
 
 
 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 30 de setembre 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 Vivés (PP), Carlos Bartomeu i 
Castro (PP), la senyora Susana 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 pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 

 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
declara vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 29 DE 

JULIOL DE 2009. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2009, 
sense cap esmena. 

 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 

- Decret núm. 304/2009, de 21 de juliol, al decret núm. 431/2009, de 23 de setembre. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, comenta que 

hi ha molts Decrets de sancions de trànsit, demana al senyor García que expliqui quins criteris es 
segueixen per estimar o desestimar els recursos, perquè en casos similars es resol diferent. 

 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana aclariments 

respecte el Decret número 353/2009, pel qual es fa efectiu a la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora 
de l’Ajuntament, el pagament d’endarreriments durant el període de baixa per maternitat. 

 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de 

Governació, Via Pública i Serveis Municipal, explica que la potestat  d’estimar o desestimar dels recursos 
de les multes, correspon a l’Agent de la Policia Local, ell només en dóna fe. 

 
El senyor Alcalde fa una breu explicació del Decret número 353/2009, i afirma que li farà arribar 

una còpia de l’expedient al senyor Bartomeu. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 

 
3. RATIFICACIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES EL 22 DE JULIOL DE 2009 

DAVANT EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES  PÚBLIQUES 
A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLA TERRITORIAL 
METROPOLITÀ DE BARCELONA. 

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

“RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES EL 22 DE JULIOL DE 2009 DAVANT 
EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES  PÚBLIQUES A L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PROJECTE DE PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA. 
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Atès que en data 2 de juny de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5391 la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d’aprovació inicial del projecte de 
Pla territorial metropolità de Barcelona elaborat per la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de 
Barcelona mitjançant la Ponència Tècnica de la Comissió. 
 
Atès que en virtut de l’edicte publicat es sotmet el projecte a informació pública durant el termini de 45 
dies essent que aquest finalitzava el 24 de juliol de 2009. 
 
Vist el document d’al·legacions de data 22 de juliol de 2009 subscrit, entre d’altres, per l’Alcalde-
President de l’Ajuntament, el qual va ser presentat davant el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 23 de juliol de 2009. 
 
Atès que si bé l’apartat quart de l’esmentada resolució preveia el tràmit d’audiència pel termini de dos 
mesos als ens locals de l’àmbit territorial del Pla, un cop transcorregut el termini d’informació pública, es 
va considerar convenient consensuar unes al·legacions amb els Ajuntaments de Caldes d’Estrac i de Sant 
Vicenç de Montalt i formular-les conjuntament de forma anticipada, sense perjudici de què es puguin 
completar les al·legacions en el tràmit d’audiència. 
 
Atès que l’article 53.1.k)  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, disposa que és competència de l’Alcalde, entre d’altres, 
l’exercici d’accions administratives en cas d’urgència en matèries competència del Ple. En aquest supòsit 
s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri per a la seva ratificació. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de setembre de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR el document subscrit per l’Alcalde-President de l’Ajuntament en 22 de juliol de 
2009, d’al·legacions al  projecte de Pla territorial metropolità de Barcelona. 
 
L’esmentat document d’al·legacions s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord als Ajuntaments de Caldes d’Estrac i de Sant Vicenç de Montalt 
així com al departament de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes oportuns.” 
 
El senyor Alcalde fa una breu explicació de l’assumpte. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que des del primer 
moment el seu Grup va fer aportacions al document d’al·legacions i que se’n van recollir algunes. Afirma, 
també, que hi ha propostes al document de les al·legacions que no són competència municipal. 
 
Pensa que el document conté punts que anirien en contra del servei, en el sentit que disminuiria la 
freqüència dels trens. 
 
La senyora Bastida recorda la roda de premsa dels tres Alcaldes, a la qual no es va convidar els signants 
del document. Afirma que no ratificarà les esmentades al·legacions. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM, afirma que ratificarà el 
document. Demana, però, més informació del tema a l’Alcalde i de les reunions mantingudes amb els 
càrrecs del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Afegeix que estaria bé que, de tant en 
tant, l’Alcalde recordés l’oposició també quan no ens necessita. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, retreu les formes en l’explicació  del 
document. Recorda que la reunió amb els tres Alcaldes es fa convocar en una hora difícil. Afirma que al 
seu Grup li agradaria estar-hi present, demana que es tinguin en compte els horaris d’ara endavant. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: dotze vots a favor (CIU, PP, GLL-EPM, SOS 
LLAVANERES i ERC-AM) i una abstenció (PSC-PM). Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap 
esmena. 
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4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 340/2009, DE 31 DE JULIOL, 
DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2008, CORRESPONENT A LA 
SUBSTITUCIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS PREVIST PEL 
PRODUCTE DE LA VENDA DE SOLARS PEL DE L’ENDEUTAMENT BANCARI. 

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

“L’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 31 de juliol de 2009, 
ha dictat la resolució següent: 
 
“DECRET 340/2009 

ANTECEDENTS 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2008, de l'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, així com del Patronat de Radio i Televisió i del de Museu-Arxiu, s’obté, a 31 de desembre de 
2008, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
 

DESPESES TOTAL 
  
PERSONAL 4.096.641,96 
BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.421.651,82 
FINANCERES 159.435,60 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 763.242,24 
INVERSIONS REALS 6.147.703,75 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.234,66 
ACTIUS FINANCERS 0,00 
PASSIUS FINANCERS 252.834,51 
  
 16.860.744,54 

 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d'ingressos: 
 

INGRESSOS TOTAL 
  
IMPOSTOS DIRECTES 4.192.386,77 
IMPOSTOS INDIRECTES 153.335,56 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.746.368,44 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.820.868,67 
INGRESSOS PATRIMONIALS 98.791,28 
ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
  
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
ACTIUS FINANCERS  
PASSIUS FINANCERS  
  
 12.011.750,72 

 
 
1.3. Resultat pressupostari de l'exercici: 
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 TOTAL 
+ Drets reconeguts nets 13.814.225,54 
– Obligacions reconegudes netes 12.635.017,01 

  
   RESULTAT PRESSUPOSTARI: 1.179.208,53 

–  Desviacions positives de finançament 2.928.363,78 

+ Desviacions negatives de finançament. 81.346,67 

+ Despeses finançades amb romanents 
líquids de tresoreria 1.043,92 

+ Resultat d’operacions comercials   

  

   RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT: -1.666.764,66 

 
1.4. Romanent de crèdit: 
 
EI total de romanent de crèdit ascendeix a un total de 9.335.149,74 €, dels quals son d’incorporació 
obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals) 3.336.810,08 €. 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
 
EI romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació: 
 
 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE
L’EXERCICI    3.102.532,81 
     

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL
FINAL DE L’EXERCICI   1.604.598,51 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 1.114.000,01   

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 719.291,04   
D’altres operacions no pressupostàries 727.932,66   

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva  -956.625,20   
     
     

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL
FINAL DE L’EXERCICI   2.664.476,57 

De pressupostos de despeses. Exercici corrent 1.565.364,17   

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats  101.819,67   
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De pressupostos d’ingressos    
D’operacions comercials    
D’altres operacions no pressupostàries 1.749.236,67   

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  -751.943,94   
     
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:   2.042.654,75 
– Saldo de cobrament dubtós   -660.125,84 
     

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT  FINALISTA  -3.336.810,08 
     

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESA
GENERAL   -1.954.281,17 
 
 
2. D'acord amb l'article 191.2 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 l'article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la llei 
d'hisendes locals en matèria pressupostaria, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es 
preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que 
es considerin de difícil o impossible recaptació. 
EI capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 660.125,84 €. Per 
determinar aquesta quantia s'ha tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa de Is 
recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
Els percentatges que s'han aplicat son (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes): 
Pendents de cobrament (cap. 1,2 i 3) 
 
Pressupost d'ingressos 
 

(%) estimacions de dubtosa 
cobrabilitat 

1r any immediatament anterior 10% 

2n any 50% 

3r any 80% 

4t any 90% 

5è i següents 100% 

1. S'han considerat com a ingressos afectats els següents: 
- Pel que fa a l’Ajuntament, el producte de l’alienació de patrimoni, així com els Romanents 

afectats d'exercicis anteriors. 
- Quant al Patronat de Radio i televisió i al del Museu Arxiu, només el corresponent a les 

transferències amb caràcter finalista que els ha atorgat. 
4.  Respecte a l’estabilitat pressupostaria: 
EI pressupost general liquidat s'ajusta al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb 
l'article 3.2 de la LGEP. Resulta una necessitat de finançament per import de 4.651.696,47 €. 
EI secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 del RDL 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
5. Modificació en el Quadre d'Inversions 2008. 
En el pressupost inicial es va preveure una alienació de patrimoni, per una quantia de 1.500.000,00 €, que 
finançava la construcció del Centre logístic de la Brigada (440.000,00 €) i el condicionament de rieres 
(1.060.000,00 €).  
 
El Ple de la Corporació, en data 10 de desembre de 2008, va aprovar la transferència del crèdit del 
condicionament de rieres, en la seva totalitat, i del Centre logístic, parcialment, a altres obres de més 
urgent aplicació. 
 
La pràctica totalitat d’aquestes obres s’han executat, finançades a la pràctica pels recursos obtinguts del 
crèdit bancari concertat durant l’any, es a dir, que implícitament es produeix un canvi en e! pressupost 
d'ingressos de la Corporació i, conseqüentment una modificació del Quadre de finançament de les 
inversions. 
 
Aquesta Intervenció proposa al Ple de la Corporació la convalidació d’aquest canvi de finançament. 
 
La competència per a la modificació del Pressupost d'ingressos no esta definida en el RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, com tampoc en les 
Bases d'Execució del Pressupost, tanmateix, atès el canvi que suposa en el quadre d'inversions, aquesta 
Intervenció considera convenient l'adopció de l'acord pel mateix òrgan que aprova el pressupost. 
 
FONAMENTS DEL DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostaria, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
3. L 'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s'hauran de determinar: 

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre. 
- El resultat pressupostari de l’exercici. 
- Els romanents de crèdit. 
- El romanent de tresoreria. 

4. 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d'estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, segons l'article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus 
pressupostos al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria tal com estableix l'article 3.2 de la 
LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades. 
L'article 5è de l'Ordre, de 28 de juny de 1999, sabre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en 
matèria de tutela financera d'ens locals, disposa que si la ràtio legal d'estalvi net relativa a l'ens local, a 
"organisme autònom local o a la societat mercantil de capital íntegrament local es negativa, cal que el Ple 
de l'ens local aprovi un pla de sanejament financer amb "objecte d'assolir una situació d'estalvi net positiu 
en un termini no superior a tres anys, comptats a partir del 31 de desembre de l'exercici en curs. 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
RESOLC: 
1. Aprovar la modificació del pressupost d'ingressos de 2008, corresponent a la substitució del 
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finançament de les inversions previst pel producte de la venda de solars, pel de l'endeutament bancari, i 
presentar aquest acord a la ratificació del Ple de la Corporació. 
2. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2008, que en termes consolidats figura a la part 
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall. 
3. Ordenar la formació d'un pla de sanejament econòmic financer, en els termes que estableix l'article 5è 
de l'Ordre, de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de 
tutela financera d'ens locals. 
4. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
5. Trametre una copia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d'Hisenda.” 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21 de setembre de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia número 340/2009, de 31 de juliol, de modificació del 
pressupost d’ingressos 2008, pel que fa a la substitució del finançament de les inversions previst pel 
producte de la venda de solars, pel de l’endeutament bancari.” 

 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CiU, fa una breu 
explicació. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, considera que en la 
resolució s’ha barrejat el canvi de finançament amb l’aprovació de la liquidació i la redacció del pla de 
sanejament financer. 
 
El senyor Ruiz comenta que el romanent de Tresoreria és de -1.954.281 euros, i en la Comissió Especial 
de Comptes es va informar que era de 2,2 milions d’euros en negatiu. Demana un aclariment. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda el seu vot en contra pel 
que fa a l’aprovació del Pressupost 2008. 
 
El senyor Bartomeu també recorda que CIU va acusar al PP de vendre patrimoni municipal, i ells també 
ho fan. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: set vots a favor (CIU, GLL-EPM i ERC-AM) i sis 
abstencions (PP, SOS LLAVANERES i PSC-PM). Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 

 
5. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL A CLECE, S.A. 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. 

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

 
 
 
“ADJUDICACIÓ PROVISIONAL A CLECE, S.A. 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. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de 2009  va 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. 
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Atès que l’esmentada licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 153, de 27 de juny 
de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5410, de 30 de juny de 2009. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de setembre de 2009. 

 
 Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 21de setembre de 2009. 
 
Vistos els articles 135  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 vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de 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 a 
CLECE, S.A.  per un import total de 354.747,11 euros anuals, IVA exclòs, d’acord amb el plec de 
clàusules aprovat i les condicions de la proposició presentada. 
 
Tercer.- REQUERIR l’adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la 
darrera publicació de l’acord d’aprovació provisional presenti la documentació prevista a l’article 135.4 
de la LCSP i constitueixi la garantia definitiva, consistent en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
Quart.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional en el supòsit de què l’adjudicatari hagi presentat 
la documentació esmentada i hagi constituït la garantia definitiva. 
 
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament  perquè assistit pel Secretari de la Corporació 
signi el contracte administratiu corresponent i els documents que siguin necessaris per fer efectiu el 
present acord. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació provisional en el BOP i en el DOGC. 
 
Setè.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pensa que hi ha un 
ball de xifres a la documentació pel que fa a l’IVA. Pensa que l’import que presenta l’empresa és 
beneficiós per l’Ajuntament. Explica que no voldria que l’empresa demanés compensacions econòmiques 
i que el servei se’n ressentís. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Ruiz, del Grup Municipal de GLL-APM, llegeix el següent: 

“No sé si es sorprendrà, senyor alcalde, probablement sí. Ho dic perquè vaig anunciar el meu vot a favor 
en Comissió Informativa, però havent estudiat l’expedient, m’és completament impossible donar el meu 
vot favorable. 

Li explico el meu pecat de confiança extrema. Algú em va advertir de la dificultat de tirar endavant la 
gestió de la llar d’infants pel preu de licitació que el govern va establir. Revisant les ofertes econòmiques 
que finalment es van presentar, em va xocar les diferències entre unes i altres. Vaig intentar fer un quadre 
comparatiu sense èxit i vaig deixar tirar endavant el procés aplicant una dosi de confiança que ara veig 
que va ser excessiva. 

Revisant l’expedient sencer descobreixo però que s’havia elaborat per intervenció una taula comparativa 
entre les ofertes on també quedava palesa aquesta diferència. Però el que més em sorprenia era que el cost 
anual calculat era de 414.000 aproximadament i no de 357.000 com marcava la licitació per anys. Li vam 
donar voltes amb els senyors Ruiz i senyor Mora fins que el primer es va adonar que la diferència era del 
16%. I què hem de pensar? Doncs que hi va haver un error i que algú va pensar que era una xifra amb 
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IVA inclòs i que finalment es va publicar un preu de concurs inferior. Es va calcular a la inversa per 
treure l’IVA, quan aquest serveis no meriten IVA, com diu també l’informe d’intervenció. 

Tot plegat un gran embolic que ha acabat, entenem, amb un preu de licitació de 57.000 euros inferior al 
cost calculat de funcionament. És a dir que es vol adjudicar per un valor anual de 9.500.000 de pessetes 
menys del que costa realment el servei segons va calcular inicialment l’interventor. 

I tot això, segurament per un error. Un error que tots podem cometre, tècnics i polítics. Però, senyor 
alcalde, a un error no li podem afegir un altre tirant endavant una cosa que està malament. Si l’escola 
costa 414.896 euros l’any (com diu l’informe d’intervenció de 12 de juliol), no podem donar-la per 
357.669 (com es vol explicar en informe de 21 de setembre), perquè 9,5 milions de pessetes l’any no són 
un valor assumible.  

Hi ha dues raons per a no fer-ho:  

• La primera és que si algú li diu que farà funcionar l’escola amb un negoci disminuït en 9,5 
milions l’any (1/6 part per sota del cost) d’algun lloc haurà de sortir el descompte. Com 
compensarà l’empresa de la pèrdua de “negoci”? De quina part del servei li traurem? 

• En segon lloc, perquè vostè sap que això no és just per a la resta de les empreses que 
participaven. Perquè, si es mira el quadre d’ofertes, la diferències de les dues ofertes descartades 
són menors que la que ha guanyat respecte el preu calculat per l’interventor.  

Gent de Llavaneres no donarà el seu vot a aquesta adjudicació, perquè entenem que s’ha comès un error 
al que s’ha afegit un greuge. Esperem una explicació per part del regidor d’Hisenda o de vostè, regidor 
d’Ensenyament i president de la mesa de contractació.”  
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta que les presses són 
evidents, ja ho va advertir. 
 
Comenta que els Grups de l’oposició van dipositar la seva confiança en la Regidora senyora Susana 
Clerici, la qual en tot moment els ha mantingut informats, agraeix la seva tasca. Anuncia el seu vot a 
favor. 
 
 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, agraeix la tasca de la senyora 
Clerici. Afirma que des d’un inici ha tingut dubtes sobre les xifres. Si hi ha hagut un error, el govern 
hauria de tornar a convocar la licitació i revisar el preu. Retreu les formes al govern. 
 
La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, explica breument l’assumpte. 
 
La senyora Clerici explica que el PP ha estat tot l’any reclamant l’adjudicació de la gestió de l’escola 
bressol. Agraeix la confiança dipositada pels Grups de l’oposició. Recorda que es va abstenir en la Mesa 
de Contractació. Afirma que ha facilitat tota la informació als grups de l’oposició. Anuncia el vot a favor 
del PP. Afirma que ha estat un procés molt complicat. 
 
La senyora Clerici explica que la Diputació de Barcelona ha assessorat la Mesa de Contractació sobre 
aquest assumpte. Pensa que és molt important el projecte educatiu. Felicita les tècniques municipals 
d’Educació. 
 
 Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: deu vots a favor (CIU,PP i PSC-PM) i tres abstencions 
(GLL-EPM, ERC-AM SOS i LLAVANERES). Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
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6. APROVACIÓ INICIAL DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS DE CONTRACTACIÓ. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en sessió celebrada el dia 25 de març de 
2003, va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, elaborats per la Diputació de Barcelona i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 172, de 19 de juliol de 2002, adequats al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Vist que el dia 1 de novembre de 2007 va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat número 261, de 31 d’octubre de 2007. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha elaborat uns nous Plecs de Clàusules Administratives Generals de 
contractació adaptats a l’esmentada Llei. 
 
Atès que el text d’aquest Plecs s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 15, 
de 17 de gener de 2009, en referència las contractes següents: 
 

- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats 
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, pàg. 14 a 30) 

- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la Diputació de 
Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, pàg. 30 a 51) 

 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Atès que si l’Ajuntament s’adhereix a aquests Plecs els costos de tramitació es redueixen 
considerablement. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de 21 de setembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT els Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, aplicables als contractes que s’indicaran. 
 
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 15, de 17 de gener de 2009, aplicables als següents contractes: 
 

- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats 
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, pàg. 14 a 30) 

- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la 
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, pàg. 30 a 51) 

 
Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, 
per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB. 
 
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària. 
 
Cinquè.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els referits Plecs amb la resta de 
l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu informe preceptiu, per mitjà de la 
Conselleria de Governació i Administracions Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 
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278 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

7. SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A 
MEMBRE DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME. 

 
L’Alcalde proposa la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i fa una breu explicació. 
 
D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’acorda per majoria 
dels membres presents, retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8. APROVACIÓ DEL PLA D’ABSENTISME ESCOLAR DEL MARESME. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 

 
“APROVACIÓ DEL PLA D’ABSENTISME DEL MARESME 
 
Vista la proposta de Pla d’Absentisme del Maresme, elaborat pels educadors i educadores de la comarca. 
 
Atès que aquest Pla té com a finalitat donar suport als Equips d’Atenció Social municipals pel que fa a 
l’absentisme escolar, en el sentit de  crear un document marc que serveixi de base tant als municipis que 
no disposen de protocol d’absentisme, com a la mobilitat del professorat entre els centres de primària i 
instituts de secundària, tant públics com concertats o privats. 
 
Vist l’informe favorable de l’equip tècnic de serveis socials de l’Ajuntament. 
 
Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 21 de setembre de 2009.  
 
En virtut de tot això; es proposa al Ple de la Corporació el següent: 
  
Primer.- APROVAR el Pla d’Absentisme de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
 
El text de l’esmentat Pla s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als CEIP i a l’IES del municipi, juntament amb còpia del mateix. 
 
Tercer.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació del present Pla. 
 
Cinquè.- FACULTAR el senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat Pla i perquè signi la documentació 
necessària per fer efectiu aquest acord.” 

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

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER TAL QUE ES 
REDUEXI LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
ALS VEHICLES ELÈCTRICS O NO CONTAMINANTS. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIO:  Modificar la Ordenança fiscal núm. 2; l’article 5é QUE ES 
REDUEIXI L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A ELS VEHICLES 
ELÈCTRICS O NO CONTAMINANTS.  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Com sabeu per SOS Llavaneres la cura del medi ambient és un valor irrenunciable. 

Tenint en compte que els vehicles de motor són els grans productors de CO2 en el medi natural,  SOS 
Llavaneres defensa dins d’una acció més global anar cap a la reducció de la contaminació ambiental i de 
l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle que estan contribuint de forma decisiva al canvi climàtic. 

L´increment de la mobilitat dels ciutadans i les previsions respecte a l´evolució del nombre de vehicles i 
de desplaçaments fan que el sector del transport hagi esdevingut el principal consumidor d´energia i, com 
a conseqüència, el principal emissor de contaminants a l´atmosfera. 

Les estadístiques ens diuen que els gasos d´efecte hivernacle estan causats en més d´un 20% en les 
emissions dels diferents vehicles. 

Amb aquesta moció  pretenem reconèixer  l´esforç dels nostres ciutadans que ja han decidit canviar els 
seus cotxes  per d´altres més eficients i que emeten menys partícules contaminants. 

Per tant, demanem: 
 
PRIMER: Modificar l’article 5è de la Ordenança Fiscal núm. 2 que parla dels beneficis fiscals de 
concessió potestativa i quantitativa variable. 
  
SEGON: Fer gaudir d’una bonificació del 75% de la quota els vehicle elèctrics i bimodals, els que 
utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals, perquè les 
característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. 
 
TERCER: Aplicar aquesta bonificació de l’impost a partir del proper any 2010. 
 
 
QUART: Impulsar davant dels òrgans competents la modificació legislativa de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en allò que fa referència a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, canviant el criteri 
cavalls fiscals pel de contaminació emesa, de manera que els vehicles més contaminants siguin aquells 
que suportin una fiscalitat major. 
 
Josep Ruiz Royo 
Regidor del grup Municipal de S.O.S Llavaneres 
 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 21 de  setembre del 2009” 
 

 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM,  es posiciona a favor de les mesures que 
afavoreixin el Medi Ambient. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM,  es posiciona a favor de les mesures 
que afavoreixin el Medi Ambient. Pensa que cal  concretar el combustibles, i proposa afegir al text de la 
moció el següent: “Crear una comissió tècnica per estudiar els tipus de vehicles i les mesures més 
adients”. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de 
qualsevol iniciativa per disminuir els impostos als ciutadans i per millorar el Medi Ambient. 
 
El senyor Alcalde també es posiciona a favor. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
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“El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIO:  Modificar la Ordenança fiscal núm. 2; l’article 5è 
QUE ES REDUEIXI L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A ELS VEHICLES 
ELÈCTRICS O NO CONTAMINANTS.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Com sabeu per SOS Llavaneres la cura del medi ambient és un valor irrenunciable. 

Tenint en compte que els vehicles de motor són els grans productors de CO2 en el medi natural,  SOS 
Llavaneres defensa dins d’una acció més global anar cap a la reducció de la contaminació ambiental i de 
l’emissió dels gasos d´ efecte hivernacle que estan contribuint de forma decisiva al canvi climàtic. 

L’increment de la mobilitat dels ciutadans i les previsions respecte a l’evolució del nombre de vehicles i 
de desplaçaments fan que el sector del transport hagi esdevingut el principal consumidor d’energia i, com 
a conseqüència, el principal emissor de contaminants a l’atmosfera. 

Les estadístiques ens diuen que els gasos d’efecte hivernacle estan causats en més d’un 20% en les 
emissions dels diferents vehicles. 

Amb aquesta moció  pretenem reconèixer l’esforç dels nostres ciutadans que ja han decidit canviar els 
seus cotxes per d’altres mes eficients i que emeten menys partícules contaminants. 

Per tant, demanem: 
 
PRIMER: Modificar l’article 5è de la Ordenança Fiscal núm.2 que parla dels beneficis fiscals de 
concessió potestativa i quantitativa variable. 
  
 
SEGON: Fer gaudir d’una bonificació del 75% de la quota els vehicle elèctrics i bimodals, els que 
utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals, perquè les 
característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. 
 
TERCER: Aplicar aquesta bonificació de l’impost a partir del proper any 2010. 
 
QUART: Impulsar davant dels òrgans competents la modificació legislativa de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en allò que fa referència a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, canviant el criteri 
cavalls fiscals pel de contaminació emesa, de manera que els vehicles més contaminants siguin aquells 
que suportin una fiscalitat major. 
 
CINQUÈ: Crear un grup de treball tècnic per definir els criteris d’aplicació de la disminució d’aquest 
impost i per la seva aplicació amb efectes des del dia 01/01/2010.” 
 
Josep Ruiz Royo 
Regidor del grup Municipal de SOS Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 21 de setembre del 2009” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb l’esmena proposada. 
 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER GARANTIR DE 
MANERA URGENT EL PAS ENTRE ANDANES A LES ESTACIONS DE RENFE. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
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“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ GARANTIR DE MANERA URGENT EL PAS ENTRE 
ANDANES A LES ESTACIONS DE RENFE.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les estacions de tren dependents d’Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i per les quals hi 
circulen els trens de RENFE a tot Catalunya, pateixen en bona part greus carències d'accessibilitat, en 
especial en el pas entre andanes. 

Des de fa molt temps aquest pas s'ha solucionat amb túnels interns amb moltes escales o bé amb passos 
de travesses de fusta o altres materials alterables per superfície entre les diferents andanes. 

L’incompliment de les normatives d'accessibilitat de Catalunya és del tot evident, perjudicant sobretot a 
les persones grans, discapacitades físiques i a les persones que porten un cotxet d'infants, maletes, etc., 
que es veuen obligades a transitar pels passos de travesses de fusta que a totes llums no disposen de les 
necessàries mesures de seguretat per garantir un pas segur i correcte dels usuaris. Aquest fet ha quedat 
tristament i clarament demostrat pel lamentable accident que es va produir el passat 23 d'agost a Sant 
Feliu de Llobregat on una persona amb cadira de rodes va quedar atrapada en un d'aquest passos, essent 
atropellada pel tren. 

Vistes aquestes tràgiques conseqüències de la manca d'accessibilitat i seguretat en els passos entre 
andanes en estacions a càrrec d'Adif. 

Vist que a la nostra estació ferroviària presenta encara aquest tipus de passos entre andanes inadequats i 
insegurs, que posen en perill la vida de les persones i en especial les de mobilitat reduïda 

Gent de Llavaneres proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1 - Sol·licitar al Ministeri de Foment i l'Adif la presa de mesures urgents per solucionar de forma 
provisional la manca de seguretat del pas entre andanes, mitjançant la substitució urgent massiva dels 
passos de fusta entre andanes, per passos realitzats en llosetes de cautxú que garanteixin la seguretat dels 
usuaris a totes les estacions de Catalunya, i en particular la situada en la nostra vila 

2 - Exigir al Ministeri de Foment la realització d'un programa urgent d'accessibilitat a totes les estacions, 
amb la consegüent dotació pressupostària, que permeti garantir al 100 % la normativa d'accessibilitat de 
Catalunya. 

3 - Traslladar el present acord al Ministeri de Foment, Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya, Adif, RENFE, Síndic de Greuges de Catalunya, a la Associació 
per a la Promoció del Transport Públic i a la ciutadania de Sant Andreu de Llavaneres a través dels 
mitjans de comunicació públics locals.” 
 
El senyor Rubal explica breument la moció. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el Ministeri 
de Foment ha adjudicat les obres de la remodelació integral de l’estació per valor de més de tres milions 
d’euros. Per tant, ja s’està actuant a Sant Andreu de Llavaneres. A nivell estatal també hi ha un Pla de 
modernització de les estacions. Afirma que no pot donar suport a la moció perquè l’Estat ja està fent 
actuacions en el tema, si bé està d’acord amb la filosofia de la moció. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es mostra d’acord amb la filosofia de la 
moció. Recorda que des de l’any 2003 l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, va iniciar converses 
amb el Ministeri de Foment per remodelar l’estació. 
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El senyor Alcalde manifesta la seva sorpresa davant de la moció, perquè el govern municipal ja fa mesos 
que està treballant en el tema. 
 
El senyor Rubal precisa que la moció parla de totes les estacions, no només de la de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: dos vots a favor (GLL-APM i SOS LLAVANERES), cinc 
vots en contra (PP i PSC-PM) i sis abstencions (CIU i ERC-AM). Per tant, la moció resulta rebutjada. 
 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A LA 
RECUPERACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN EL 
MES D’AGOST. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN EL MES D'AGOST. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El servei de menús al menjador del Casal d'avis ofereix de fa temps un servei que tothom qualifica de 
molt satisfactori. Aquests menús asseguren als jubilats que ho desitgin com a mínim un àpat en 
companyia i nutritivament equilibrat i si s'escau subvencionat per l'Ajuntament. 

És a l'estiu quan hi pot ser més probable que els avis necessitin aquest servei, si la família fa vacances. 

El servei de menjador es va oferir l’agost de l’any passat, concertant amb l’empresa de càtering el servei 
també en aquest període. 

L'estiu passat, en el mes d'agost de 2008, es van servir 264 menús, no gaire lluny de la mitjana de tot l'any 
que va ser de 293 dinars/mes.  S'hi van servir més dinars que en els mesos de desembre, febrer i març. 

Cal preservar els drets adquirits de cara a millorar la qualitat de vida i sobretot els drets de la nostra gent 
gran. 

És per això que  Gent de Llavaneres proposa l’adopció del següent  

ACORD: 

PRIMER. Que a l'agost del 2010 es recuperi el servei de menjador al casal de la Gent Gran.  
 
SEGON. Que es mantingui, a partir d'aquest 2010 i durant tot l’any (també el mes d’agost) el servei de 
menjador al casal de la Gent Gran. 
 
Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 22 de setembre de 2009” 
 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu suport 
a la moció. 
 

 15



La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu suport a la moció, i 
lamenta que aquest estiu no hi hagi hagut servei de menjador. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, retreu a l’Alcalde que digués que 
es tractava d’una decisió tècnica quan va ser una decisió política. Proposa fixar un calendari del servei. 
 
La Regidora senyor Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, considera que es tracta d’un servei 
important per a la gent gran. Anuncia el seu vot a favor. 
 
El senyor Alcalde explica que el menjador no s’havia obert mai al mes d’agost, excepte l’any passat. 
Afirma que s’estudiarà, en funció del número de persones interessades, la possibilitat de mantenir el 
servei  també en determinades dates festives. Afirma que ja està previst elaborar un calendari. 
 
El senyor Rubal es mostra d’acord en afegir dues esmenes a la moció, d’una banda la fixació d’un 
calendari i de l’altra que s’obri en dies festius. 
 
El Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que el menjador sempre sigui al 
Casal dels Avis per donar estabilitat al servei. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN EL MES D'AGOST. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El servei de menús al menjador del Casal d'avis ofereix de fa temps un servei que tothom qualifica de 
molt satisfactori. Aquests menús asseguren als jubilats que ho desitgin com a mínim un àpat en 
companyia i nutritivament equilibrat i si s'escau subvencionat per l'ajuntament. 

És a l'estiu quan hi pot ser més probable que els avis necessitin aquest servei, si la família fa vacances. 

El servei de menjador es va oferir l’agost de l’any passat, concertant amb l’empresa de càtering el servei 
també en aquest període. 

L'estiu passat, en el mes d'agost de 2008, es van servir 264 menús, no gaire lluny de la mitjana de tot l'any 
que va ser de 293 dinars/mes.  S'hi van servir més dinars que en els mesos de desembre, febrer i març. 

Cal preservar els drets adquirits de cara a millorar la qualitat de vida i sobretot els drets de la nostra gent 
gran. 

És per això que  Gent de Llavaneres proposa l’adopció del següent  

ACORD: 

PRIMER. Que a l'agost del 2010 es recuperi el servei de menjador al Casal de la Gent Gran.  
 
SEGON. Que es mantingui, a partir d'aquest 2010 i durant tot l’any (també el mes d’agost) el servei de 
menjador al casal de la Gent Gran. 
 
TERCER. Que es fixi un calendari del servei de menjador del Casal de la Gent Gran. 
 
QUART. Que el menjador del Casal de la Gent Gran també obri els dies festius que s’estableixin. 
 
CINQUÈ. Que el servei de menjador del Casal de la Gent Gran es presti sempre al Casal” 
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Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 22 de setembre de 2009” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb les esmenes proposades. 
 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT A L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA 
 
Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 30 de setembre de 2009: 
 
Aquest 2009 commemorem els 30 anys d’autogovern a Catalunya. Amb l’aprovació de l’Estatut del 1979, 
Catalunya va tancar el dramàtic parèntesi que la dictadura va suposar per les llibertats i per l’autogovern. 
 
Al llarg de la seva història, la nació catalana sempre ha expressat la seva voluntat d’autogovernar-se. 
 
En aquests 30 anys els ajuntaments han estat un instrument fonamental d’aquesta reivindicació nacional i 
han estat ferms defensors de l’autogovern i del progrés social del nostre país. 
 
El 18 de juny de 2006 els catalans i catalanes vàrem aprovar en referèndum el nou Estatut d’Autonomia, 
obrint una nova etapa en el nostre autogovern. 
 
Des del respecte institucional i jurídic, i en el ferm convenciment que l’Estatut aprovat pels catalans és 
imprescindible per l’autogovern i el progrés de Catalunya  
 
DECLAREM el nostre suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, reivindicant la seva plena 
constitucionalitat. 
 
INSTEM al ple desplegament de l’Estatut en tant que llei vigent. 
 
INSTEM a aquells que han presentat recurs, a què retirin el seu recurs d’inconstitucionalitat. 
 
REFERMEM el nostre respecte per l’ordenament jurídic vigent i la nostra voluntat d’assolir plenament el 
nivell d’autogovern contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, 22 de Setembre de 2009”  
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta el seu desacord amb la 
petició d’instar a aquells que han presentat recurs, a què retirin el seu recurs d’inconstitucionalitat, pensa 
que cal respectar les institucions, i que no cal instar a ningú, sinó complir les normes vigents.  
 
El Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pregunta a qui s’insta el ple desplegament 
de l’Estatut i a qui s’ha de trametre. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que comparteix alguns 
arguments del senyor Rubal, pensa que cal respectar el marc jurídic vigent. Anuncia el seu vot en contra. 
 
El senyor Alcalde afirma que és una moció tipus. Demana menys política i més voluntat de treballar sobre 
l’Estatut. Recorda que el PSOE governa a tot arreu. Anuncia la seva abstenció. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: un vot a favor (PSC-PM), quatre vots en contra (PP) i vuit 
abstencions (CIU, GLL-APM, SOS LLAVANERES i ERC-AM). Per tant, la moció resulta rebutjada. 
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13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT 
LOCAL. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“MOCIÓ SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL 
 
Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 30 de Setembre  de 
2009: 
 
L’actual situació de crisi ha posat de relleu  que el finançament dels ajuntaments catalans és insuficient 
perquè puguin assumir tots llurs serveis i competències i que és urgent una reforma del sistema de 
finançament local per a resoldre aquestes deficiències. 
 
El finançament local és, però, quelcom rellevant  i per això la postura dels ajuntaments ha de ser coherent 
i unànime. 
  
Mentre es resol l’acord d’un nou finançament local l’Estat ha pres mesures per pal·liar les dificultats 
econòmiques que efectivament patim els municipis del nostre país. Algunes de les mesures preses són les 
següents:  
 

• Compensació als ajuntaments per la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la supressió de 
l’IAE. 

• Creació d’un fons especial per municipis de menys de 20.000 habitants (3.376 municipis) amb 
un fons de 40 milions d’euros havent-se incrementat en 20 milions més per aquest any 2009. 

• Aprovació l’any 2006 de les bestretes a compte per resoldre problemes de liquidesa. 
• Obertura d’una línia ICO per a facilitar el pagament per part dels Ajuntaments dels deutes 

pendents a PYMES i autònoms. 
• Creació d’un Fons Estatal d’Inversió Local al 2009 per valor de 8.000 milions d’euros amb 

l’objectiu d’estimular la inversió i crear ocupació. 
• Anunci de repetir per a l’any vinent un altre Fons d’Inversió Local per valor de 5.000 milions 

d’euros. 
 
L’IVA és un impost sobre el consum de béns o la prestació de serveis que paga tothom, inclòs l’Estat, 
perquè això és el que s’adequa conceptualment al model tributari europeu. No té sentit, per tant, que es 
demani que els Ens Locals siguin els únics que no paguen aquest impost. 
      
El Fons Estatal d’Inversió Local és d’”inversió”, de la mateixa manera que quan es pressuposta qualsevol 
obra (una carretera, una via de tren, reformar patrimoni històric...) es parteix d’una assignació 
pressupostària màxima i es suposa que la despesa s’ajustarà al màxim possible a aquesta. De fet, són els 
Ajuntaments els que han d’ajustar els pressupostos i justificar les despeses associades a l’obra. Preveure 
el retorn de l’IVA a l’Ajuntament  seria no respondre al concepte d’inversió i canviar el sentit d’aquest 
instrument. 
 
En aquest sentit 
 
PROPOSEM 
 
Primer.- Donar suport a la declaració de la comissió municipalista de Catalunya sobre el finançament 
local de 10 de setembre de 2008 (s’adjunta document). 
 
Segon.-  Reconèixer la tasca del govern de la Generalitat pel finançament autonòmic obtingut, que 
comportarà una aplicació de l’Estatut amb resultats beneficiosos per als ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar que en el moment de l’aplicació d’aquest finançament es tingui en compte el món local, 
i especialment els ajuntaments. 
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Quart.- Demanar l’impuls de la comissió mixta Generalitat-Governs locals per tractar de manera 
específica el finançament dels ens locals. 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, 22 de Setembre de 2009” 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, anuncia la seva abstenció. Recorda que al 
Ple celebrat el dia 22 d’abril de 2009, es va aprovar un fons social anticrisi i l’únic Grup que va votar en 
contra va ser el PSC. Pensa que és incoherent amb aquesta moció. 
 
El senyor Rubal conclou que considera innecessària aquesta moció. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor dels quatre 
apartats de la part dispositiva de la moció i de qualsevol proposta en benefici dels municipis. Anuncia el 
seu vot a favor. 
 
El senyor Alcalde considera que aquestes propostes s’ha de fer en altres fòrums. La part del finançament 
és insuficient per Catalunya i pels municipis.  
 
La senyora Bastida considera que té la responsabilitat de què Sant Andreu de Llavaneres estigui al mapa i 
sigui reconegut. Es mostra d’acord en retirar l’últim paràgraf de la part expositiva. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“MOCIÓ SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL 
 
 
 
Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 30 de Setembre  de 
2009: 
 
L’actual situació de crisi ha posat de relleu  que el finançament dels ajuntaments catalans és insuficient 
perquè puguin assumir tots llurs serveis i competències i que és urgent una reforma del sistema de 
finançament local per a resoldre aquestes deficiències. 
 
El finançament local és, però, quelcom rellevant  i per això la postura dels ajuntaments ha de ser coherent 
i unànime. 
  
Mentre es resol l’acord d’un nou finançament local l’Estat ha pres mesures per pal·liar les dificultats 
econòmiques que efectivament patim els municipis del nostre país. Algunes de les mesures preses són les 
següents:  
 

• Compensació als ajuntaments per la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la supressió de 
l’IAE. 

• Creació d’un fons especial per municipis de menys de 20.000 habitants (3.376 municipis) amb 
un fons de 40 milions d’euros havent-se incrementat en 20 milions més per aquest any 2009. 

• Aprovació l’any 2006 de les bestretes a compte per resoldre problemes de liquidesa. 
• Obertura d’una línia ICO per a facilitar el pagament per part dels Ajuntaments dels deutes 

pendents a PYMES i autònoms. 
• Creació d’un Fons Estatal d’Inversió Local al 2009 per valor de 8.000 milions d’euros amb 

l’objectiu d’estimular la inversió i crear ocupació. 
• Anunci de repetir per a l’any vinent un altre Fons d’Inversió Local per valor de 5.000 milions 

d’euros. 
 
      
El Fons Estatal d’Inversió Local és d’”inversió”, de la mateixa manera que quan es pressuposta qualsevol 
obra (una carretera, una via de tren, reformar patrimoni històric...) es parteix d’una assignació 
pressupostària màxima i se suposa que la despesa s’ajustarà al màxim possible a aquesta. De fet, són els 
Ajuntaments els que han d’ajustar els pressupostos i justificar les despeses associades a l’obra. Preveure 
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el retorn de l’IVA a l’Ajuntament  seria no respondre al concepte d’inversió i canviar el sentit d’aquest 
instrument. 
 
En aquest sentit 
 
PROPOSEM 
 
Primer.- Donar suport a la declaració de la comissió municipalista de Catalunya sobre el finançament 
local de 10 de setembre de 2008 (s’adjunta document) 
 
Segon.-  Reconèixer la tasca del govern de la Generalitat pel finançament autonòmic obtingut, que 
comportarà una aplicació de l’Estatut amb resultats beneficiosos per als ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar que en el moment de l’aplicació d’aquest finançament es tingui en compte el món local, 
i especialment els ajuntaments. 
 
Quart.- Demanar l’impuls de la comissió mixta Generalitat-Governs locals per tractar de manera 
específica el finançament dels ens locals. 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, 22 de setembre de 2009” 
 
 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: sis vots a favor (PP, PSC-PM i ERC-AM), cinc vots en 
contra (CIU) i dues abstencions (GLL-APM i SOS LLAVANERES). Per tant, la moció resulta aprovada 
amb l’esmena presentada. 
 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC  PER LA PROMOCIÓ DEL DRET A 
DECIDIR. 

 
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 proposta de MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DEL 

DRET A DECIDIR.  

Després de gairebé trenta anys del restabliment de les llibertats democràtiques, les limitacions del marc 

polític i jurídic vigent pel que fa a la concreció de noves formes d’autogovern i de relació amb l’Estat han 

quedat prou palesades davant el conjunt de l’opinió pública. Són cada vegada més els sectors socials i 

econòmics que, partint de sensibilitats ideològiques diverses i de problemàtiques immediates ben 

diferenciades, reclamen la necessitat d’avançar democràticament cap al lliure exercici del dret a decidir.  

Ja no es tracta únicament de la resolució d’un plet nacional de fondes arrels històriques. El que està en joc 

amb vista als propers anys és la mateixa possibilitat de bastir amb prou garanties d’èxit un model català 

de benestar - nacionalment integrador, socialment cohesionat i econòmicament pròsper -, en un marc 

internacional cada vegada més interconnectat i sotmès a les transformacions constants pròpies de la 

moderna societat del coneixement.  

El dret a decidir, doncs, està estretament vinculat a les expectatives de millora de les condicions de vida 

individuals i col·lectives dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra nació. Alhora, però, representa també 

la culminació més completa, acabada i plena de la idea de democràcia. Els alcaldes i les alcaldesses, així 

com el conjunt dels càrrecs electes locals, som dipositaris de la sobirania popular. Hem estat votats i 
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escollits per a representar la nostra societat i, en conseqüència, tenim l’obligació de fer-nos ressò de les 

necessitats i els anhels del conjunt de la ciutadania.  

Atès que les necessitats i els reptes de futur de la societat catalana exigeixen que els nostres ciutadans i 

ciutadanes es puguin pronunciar lliurement sobre tots els aspectes que afecten la seva vida col·lectiva.  

Atès que el dret a decidir és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat 

des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 

ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania.  

És per això que, conscients de la legitimitat política que ens atorga el nostre paper als ajuntaments i de la 

responsabilitat col·lectiva que tenim en l’actual moment històric, el nostre grup municipal demana que el 

ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció dels següents acords: 

Primer. Sumar el nostre ajuntament a l’ampli moviment de municipis en favor del dret democràtic del 

poble català a decidir lliurement el seu futur; obrint un procés de diàleg i col·laboració amb càrrecs 

electes locals dels diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix objectiu.  

Segon. Contribuir a generar un clima d’opinió favorable al dret a decidir al si del municipalisme català.  

Tercer. Realitzar activitats d’afirmació nacional i democràtica adreçades al conjunt de la ciutadania, amb 

l’horitzó d’obtenir el ple reconeixement del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.  

Quart. Fomentar dinàmiques obertes, participatives, socialment integradores i individualment 

respectuoses en el procés d’avenç cap a l’exercici del dret a decidir.  

Cinquè. Ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir del poble català a partir 

de contactes institucionals amb autoritats locals d’Europa i d’arreu del món.  

Sisè. Emplaçar activament les administracions locals superiors i el Parlament de Catalunya per tal que es 

duguin a terme les iniciatives necessàries per tal que es reconegui institucionalment el dret del poble 

català a decidir lliurement el seu futur. 

Nani Mora i Buch 

Grup Municipal d’Esquerra  

8 de setembre de 2009” 

 

El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que el seu Grup manté la coherència 

política, vol que el poble de Catalunya pugui decidir el que es vol fer. Afirma que no s’ha de fer consultes 

per fer-les. 

El senyor Mora demana suport a la moció. 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, fa una breu intervenció i anuncia 

l’abstenció del seu Grup. 

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que el sistema democràtic 

ja preveu el referèndum i el poble ja va votar en el seu dia per refrendar l’Estatut. 

 

Afirma que el PSC defensa un projecte federalista i que hi ha una normativa respecte les consultes 

populars. Cal tenir en compte el paper de l’Ajuntament com a institució que ha de respectar la normativa 

vigent. 
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El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que el Grup Municipal d’ERC-AM, ha  

actuat de manera coherent, ja que és un partit independentista. 

El senyor Alcalde considera que aquesta moció també s’ha de presentar al Parlament de Catalunya. 

Afirma que donarà llibertat de vot al seu Grup . 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: quatre vots a favor (Bernat Graupera i Fàbregas (CIU), 
Josep Molins i Puig (CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM) i  SOS LLAVANERES), 6 vots en contra 
(Juan Manuel García i Concepción (CIU), PP i PSC-PM)) i 3 abstencions (Josep Molina i Marchán 
(CIU), Sandra Carreras i Ruiz (CIU) i GLL-APM)). Per tant, la moció resulta rebutjada. 
 

15. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PP PER MILLORAR EL 
FINANÇAMENT LOCAL MITJANÇANT LA RECUPERACIÓ PER A LES 
CORPORACIONS LOCALS DE L’IVA GENERAT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de CIU i en representació seva l’Alcalde-President de l’Ajuntament i del PP i en 
representació seva el Regidor senyor Víctor Ros i Casas, proposen al Ple la següent MOCIÓ per millorar 
el finançament local mitjançant la recuperació per a les corporacions locals de l’IVA generat en la 
contractació de les obres del Fons Estatal d’Inversió Local. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS, 

Convé tenir present que la conjuntura econòmica del moment implica que, precisament ara, des dels 
Ajuntaments, ens adonem més del problema del finançament municipal que en aquest país, després d’un 
esperançador començament de l’època democràtica , hem anat arrossegant i que ha generat una situació 
cada vegada més difícil que la crisi ha acabat convertint en insostenible. Lluny estem de la proposta del 
50/25/25 de repartiment de recursos amb l’Estat i les Comunitats Autònomes i dels estrictes 
compartiments de competències. Sembla, fins i tot, que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya s’oblidi 
de disposicions generoses i concretes en aquest sentit. 
 
En aquest context el Govern central ha aprovat el Reial Decret-Llei 9/2008 que crea el Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL) per un import de 8.000 milions d’euros, tenint com a destinataris els Ajuntaments 
i com a principal finalitat, segons el Govern socialista, la creació d’ocupació en el sector de la 
construcció, en un moment de greu crisi econòmica. 
 
Els municipis estan obligats amb aquests diners a realitzar una sèrie d’obres d’acord amb les exigències i 
condicions marcades en l’esmentat Reial Decret-Llei. Això significa que en cap cas l’execució d’aquestes 
obres suposarà una millora de la situació financera municipal, ni servirà per millorar el finançament de la 
prestació de serveis per part dels Ajuntaments. 
 
Més aviat al contrari, l’asfíxia financera que estan suposant, amb una caiguda brutal d’ingressos com a 
conseqüència de la brusca aturada econòmica, no fa altra cosa que agreujar de forma accelerada una 
situació que està essent denunciada des de fa temps pels Alcaldes en els diversos fòrums de representació. 
 
A la deficiència estructural en l’àmbit local, que afecta tant al seu règim de funcionament i de prestació de 
serveis com al model de finançament dels mateixos, s’afegeix ara una crisi econòmica que està provocant 
falta de liquiditat i reducció severa d’ingressos i que està deixant a molts Ajuntaments a punt del 
col·lapse. 
 
Així, més recentment s’ha aprovat una línia de crèdit amb l’ICO per al sanejament dels deutes municipals 
amb proveïdors per un import de 3.000 milions d’euros que està  per sota de les previsions que s’han fet 
per avaluar aquest deute i que representa només una petita part de les altres mesures que es vénen 
reclamant des del municipalisme. 
 
Des de diferents àmbits –com les associacions municipals, els partits polítics, el Congrés i el Senat i, 
sobretot, la majoria d’alcaldes i regidors-, es demana al Govern que faci un veritable esforç per millorar 
aquesta situació, perquè la major part dels serveis que es presten als ciutadans es fan des dels municipis, 

 22



Consells Comarcals, províncies i illes, i és a aquestes administracions a on es dirigeixen els veïns a la 
recerca d’ajuda, quan vénen moments tan difícils com els actuals. 
 
Tenint en compte que dels 8.000 milions del Fons d’Inversió Local, aproximadament 1.100 milions 
d’euros seran recuperats per l’Estat en concepte d’IVA generat en la contractació de les obres, aquesta 
quantitat es podria redistribuir als Ens Locals com a transferència per a operacions corrents, amb 
l’objectiu d’aconseguir una millora relativa del seu finançament per a aquest any. 
 
Al mateix temps, s’hauria de destinar també a despeses corrents el sobrant de recursos, com a 
conseqüència de les adjudicacions d’obres per imports inferiors als inicialment previstos com a màxims 
en la licitació. 
 
Voldríem que aquest escrit no quedés en una queixa també finalista en sí mateixa o amb una mera 
voluntat general d’intencions sinó, ben al contrari, voldríem que el soroll aquesta vegada no servís per no 
res i, amb renovada confiança, demanar uns canvis administratius possibles i concrets. 
 
Sol·licitem: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres insta al Govern per a la creació d’un Fons Especial 
de finançament municipal per l’any 2009, dotat amb els 1.100 milions d’euros de l’IVA recuperat de les 
activitats generades pel Fons d’Inversió Local, que pugui ser destinat a despesa corrent dels Ens Locals. 
 
Segon.- Instar així mateix al Govern perquè reparteixi també a les respectives Corporacions Locals les 
quantitats sobrants de recursos del Fons Estatal d’Inversió Local, com a conseqüència de les 
adjudicacions s’obres per imports inferiors als inicialment previstos en les corresponent licitacions. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests records al President del Govern i als Vicepresidents Segon i Tercer del 
Govern, com al President de la Generalitat de Catalunya, els grups parlamentaris i als ajuntaments.  
 
Sant Andreu de Llavaneres, 21 de setembre de 2009.” 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia la seva abstenció. Pel 
que fa a l’apartat segon, demana que s’afegeixi a la moció el següent: “que siguin compensades les 
Corporacions Locals per les diferències per sobre dels recursos”. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de qualsevol 
mesura que suposi un augment dels ingressos per als municipis. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, considera poc adient aprovar 
aquesta moció, perquè l’Ajuntament ha alliberat recursos per fer altres coses. 
 
El senyor Rubal manifesta que no entén que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres hagi rebut 1,7 
milions d’euros del FEIL 2009, i que ara demani la devolució a l’Estat de l’IVA que li ha pagat el mateix 
Estat. Demana un sistema de finançament local suficient. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica que l’Estat ha 
pagat l’IVA de les obres de FEIL 2009, per tant pensa que l’Ajuntament no pot reclamar la devolució 
d’allò que no ha pagat. Considera que s’hauria de treballar en propostes per preparar el FEIL 2010. 
 
El Regidor senyor  Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que l’Ajuntament paga 
moltes coses que no li corresponen. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: deu vots a favor (CIU, PP i ERC-AM), 1 vot en contra 
(PSC-PM) i 2 abstencions (SOS LLAVANERES i GLL-APM). Per tant, la moció resulta aprovada. 
 
 

16. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOS LLAVANERES PER AL SR. REGIDOR DE 
CULTURA I ESPORTS 
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Aquest any ha començat la nova temporada del bàsquet i sembla que hi ha molts canvis al club que no 
han agradat als pares i als jugadors. Hi ha hagut moltes baixes de nens i nenes de Llavaneres. 
 
PREGUNTES: 
 
1. Quina és l’aportació econòmica que fan als altres municipis de les tres viles al club de bàsquet? 
2. Com és que els nens i nenes de Llavaneres s’han de desplaçar per entrenar al poble veí? 
3. Qui paga els entrenadors dels diferents equips? Es paguen a mitges entre els altres pobles o només els 
paga Llavaneres? 
4. Com controla l’Ajuntament en què es gasten els diners al club de bàsquet i en general a totes les 
entitats esportives que es subvencionen? 
5. Quin es el criteri que s’utilitza per donar l’explotació del bar de tota la festa major al club de bàsquet? 
Quins ingressos ha generat el bar?  
6. Les previsions d’ingressos del 2009 preveien 3.000 € per la utilització de les instal·lacions esportives 
propietat de l’Ajuntament. Fins el mes de juny portem ingressats 800€, ja veu que no es compliran les  
previsions d´aquí a acabar l´any, com es que no es fa pagar a les activitats extres que generen ingressos i  
que organitza el bàsquet, com el campus?  
7. Quina és la despesa en llum, aigua i gas anual del pavelló de bàsquet? 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 23 de setembre de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S” 
 
El Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, respon de la següent manera: 
 
Pregunta 1: L’Ajuntament subvenciona el Club de Bàsquet. 
Pregunta 2: Afirma que en els darrers anys les 3 Viles hi col·laboren. 
Pregunta 3: Es paguen equitativament. 
Pregunta 4: Mitjançant les justificacions econòmiques de l’any anterior. 
Pregunta 5: Es segueix el mateix criteri que fa anys. 
Pregunta 6: Respon en general. 
Pregunta 7: Tota la informació és al Departament d’Intervenció. 
 

17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
“PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES a l’alcalde senyor Graupera  
 

1. Qui va ordenar la neteja de la riera en el tram entre la casa del capità General i l’av. de Catalunya 

realitzada les darreres setmanes? 

2. Quin tècnic o departament ha assessorat les condicions en què s’ha fet aquesta neteja? 

3. Amb quina data s’ha tramès la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua per a fer la neteja i en 

quina data ha tingut entrada al registre o s’ha produït l’autorització verbal per a fer aquests 

treballs? 

 
Joan Rubal Díaz 
Regidor de Gent de Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 22 de juliol de 2009” 
 
El senyor Alcalde respon de la següent manera: 
 
Pregunta 1: Hi va haver queixes ciutadanes de l’estat de la Riera, i degut al mal estat. Ho va encarregar ell 
mateix a la Brigada Municipal. 
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Pregunta 2: Ho ha fet una empresa del municipi i amb presència del tècnic de Medi Ambient Municipal i 
de la Regidora d’Urbanisme. 
 
Pregunta 3: Afirma que s’han demanat moltes vegades a l’ACA durant aquest govern, que faci el 
manteniment de les rieres i l’ACA no ho ha fet. Si l’ACA no ho hagués autoritzat també hagués executat 
les actuacions a la Riera. 
 
 

18. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC. 
 
“Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta les següents preguntes al Ple del 30 de Setembre 
2009: 
 

• Amb quin personal comptarà el nou punt  informatiu i policial de Sant Pere?  
• En són coneixedors/es els treballadors/es que hi ha d’anar? 
• Finalment, s’ha estudiat alguna alternativa pel sistema de recollida de “porta a porta”? 
• Quin és el cost de l’empresa responsable del procés de participació de “Quin Llavaneres 

volem”? 
• Què succeeix amb l’enllumenat públic? Quines mesures s’han pres per solucionar els continus 

incidents?” 
 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CiU, comenta que 
contestarà per escrit. 
 
La senyora Bastida demana que se li contesti en el Ple. 
 
El senyor Alcalde, pel que fa a la primera pregunta explica que ara mateix policialment ja funciona, i 
properament es comptarà amb un auxiliar administratiu. 
 
El senyor Alcalde, respon que encara no se sap quin treballador hi anirà, segurament serà d’un pla 
d’ocupació. 
 
Pel que fa a la tercera pregunta, el senyor Alcalde comenta que sí que s’ha estudiat el sistema de recollida 
“porta a porta”. 
 
El cost de  l’empresa responsable del procés de participació de “Quin Llavaneres volem”? és de 
18.000,00 euros més IVA. 
 
Per últim, el senyor Alcalde, comenta que quan pregunta pels problemes de l’enllumenat públic no sap a 
quina zona es refereix. 
 

19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al 
Ple les següents preguntes: 
 
Preguntes: 
 
1. Quin criteri s’ha seguit per excloure el català en el tríptic per potenciar la recollida selectiva entre els 
nouvinguts? Quin ha estat el cost d’aquest tríptic? 
 
2. Existeix un informe tècnic aconsellant una actuació de neteja (tal i com s’ha fet) en els trams de la riera 
avinguda Verge de Montserrat i avinguda Sant Andreu fins el monument a Cardenal Vives. S’han seguit 
les recomanacions de l’ACA sobre aquest tema? 
 
3. Fa uns dies ens vau ensenyar el vostre Pla d’Actuació Municipal. Tenint en compte l’actual situació 
econòmica i també el fet de manquen 19 mesos per acabar el mandat, quines són les prioritats del govern? 
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4. Un cop oberta l’oficina municipal ubicada a Sant Pere, quin serà l'horari i el quadrant de personal de 
l’esmentada oficina. 
 
5. Quina ha estat la recaptació de la zona blava durant el període de juny fins a setembre. Quantes 
sancions s’han produït durant aquest període en les zones blaves. 
 
6. Quin és el pressupost per instal·lar els controladors dactilars a l’entrada dels edificis municipals? 
 
7. En quins edificis municipals està previst instal·lar els controladors dactilars? 
 
8. Un cop instal·lats els vídeo-porters a l’edifici de Ca l’Alfaro, com és que després de nou mesos encara 
s’hi pot entrar sense cap control?  
 
 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a 23 de setembre de 2009.” 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, respon a la pregunta 1 afirmant que els criteris els han establert els 
tècnics municipals. 
 
Pel que fa a la pregunta 2, el senyor Alcalde explica que no hi ha informe tècnic. 
 
El senyor Alcalde comenta que la voluntat és complir el Pla d’Actuació Municipal. 
 
A la pregunta número 4, el senyor Alcalde respon que encara no se sap, segurament serà una persona d’un 
pla ocupacional. 
 
Pel que fa a la cinquena pregunta, el senyor García respon que contestarà per escrit. 
 
El senyor Alcalde respon a la senyora Bastida que el cost dels controladors dactilars li farà arribar per 
escrit. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán (CIU), Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, 
Turisme i Recursos Humans, contesta que els vídeo-porters s’instal·laran a l’edifici de la Brigada 
Municipal, a la Policia Local, a Ca l’Alfaro i a l’Ajuntament. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, vol que consti que l’Alcalde ha afirmat 
que cap persona que actualment treballa a l’OAC anirà a l’oficina de Sant Pere. 
  
Urgència 
 
No figurant a l’ordre del dia els assumptes tractats a continuació, es declaren urgents per unanimitat, 
d’acord amb allò que disposa l’article 91.4 del ROF: 
 
1) RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 444/2009, D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 
REFORMA I ADAPTACIÓ AL DECRET D’ACCESSIBILITAT D’EL  CASAL DE LLAVANERES, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CASAL  I DE SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
  
“Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 444/2009, D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE REFORMA I 
ADAPTACIÓ AL DECRET D’ACCESSIBILITAT D’EL CASAL DE LLAVANERES, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CASAL  I DE SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2009 l’Alcaldia ha dictat el següent Decret: 
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“DECRET NÚM. 444/2009 

Vist el programa d’ajuts econòmics a ens locals en matèria d’equipaments culturals, ateneus i casals 
locals, aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’esmentat programa té com a finalitat afavorir les inversions en reforma i/o millora dels 
equipaments que són propietat d’entitats i associacions culturals locals que tenen un ús públic i que 
contribueixen a dinamitzar l’activitat socio-cultural del municipi. 
 
Atès que d’acord amb l’article 7.2. de la normativa del programa d’ajuts de la Diputació de Barcelona és 
requisit imprescindible “que l’ens local tingui el corresponent acord de col·laboració amb l’entitat o 
associació cultural titular de l’equipament, en termes de cessió d’ús i/o programació, que en garanteixi 
l’ús ciutadà de l’equipament.” 
 
Atès que d’acord amb l’article 6.3. de la normativa del programa d’ajuts de la Diputació de Barcelona 
l’import màxim de la subvenció és fins el 75% del preu de l’obra subvencionada, fins a un màxim de 
180.000,00 euros (IVA inclòs). 
 
Atès que l’Ajuntament ha redactat una memòria valorada de les actuacions a realitzar per tal de poder 
sol·licitar l’oportuna subvenció a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres considera d’interès públic i social el 
desenvolupament les actuacions esmentades, atès que el Casal de Llavaneres presta diferents i variats 
tipus d’activitats dirigides a diferents sectors de la ciutadania de la vila. 
 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a subscriure entre l’entitat cultural “El Casal de Llavaneres” 
i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds de subvenció a la Diputació de Barcelona finalitza el dia 
30 de setembre de 2009. 
 
En virtut de tot això,   H E   R E S O L T : 
 
Primer.- APROVAR la memòria valorada de les obres de “reforma i adaptació al decret d’accessibilitat 
de El Casal de Llavaneres” redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per un import total de 169.587,36 
euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure amb l’entitat “El Casal de Llavaneres”, 
propietària de l’equipament cultural i que en garanteix el seu ús públic. 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex a la present resolució a tots els efectes legals. 
 
Tercer.- APROVAR el document de la Memòria de les activitats públiques programades a El Casal de 
Llavaneres durant els dos darrers anys. 
 
El text de l’esmentat document s’incorpora com a annex a la present resolució a tots els efectes legals. 
 
Quart.- APROVAR el document de la “Memòria tècnica de l’impacte cultural actual i futur del Casal de 
Llavaneres i impuls econòmic de la intervenció” 
 
El text de l’esmentat document s’incorpora com a annex a la present resolució a tots els efectes legals. 
 
Cinquè.- SOL.LICITAR a la Diputació de Barcelona una subvenció de 127.190,52 euros, equivalent al 
75% del cost total de l’actuació prevista. 
 
Sisè.- ASSUMIR el compromís de finançar la quantitat de 42.396,84 euros, equivalent al 25% del cost 
total  de l’actuació prevista. 
 
Setè.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest 
celebri, als efectes de la seva ratificació.” 
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En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 444/2009, de 29 de setembre, d’aprovació la memòria 
valorada de les obres de “reforma i adaptació al decret d’accessibilitat d’El Casal de Llavaneres, 
d’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb l’entitat “El Casal de Llavaneres”, propietària 
de l’equipament cultural i que en garanteix el seu ús públic, d’aprovació del document de la “Memòria 
tècnica de l’impacte cultural actual i futur del Casal de Llavaneres i impuls econòmic de la intervenció” i 
de sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’una subvenció.” 
 
El senyor Alcalde comenta que es tracta d’una iniciativa del govern amb el suport dels Grups Municipals. 
Agraeix la tasca duta a terme per la Regidora d’Urbanisme. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que quan era Regidor del 
Govern ja es van fer gestions prèvies per fer un conveni amb El Casal. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
2) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR 
D’INFANTS PÚBLICA SANT NICOLAU (CODI 08069864)  PER AL CURS 2008-2009. 
 
“Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR 
D’INFANTS PÚBLICA SANT NICOLAU (CODI 08069864)  PER AL CURS 2008-2009. 
 
Vista la Resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, del Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en virtut de la qual s’atorga una subvenció de 174.600,00 euros destinada a minorar les quotes 
pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants Pública Sant Nicolau (Codi 08069864), curs 2008-2009. 
 
Atès que cal trametre, abans del 15 d’octubre de 2009, 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 174.600,00 euros atorgada pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants 
Pública Sant Nicolau, curs 2008-2009, Codi: 08069864. 
 
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. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
3) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR 
D’INFANTS PÚBLICA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (CODI 08061270)  PER AL CURS 
2008-2009. 
 
“Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DESTINADA A MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLAR 
D’INFANTS PÚBLICA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (CODI 08061270)  PER AL CURS 
2008-2009. 
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Vista la Resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, del Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en virtut de la qual s’atorga una subvenció de 207.000,00 euros destinada a minorar les quotes 
pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants Pública de Sant Andreu de Llavaneres (Llar d’Infants 
Minerva) (Codi 08061270), curs 2008-2009. 
 
Atès que cal trametre, abans del 15 d’octubre de 2009, 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la subvenció de 207.000,00 euros atorgada pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar d’Infants 
Pública de Sant Andreu de Llavaneres, curs 2008-2009, Codi: 08061270. 
 
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.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 

 
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 
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