch, Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 16 de juny de 2009.” 
 
El senyor Mora, vol fer constar que hi ha un error, en el sentit que on diu “(...) direcció 
Girona (...)” ha de dir “(...) direcció Barcelona (...)”. Es vol demanar que es millori el 
tram d’enllaç Mataró-Barcelona. 
 
El senyor Alcalde explica que la Diputació ha fet alguna intervenció en l’arbrat, vol que 
s’afegeixi “i vorals en el nostre territori”. 
 
El senyor Mora creu que s’ha de demanar que es millori tota la carretera. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que si el 
titular de la carretera és la  Diputació de Barcelona, s’ha de demanar que millorin tot el 
tram. 
 

   Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena. 
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14. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, ERC, PSC, GLL I SOS 
LLAVANERES, DE REPROVACIÓ A L’ALCALDE COM A MÀXIM 
RESPONSABLE DE LA POLICIA LOCAL I DE SOL.LICITUD 
D’INFORMACIÓ RESPECTE LES FUNCIONS DE LA POLICIA 
LOCAL. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Els Grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres (PP, ERC, 
PSC, GLL, SOS LLAVANERES) manifestes que, 
 
Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació el darrer 5 de juny en relació a 
“que els agents de policia diuen que no faran cap altra feina que no sigui policial”. 
 
Ateses les declaracions fetes per l’Alcalde en què es diu que “és obligació de tots 
intentar apujar els ànims d’una policia que és fonamental per al municipi”. 
 
Atès que els grups de l’oposició no hem sigut degudament informats sobre aquesta 
situació no només ha comportat un conflicte laboral intern de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, sinó que s’ha deixat que siguin els ciutadans qui en rebin les 
conseqüències amb una disminució dels serveis públics. 
 
Entenent que el servei públic ha de ser de qualitat per definició i és la nostra obligació 
vetllar pel seu compliment, 
 
Sol·licitem: 
 
Primer.- La reprovació de l’Alcalde com a responsable màxim de la Policia Local de 
Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon.- La relació de funcions que la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres 
deixarà de portar a terme. 
 
Tercer.- La relació de funcions que es va tenir en compte en la darrera valoració de llocs 
de treball. 
 
Quart.- Informació sobre les accions que l’Ajuntament emprendrà per garantir el 
compliment de la normativa legal vigent en matèria de personal funcionari, Policia 
Local. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 9 de juny de 2009.” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, actua 
com a ponent de la present moció, explica l’objectiu de la present moció. Pensa que no 
va haver-hi diàleg entre els Grups polítics, no hi havia arguments per arribar a un acord. 
El projecte de les microespecialitats  es va presentar al Ple sense consens, i van llegir al 
diari que la Policia Local deixaria de fer determinades tasques. El dia 15 de juny van 
preguntar com estava el tema. 
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Tot aquest assumpte ha anat en detriment del ciutadans. La senyora Bastida llegeix la 
moció i comenta que es retira el punt segon, ja que el Regidor ja els ha informat de les 
tasques que la Policia Local deixarà de realitzar i que també es retira el punt quart, ja 
que el Regidor també els ha informat. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, vol intervenir, però el 
senyor Alcalde li comenta que si la senyora Bastida actua com a portaveu no ha de 
parlar cap altre Regidor, 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pregunta a 
l’Alcalde si té por a la discussió. 
 
El senyor Ros afirma que aquesta postura de l’Alcalde és caciquisme, i que és la 
primera vegada que no es pot defensar una moció conjunta al Ple. 
 
El senyor Alcalde manifesta que no està d’acord amb la reprovació. 
 
El senyor Ros recorda que en l’anterior Ple van parlar tots, recorda al senyor Alcalde 
que el Ple és una taula de debat, potser l’Alcalde no ho sap. 
 
El senyor Alcalde es reafirma en el sentit que hi ha una ponent i que, per tant no pot 
intervenir ningú més. 
  
 
El senyor Rubal protesta, el senyor Alcalde li acaba donant la paraula.  
 
El senyor Rubal es dirigeix al senyor Alcalde i llegeix el següent escrit: 

“Senyor alcalde, vull començar per una afirmació seva segons la qual la situació creada 
amb el tema de les microespecialitats era culpa de tots plegats, del govern i de 
l’oposició. 

Permeti’m que li digui que no. La seva gestió, la gestió del seu govern en aquest tema 
ha estat no poc transparent, sinó absolutament opaca. 

Van aprovar un projecte en termes publicitaris, per fer una foto, amb una promesa a un 
col·lectiu que no podien complir sense l’aprovació de tots nosaltres però sense informar-
nos degudament ni demanar-nos opinió. 

Van passar per sobre de la consideració de la resta de treballadors, amb un tracte 
diferent amb un col·lectiu i amb la resta. I creant així un greuge entre els treballadors i 
un enfrontament innecessari. 

Van obviar la situació de crisi per millorar les condicions de treball d’uns i altres no. 
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No han sabut explicar als treballadors que la qualitat del servei és un valor en sí mateixa 
i que aquesta (la qualitat) no pot dependre d’una gratificació o salari extra quan les 
dedicacions extraordinàries sempre s’han pagat a la policia. 

Van portar, finalment, contra la recomanació de tots els grups el tema al ple. I aquest va 
ser l’últim gran error, perquè van posar els grups de l’oposició en la tessitura de dir-li a 
un col·lectiu de treballadors allò que el seu govern no es va atrevir. Això, i els membres 
de la policia són conscients, va ser una manipulació, perquè vostè sabia que no 
s’aprovaria...que no es podia aprovar. 

Amb tot això van generar un malestar que ha portat conseqüències cap als ciutadans que 
encara avui no entenen el per què d’aquestes setmanes de multes i de controls com mai 
havíem vist. 

A més, amb la seva justificació dient que era un tema sindical que s’havia d’atendre, ens 
va demostrar que no han sabut defensar els interessos de l’ajuntament. Quan s’asseu a 
negociar a la taula paritària, els sindicats tenen clar que defensen els interessos dels 
treballadors i vostè hauria de tenir clar que defensa els de l’Ajuntament, les condicions 
de treball i també la viabilitat laboral i econòmica de l’ajuntament. Els costos de les 
mesures que es prenen afecten TOTS els treballadors i afectaran en el futur el consistori. 
A la institució. A la manera de treballar i a l’economia. Però això el seu govern, vostè, 
en definitiva no ho va tenir en compte. 

Ara ens trobem amb reclamacions de diners dels treballadors de la policia per la feina 
del projecte de microespecialitats que es va fer des de no sabem quan (perquè aquest 
ple no l’ha aprovat mai). 

Com a mostra de la incoherència li diré que aquest regidor, que era membre de la mesa 
paritària, no ha rebut mai informació ni l’acta d’una reunió a la que no vaig poder 
assistir. Era el 23 de desembre de 2008. Al final de l’acta de la reunió es diu: 

 

“Pel que fa a les microespecialitats de la Policia Local, s’acorda que queden aturades a 
dia d’avui i no aniran a aprovació al Ple del dia 21 de gener de 2009” 

Van aturar un projecte que mai no es va començar oficialment i del qual no vam ser 
informats com calia. No van comptar amb ningú. 

Ha perdut vostè l’oportunitat de demostrar el seu lideratge com a alcalde. La seva 
capacitat per defensar TOTS els treballadors i la seva responsabilitat institucional. 
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És per això que Gent de Llavaneres dóna suport a la moció de reprovació que es 
presenta avui. 
Gràcies” 
 
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, agraeix al senyor Alcalde la 
seva reconsideració. El senyor Ros reconeix que li sap molt de greu haver de presentar 
una moció de reprovació. L’Alcalde té un altre estil, però ha posat a tots els grups en 
l’obligació de reprovar-lo, amb la finalitat de que canviï les formes de funcionament. 
Tots els Grups han demanat que no es portés al Ple el tema de Policia, pensa que es com 
signar un acord sense que passi pel Ple. Hi ha policies que s’han sentit enganyats. 
 
 Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: vuit vots a favor (PP, PSC-PM, GLL-EPM, 
ERC-AM i SOS LLAVANERES) i cinc vots en contra (CIU). Per tant, la moció resulta 
aprovada sense cap esmena. 
 

15. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL S.O.S LLAVANERES AL SR. REGIDOR 
D’ESPORTS. 
 
1-De quina manera s’ha atorgat la concessió  del bar del pavelló per la seva explotació? 
 
2-Si  tenen un conveni firmat,  rebem alguna compensació econòmica ? Quin és el seu 
import? 
 
3-Qui és el responsable que va autoritzar  l’explotació del bar? 
 
Sant Andreu de Llavaneres a 17 de juny  de 2009. 
 
JOSEP RUIZ ROYO  REGIDOR DE S.O.S LLAVANERES” 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL S.O.S LLAVANERES AL SR. REGIDOR 
DE GOVERNACIÓ. 
 
1-Quan pensa obrir l’entrada al pàrquing gratuït de l’antic camp de futbol pel carrer 
Contrabandistes desprès del molt de temps que ja  fa que les obres d’adequació  de 
l’entrada van finalitzar  i  a més amb el cost que això ha comportat per a les arques 
municipals? 
 
2-Veient que la neteja dels carrers és insuficient per part de l’empresa concessionària, 
m’agradaria saber si disposen d’un quadrant d’hores setmanals i itineraris  de la 
maquina escombradora  amb  suport de la maquina bufadora? Si es així, en voldria una 
còpia. 
 
3-Tenen previst augmentar el servei per incloure noves zones? Quin és el cost actual 
d’aquest servei? I quan costarà la inclusió de noves zones a netejar? 
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4-Com a responsable de parcs i jardins, quan pensa reparar o reemplaçar el mobiliari de 
jocs fets malbé com per exemple el parc de Can Matas? 
 
 
Sant Andreu de Llavaneres a 17 de juny de 2009 
 
JOSEP RUIZ ROYO  REGIDOR DE S.O.S LLAVANERES” 
 
El senyor Alcalde demana que faci les preguntes. El senyor Ruiz les llegeix. 
 
El Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de 
les Àrees de Cultura, Festes i Esports, respon a la primera pregunta afirmant que s’ha fet 
una inspecció i s’ha constatat que no hi ha cap explotació en el bar del pavelló. Explica 
que la setmana passada hi va haver-hi una celebració i es va fer un complement per un 
dia en concret, però en  cap cas hi ha un servei de bar. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada 
d’Urbanisme, respecte a l’entrada del camp de futbol, afirma que aviat es farà. 
 
Pel que fa al carrer Contrabandistes, ja s’han encarregat les peces per arreglar el 
paviment. 
 
El senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de 
Governació, Via Pública i Serveis Municipals, afirma que contestarà les preguntes per 
escrit. 
 

16. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
1) “PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al alcalde, 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas 
 

1. Pensa, com a cap del govern municipal presentar al Ple un Pla d’acció per al 
temps que resta de mandat? Cas afirmatiu, quan té previst fer-ho? 

 
Joan Rubal Díaz 
Regidor de Gent de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 17 de juny de 2009” 
 
2) “PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al regidor 
d’Esports, Cultura i Festes senyor Josep Molins i Puig 
 

1. Sap vostè quin és l’horari de funcionament del bar que s’ha tornat a posar en 
funcionament al pavelló poliesportiu municipal? 

 
2. Quin és el règim de funcionament i com s’ha atorgat l’explotació d’aquest 

servei? Si s’ha fet per concessió administrativa, li demanem les bases del 
concurs, criteris d’adjudicació o qualsevol altra que sigui la documentació del 
procés d’adjudicació d’aquesta concessió. 
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Joan Rubal Díaz 
Regidor de Gent de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 17 de juny de 2009” 
 
El senyor Rubal afirma que ell ha estat al pavelló i que hi ha un bar, si el senyor Molins 
no ho sap és el seu problema. Pensa que si s’ha d’adjudicar el bar s’ha de fer bé. Li 
preocupa perquè pensa que és un tema greu que pot comportar responsabilitats. 
 
El senyor Molins reitera que no hi va  veure cap explotació del bar. 
 
El senyor Alcalde explica que l’explotació del bar del camp de futbol va quedar desert, 
els que juguen porten una nevera amb begudes, però això no és un bar. 
 
El senyor Alcalde confirma que es farà un Pla d’actuació municipal. 
 
 

17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 
 
1) El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

sol·licita que sigui contestada en el Ple del dia 22 de juny la següent 
 
PREGUNTA: 
 
Fa aproximadament 2 mesos varen presentar dues instàncies demanant accés a 
determinada documentació. Una per la que demanaven accés a factures, la van contestar 
afirmativament, l’altre en la que demanaven accés als diferents expedients de 
contractació de personal des de l’inici del mandat, a dia d’avi, encara esperem resposta. 
 
Per quin motiu dues instàncies entrades a la mateixa data, en una temin resposta i en 
l’altre no? 
 
Víctor Ros i Casas 
Portaveu Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 16 de juny de 2009.” 
 
 
El senyor Alcalde contesta que el Secretari, pel que fa al tema de la contractació de 
personal, està preparant la documentació, i autoritza al Partit Popular a consultar-la. 
 
 
2) El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

sol·licita que sigui contestada en el Ple del dia 22 de juny la següent 
 
PREGUNTA: 
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El Govern municipal en el passat plenari, va presentar una modificació pressupostària 
sense el preceptiu informe d’intervenció i de secretaria, i el regidor d’Hisenda, Sr. 
Molina, al defensar la modificació, va afirmar que desconeixia determinats conceptes de 
dita modificació. 
 
Com es justifica aquest fet? 
 
Víctor Ros i Casas 
Portaveu Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 16 de juny de 2009.” 
 
El senyor Molina manifesta que no ho sabia. 
 
3) El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

sol·licita que sigui contestada en el Ple del dia 22 de juny la següent 
 
 
 
PREGUNTA: 
 
En aquest plenari es porta a termini la fins ara, darrera modificació del pressupost 
municipal. Ens pot assegurar el govern, que llevat de casos d’inversions o d’ajudes 
extraordinàries a persones, aquest pressupost, que tindria que complir-se fil per randa, 
no patirà cap altra modificació? 
 
Víctor Ros i Casas 
Portaveu Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 16 de juny de 2009.” 
 
El senyor Alcalde comenta que segurament n’hi haurà alguna més, ja que no es poden 
preveure les despeses. 
 
4) El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 

sol·licita que sigui contestada en el Ple del dia 22 de juny la següent 
 
PREGUNTA: 
 
Des de l’1 de gener fins al 10 de juny del 2009, l’Alcalde s’ha gastat en concepte 
d’atencions protocol·làries i representatives la quantitat de 4.075,00 €, tenint en compte 
el moment de greu situació econòmica familiar, és per tal motiu que volem tenir 
coneixement de quan s’han gastat des de l’inici del mandat, les diferents regidories i 
l’alcaldia per el conceptes de dietes, viatges, dinars, sopars, etc. 
 
Víctor Ros i Casas 
Portaveu Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
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Sant Andreu de Llavaneres, 16 de juny de 2009.” 
 
El senyor Alcalde afirma que demostrarà que ha sigut l’Alcalde més auster. Afirma que 
els diners han anat al pica-pica de Nadal, a fons de cooperació .... 
 
 

18. INFORMES I PRECS. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
manifesta que el seu prec va dirigit a l’Alcalde, per saber com es va contractar al 
conserge.  
 
El senyor Alcalde li contesta que si hagués anat al  Consell Escolar ho sabria, ja li 
explicarà. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, reformula unes 
preguntes com a precs. En primer lloc, pregunta quan es convocarà als Grups per parlar 
del Pla de seguretat viària.  
 
Se li contesta que quan afecti al veïnat se’ls convocarà. Considera que no pot ana.  
 
El senyor Rubal diu que el Pla s’ha d’avaluar en un temps determinat i si no el volen fer 
que ho diguin. També vol saber quan explicaran el Pla d’actuació de transports. 
  
El senyor Rubal prega que siguin conscients que l’amortització del vehicle no es pot fer 
en un any. Si no es justifica bé l’AMTU retirarà els diners. Demana que s’actuï. 
 
També demana resposta pel tema viari de l’Ametllareda i no que se li contesti una altra 
cosa. Afirma que no s’ha mogut un dit per donar compliment a la moció que es va 
aprovar. Vol que es faci constar en acta l’incompliment i que es passi a tots els òrgans 
als que es tramet l’acta del Ple, que no es fa cas de les mocions aprovades. 
 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, prega 
que es faci un estudi de la recollida d’escombraries porta a porta, perquè considera que 
no funciona bé. 
 
En segon lloc, la senyora Bastida, demana més seriositat en el tema del bar del camp de 
futbol, demana que hi hagi un bar i no una nevera de casa. 
 
Per últim, demana més planificació i més criteri, ja que s’ha deixat perdre el museu 
d’art del senyor Bassat, i l’Alcalde de Mataró està encantat. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana a 
l’Alcalde que faci d’Alcalde, que sigui fort i valent, ara té por i inseguretat. 
 
També demana al senyor Molina consens i claredat, i que fixi un calendari de reunions 
pel tema del pressupost. 
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El senyor Mora sol·licita la factura del lector dactilar i del videolector de Ca l’Alfaro, 
per un total de 21.000 euros, més o menys, recorda que fa cinc o sis mesos que està 
instal·lat i es pot entrar perquè les portes queden obertes. Li demana que posi en 
funcionament aquest sistema de seguretat. 
 
Prega al senyor Alcalde i al senyor García que es repensin en el tema d’instal·lar un 
dipòsit de vehicles a l’Escola Bressol Sant Nicolau. Està preocupat per això, demana les 
informes favorables dels tècnics de l’Ajuntament. 
 
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, reconeix que li hagués agradat 
que Sant Andreu de Llavaneres sortís a la pàgina central de La Vanguardia, en el museu 
d’art contemporani, i que per decisió  d’aquest govern està a Mataró i no a Sant Andreu 
de Llavaneres, així com la Universitat Europea de Catalunya, que està a Mataró. 
 
El senyor Ros opina que el web municipal ha de contenir un reflex objectiu del plenari, 
demana que el que es pengi al web sigui un resum del plenari. No li sembla bé que el 
govern municipal s’atribueixi idees que han sorgit d’un altre grup polític. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, recorda que el 
proper dia 30 de juny arriba l’apagada analògica i que hi ha llocs on no es veu bé la 
TDT, ja sap que no és competència municipal, però insta a l’òrgan competent perquè ho 
arregli. 
 
El senyor Alcalde diu que farà arribar els informes de l’aparcament soterrat al senyor 
Mora i que tindrà en compte el prec del tema “porta a porta”. 
 
Essent les 23,40 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. 
En dono fe. 
 


