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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 26 de maig 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), 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 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 
D’ABRIL DE 2009. 
 

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

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 4 DE 

MAIG DE 2009. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de maig de 2009, 
sense cap esmena. 

 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

Del decret núm. 169/2009, de 23 d’abril, al decret núm.  119988//22000099,,  ddee  1188  ddee  mmaaiigg,, 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, en referència al Decret 
número 190/2009, pel s’aprova l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de 
despeses, recorda que el senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, es va 
comprometre a facilitar informació als Grups Municipals al respecte, i que no ho ha fet. 
 
A les 21,02 hores s’incorpora a la sessió el Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de 
GLL-EPM. 

  
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 

 
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE 

MAIG DE 2009, D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA COMPRA AGREGADA 
D’ENERGIA ELÈCTRICA ALS MUNICIPIS DEL MARESME. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE MAIG DE 
2009, D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA COMPRA AGREGADA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
ALS MUNICIPIS DEL MARESME. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de maig de 2009 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 
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“APROVACIÓ CONVENI PER LA COMPRA AGREGADA D’ENERGIA ELÈCTRICA ALS 
MUNICIPIS DEL MARESME. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 d’abril de 2009, va aprovar l’adhesió al 
Projecte de Compra Agregada d’energia elèctrica als municipis del Maresme coordinat pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Vistos els articles 187, 188 i 189 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 303 a 311 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
  
Vist el conveni proposat pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient i de l’Enginyer assessor municipal. 
 
Vist l’informe favorable del Departament d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres per la gestió de la contractació agregada d’energia elèctrica que s’acompanya 
com a annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals oportuns. 
 
Segon.- FACULTAR el senyor Alcalde, perquè signi la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa, màxima de 193.500,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides, 
números 121 22100, 422 22100, 432 22100, 441 22100 i 452 22100, del Pressupost municipal vigent. 
 
Quart.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme i al Departament d’Intervenció 
als efectes oportuns.” 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2009, d’aprovació del 
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres per la compra agregada d’energia elèctrica als municipis del Maresme. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme, als efectes oportuns.” 
 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

5. MODIFICACIÓ DELS ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 6 DE 
JULIOL DE 2007 I 21 DE GENER DE 2009, DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS EN ÒRGANS COMPETÈNCIA DEL PLE. 

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

 
“MODIFICACIÓ DELS ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 6 DE JULIOL DE 2007 
I 21 DE GENER DE 2009, DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS 
COMPETÈNCIA DEL PLE. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització municipal celebrada el dia 6 de 
juliol de 2007 va aprovar, entre d’altres, els següents nomenaments en òrgans col·legiats competència del 
Ple: 
 
“... 
 
8.- CONSORCI LOCALRET.- 
 
Es nomena el senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor-Delegat de Medi Ambient. 
 
... 
 
11.- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME.- D’acord amb l’article 
9.1.c) dels seus Estatuts, el Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels representants 
designats per les entitats locals. La designació haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe. L’article 
9.1.d) dels Estatuts disposa que en el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal 
suplent, el nomenament d’aquest també haurà de recaure en un càrrec electe. 
 
En conseqüència, es nomena vocal titular el senyor Joan Mora i Buch, Regidor-Delegat de Sanitat, i es 
nomena vocal suplent el senyor Josep Molins i Puig, Regidor-Delegat de Cultura. 
 
... 
 
12.- AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU).- D’acord amb l’article 7 dels 
seus Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena el senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor-Delegat de Mobilitat. 
 
... 
 
14.- XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.- D’acord amb l’article 7.2. dels 
seus Estatuts, forma part de l’Assemblea General un representant de cadascun dels ajuntaments associats. 
 
En conseqüència, es nomena el senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor-Delegat de Medi Ambient. 
 
...” 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener de 2009 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

“... 

Sisè.- DESIGNAR al senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament  com a 
representant titular i al senyor Joan Mora i Buch, Regidor-Delegat de Sanitat  com a representant suplent 
al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Maresme Central. 

...” 
 
Atès que el Consorci Govern Territorial de Salut del Maresme Central és l’entitat que ha substituït 
l’anterior Consorci Govern Territorial de Salut del Maresme. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 87/2009, de 26 de febrer, es resoldre, entre d’altres qüestions, 
revocar la delegació d’atribucions de les Àrees de Benestar Social, Sanitat, Joventut i Participació 
Ciutadana realitzada a favor del el senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor del Grup Municipal de GLL-EPM, 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 234/2007, de 6 de juliol. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 90/2009, de 2 de març, es resol, entre d’altres qüestions, deixar 
sense efecte la delegació d’atribucions de les Àrees de Medi Ambient, Mobilitat, Transport i la Subàrea 
de serveis municipals dins l’Àrea de Serveis Municipals realitzada a favor del senyor Joan Mora i Buch, 
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Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM, mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 234/2007, de 6 de 
juliol. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
 
Vist l’article 38.c) i concordants 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 (ROF);  es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 en el sentit de 
DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del senyor Joan Rubal i Díaz, com a representant de 
l’Ajuntament en el Consorci  Localret i NOMENAR el senyor Juan Manuel García i Concepción, 
Regidor-Delegat de Governació, Via Pública, Serveis Municipals, Medi Ambient, Mobilitat i Transport, 
com a representant de l’Ajuntament en l’esmentat òrgan. 

Segon.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de gener de 2009 en el sentit de 
DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del senyor Joan Mora i Buch, com a representant  suplent de 
l’Ajuntament al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Maresme Central, i NOMENAR el 
senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, com a representant suplent de l’Ajuntament en l’esmentat òrgan. 

Tercer.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 en el sentit de 
DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del senyor Joan Rubal i Díaz, com a representant de 
l’Ajuntament en l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) i NOMENAR el senyor Juan 
Manuel García i Concepción, Regidor-Delegat de Governació, Via Pública, Serveis Municipals, Medi 
Ambient, Mobilitat i Transport, com a representant de l’Ajuntament en l’esmentat òrgan. 
 
Quart.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2007 en el sentit de DEIXAR 
SENSE EFECTE el nomenament del senyor Joan Rubal i Díaz, com a representant de l’Ajuntament en a 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i NOMENAR el senyor Juan Manuel García i 
Concepción, Regidor-Delegat de Governació, Via Pública, Serveis Municipals, Medi Ambient, Mobilitat 
i Transport, com a representant de l’Ajuntament en l’esmentat òrgan. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a les entitats corresponents.” 
 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que cal esmenar el 
dictamen, en el sentit següent: 
 
 
“(...) 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 87/2009, de 26 de febrer, es resoldre, entre d’altres qüestions, 
revocar la delegació d’atribucions de les Àrees de Benestar Social, Sanitat, Joventut i Participació 
Ciutadana realitzada a favor del senyor Joan Rubal i Díaz, Regidor del Grup Municipal de GLL-EPM, 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 234/2007, de 6 de juliol. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 90/2009, de 2 de març, es resoldre, entre d’altres qüestions, 
deixar sense efecte la delegació d’atribucions de les Àrees de Medi Ambient, Mobilitat, Transport i la 
Subàrea de serveis municipals dins l’Àrea de Serveis Municipals realitzada a favor del senyor Joan Rubal 
i Díaz, Regidor del Grup Municipal de GLL-EPM, mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 234/2007, de 
6 de juliol. 
(...)” 
 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l’esmena proposada. 
 
 

6. DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR LA MASIA. 
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR LA MASIA. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2008 va aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, mitjançant tràmit ordinari i 
procediment obert, de les obres d’urbanització del sector La Masia. 
 
Atès que l’esmentada licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 273, de 13 de 
novembre de 2008, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5259, de 17 de novembre de 
2008. 
 
Atès que a l’esmentada licitació s’han presentat un total de vint-i-tres empreses. 
 
Atès que en l’informe d’Intervenció de data 20 d’octubre de 2008 es condicionava amb clàusula 
suspensiva l’adjudicació de l’obra a l’existència del finançament necessari. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 40/2009, de 3 de febrer, es  van aprovar les quotes 
provisionals per a les obres d’urbanització fixant-se un primer termini amb venciment de data 16 de març 
de 2009, essent que únicament dos propietaris han pagat i la resta està en via de recaptació executiva. 
 
Atès que, per tant, no s’ha assolit el finançament total de l’obra per tal de poder procedir a la seva 
adjudicació. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  18 de maig de 2009. 
 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l’inici de l’expedient sense que s’hagi dictat resolució 
expressa. 
 
Vistos els articles 42, 44, 92 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist el que determina  l’article 145 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 la caducitat de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del sector 
La Masia pels motius que consten a la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- RETORNAR a totes les empreses licitadores la proposició i l’aval presentats, als efectes que 
determina l’esmentat article 145 de la LCSP. 
 
Tercer.- PUBLICAR el present acord en el BOP i en el DOGC, als efectes oportuns. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes oportuns.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 
  
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
El senyor Alcalde proposa el debat conjunt dels assumptes 7 i 8 inclosos a l’ordre del dia, proposta que és 
acceptada per unanimitat. 
 
En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa 
General: 
 

7. APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2008. 
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“APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2008. 
 
Vistos els Comptes de Gestió i Recaptació realitzats per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2008 corresponent als tributs i preus públics d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR els Comptes de Gestió i Recaptació realitzats per l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2008 corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
per al seu coneixement i als efectes oportuns.” 
 
 

8. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE 
CIRCULACIÓ, EXERCICI 2008. 

 
“APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ, 
EXERCICI 2008. 
 
Vist el Compte de gestió recaptatòria de multes de circulació realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) durant l’exercici 2008, corresponent a aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 18 de maig de 2009; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- APROVAR el Compte de gestió recaptatòria de multes  de circulació realitzada per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2008 corresponent a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
per al seu coneixement i als efectes oportuns.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, en relació al compte 
de multes, comenta que hi ha un 15% de multes anul·lades durant l’any 2008 i que es tracta d’un 
percentatge molt més baix que l’any 2007, demana que es continuï en aquest línia. 
 
Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 

9. APROVACIÓ DEL PROJECTE “MICROESPECIALITATS DE LA POLICIA LOCAL” 
I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.1 DE L’ANNEX DEL PACTE 
DE CONDICIONS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL, CONSISTENT EN LA 
INCLUSIÓ DEL PLUS ECONÒMIC PER ALS CAPORALS I ALS AGENTS QUE 
DESENVOLUPIN EL PROJECTE DE “MICROESPECIALITATS DE LA POLICIA 
LOCAL”. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL PROJECTE “MICROESPECIALITATS DE LA POLICIA LOCAL”. 
 



 7

Vist el projecte “Microespecialitats de la Policia Local”. 
 
Vist l’informe de l’Inspector-Cap de la Policia Local. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el projecte “Microespecialitats de la Policia Local”. El text de l’esmentat projecte 
s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- ASSIGNAR un plus de 200,00 euros bruts mensuals als Caporals i als Agents de la Policia Local 
que, d’acord amb les condicions que s’indiquen en el projecte, compleixin els requisits corresponents. 
 
Tercer.- DETERMINAR que el present acord tindrà data d’efectes econòmics des de l’1 de juny de 
2009.” 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CiU, explica que 
es tracta de la continuació del projecte “ISO” obtingut per la Policia Local, el qual es va aprovar per 
unanimitat en sessió plenària proposat per l’anterior govern, format pels Grups Municipals del PP i del 
PSC-PM. 
 
El senyor Molina llegeix el següent escrit: 
 
“Gràcies Sr. Alcalde i bona nit a tothom , avui ens trobem en aquest plenari per amb un punt del ordre del 
dia , que és la continuació d’una proposta que es va dur en aquesta sala de plens ara fa uns anys , i que la 
majoria dels presents va votar a favor, els estic parlant del projecte de la policia local de Llavaneres ISO, 
aquest projecte el van presentar el PP i el PSC quant estaven al govern, sabent que després d’aconseguir 
la ISO vindrien les microespecialitats i la despesa que suposa , tenim els exemples de altres municipis que 
fins i tot la despesa d’aquestes microespecialitats és molt mes elevada del que es presenta avui. 
 
Els projectes es fan amb visió de futur i no pas per sortir a la premsa. Els projectes quan s’inicien per una 
voluntat política, els polítics hem de ser els responsables que arribin a complir-se en la seva totalitat  i 
segons les seves intencions a la comissió informativa no tenen intenció de fer-ho amb aquest projecte. 
 
La feina que desinteressadament han fet cada un dels agents de la policia local de Sant Andreu de 
Llavaneres  des de l’inici del projecte ISO no té preu, i no el té, perquè quan es va fer la valoració dels 
llocs de treball de l’ajuntament al 2006-2007 tota la feina que significa aquest projecte no es va 
contemplar, ni tant sols es va comunicar a l’equip de la Diputació que realitzava aquesta  valoració de la 
sobrecàrrega de feina que tindrien, cosa que el  PP i el PSC ja sabien l’esforç que la policia hauria de fer. 
 
El compromís del govern de CIU és ni més ni menys que continuar aquest projecte i aprovar les 
microespecialitats , amb l’opinió de que és una boníssima eina perquè el nostre municipi i els nostres 
ciutadans tinguin una atenció de més qualitat , amb mes professionalitat, rebent atencions i actuacions que 
no reben els habitants d’altres municipis al no gaudir del projecte ISO. 
 
Deixi’m que destaqui algunes de les microespecialitats que s’estan duent a terme des de fa algun temps i 
que no formen part de les funcions bàsiques dels cossos de policia, tutories a l’institut sobre drogues, 
delictes informàtics, educació viària a les escoles saló d’educació viària i mobilitat sostenible, tramitació 
del DNI, coordinació dels serveis voluntaris en benefici de la comunitat, tramitació de llicències d’armes, 
servei de policia de proximitat amb el ciutadà i moltes més. 
 
Les microespecialitats marquen uns criteris de consecució personalitzat per cada agent i que hauran de 
complir al 100% , no tenen per què cobrar-ho tots, existeixen uns paràmetres de valoració per mesurar a 
qui li correspon i a qui no. 
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Per tant no estem parlant d’un augment salarial, sinó d’un plus com ja existeixen altres. Agraeixo als 
enllaços sindicals la seva comprensió per l’època de crisi en què estem submergits, ja que a l’inici de les 
negociacions l’import que vàrem iniciar era més elevat que el que finalment aprovem. 
 
Per finalitzar, dir que aquest plus no és consolidable i es farà efectiu des del dia de la seva aprovació. 
Gràcies. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
escrit: 
 
“EXPOSICIO DE FETS i antecedents d’on venim i a on hem arribat 
 

1- 3 de juny 2008  taula paritària en que el personal funcionari arran de l’obtenció de l´ISO es 
creen microespecialitats per cada agent i que es retribueixi amb un plus de 300 €/mes. 
El representant de l’ajuntament demana un llistat de les especialitzacions per estudiar el tema, el 
tema queda pendent. 

2- 4 juny 2008 es presenta un llistat de proposta de projecte amb 13 microespecialitats. 
3- El 28 de juliol 2008 es publica a la web municipal  la firma  de un document  que reflecteix el 

vist-i-plau del regidor de governació, amb el cap de la policia cosa insòlita si havia de passar per 
ple, (aquí ja creava unes expectatives de cara a la policia al publicar-ne) 

 
A partir d’aquí ja no es fa res més el 2008, suposem perquè no hi havia partida pressupostada. 
 
4- 19 de Febrer del 2009 informe del cap de policia deien que han reduït les micros a 10 i dit informe 
ni va signar. 
5- 23 de Febrer del 2009 informe d’intervenció negatiu i informe jurídic també desfavorable tal com 
per exemple, ”caldria un estudi mes exhaustiu d’aquestes activitats extraordinàries per tal de 
diferenciar les pròpies del Servei d’aquestes ultimes sobretot atesa la seva coincidència en la seva 
execució… 
 
O un altre que diu que l’ajuntament de Llavaneres disposa d’un estudi organitzatiu, el manual de 
funcions i la valoració de llocs de treball (un document quasi equivalent a una relació de llocs de 
treball) elaborat per la diputació el qual es va aprovar per ple el 3 de maig del 2007. tot just fa dos 
anys. 
 
I un altre que diu que les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de 
coneixement públic, tant dels altres funcionaris com dels representants sindicals. 
Això  va anar a la comissió informativa  amb informe favorable per anar a ple amb 5 vots a favor de 
CIU, 1 vot en contra de SOS, i la resta abstenció. 
 
Aquí ja es va dir el que demanaven 150€ i fer-ho dintre de la jornada laboral… 
6- 4 de març de 2009, es retira del ordre del dia del ple, l’alcalde diu deixar-ho sobre la taula i 
estudiar-ho millor, ell tampoc ho veu clar….. 
 
7-14 d’abril 2009 es convoca per part de l’ajuntament  una comissió  ordinària, en la que no hi 
apareix en el ordre del dia , res del tema microespecialitats, en el torn de precs es pregunta sobre com 
està el tema de microespecialitats , amb la resposta del Sr. Molina que diu textualment que anirà a la 
pròxima C.I i al pròxim PLE. 
8-20 d’abril es demana una comissió extraordinària, 
9-12 de maig  es fa la extraordinària amb l’ordre del dia  sobre el tema del plus de las 
microespecialitats.. 
10- 18 de maig comissió informativa, en la qual només esta a favor CIU, i  en la que continua havent 
informes negatius  dels tècnics com per exemple: 
 
A- que el plus es començarà a cobrar amb la nòmina del mes de juny amb un import de 200€ que 

per percebre aquests imports s’hauran de treballar com a màxim 6 h /mensuals fora de l’horari 
habitual. 

B- que es tracta d’una retribució condicionada al compliment d’unes tasques que no s’expliquen en 
el projecte… 
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C- que el càlcul de l’import no es pot dur a terme atès que no s’explica un nombre fix d’hores 
extraordinàries, sinó que s’estableix un límit d’hores màxim.. 

 
 Altres com: 
a- que caldria que s’incorporés a l’expedient l’informe de l’Inspector en Cap de la Policia Local. 
b- cal informar al Servei d’assistència jurídica local de la Diputació que demana que aquest plus de 
microespecialitats  s’inclogui en la negociació del nou acord de condicions de treball….. 
c- també diu que es considera necessari que es defineixi clarament si les tasques de les micro 
comporten una major dedicació fora de la jornada ordinària de treballi en tot cas que l’Inspector en 
Cap de la Policia Local emeti l’informe corresponent al projecte micro…. 
 

Oposició del plus de microespecialitats al cos policial 

Referent a la proposta del projecte “microespecialitats de la Policia Local”  i tenim en compte el contingut 

econòmic que té amb l’assignació individualitzada del plus de micropespecilaitats als Caporals i els 

Agents de la policia Local considerem: 

• Que aquests serveis NO es considerem extraordinaris, ja que amb la certificació de la Norma ISO, i 

tothom som conscients que quan estàs implantant aquesta norma per obtenir la certificació provoca una 

feina extra, però també som conscients que un cop obtinguda i això està comprovat a l’empresa privada, 

els beneficis de la norma ISO són: 

o Disminució de recursos ( materials, persones) , això provoca un augment de l’eficiència 

o Disminucions de temps morts, per tant augment de la productivitat 

o Disminucions d’errors o errades, ajudant a prevenir-los 

o I Oferir una visió sistemàtica de les funcions/ protocols  de l’organització del cos 

Policial Local. 

 Per tant entenem que organitzar-nos per processos ens ajudarà a incrementar la productivitat donant un 

millor serveis als nostres ciutadans - sent més EFICIENT, I AL MÍNIM COST. No podem tolerar que per 

organitzar les funcions / serveis de la policia local del nostre poble DE FORMA ESTRUCTURADA, 

COHERENT I ORIENTADA A DONAR EL MILLOR SERVEI ALS NOSTRES CIUTADANS  s’hagi 

de premiar.  

• Dins de les fitxes descriptiva del lloc de treball – Agent de la policia local- es contemplen aquestes 

funcions de forma general. SON FUNCIONS/ RESPONSABILITATS CONTEMPLADES i torno a 

repetir, l’únic que amb la nova organització de gestió per processos afecta a desglossar aquests funcions 

de més bàsiques a més concretes. I això, pensem que NO s’ha de premiar. 

• I per l’últim amb la situació de crisis econòmica, dèficit dels nostres comptes ...quan sabem que 

estem parlant de congelació salarial, d’increments mínims… hem de premiar per fer la feina que et 

correspon eficientment… Doncs creiem que NO, i per això ens oposem i el que hem de fer és perdre el 

temps discutint de coses més prioritàries per al poble e intentar motivar al nostre cos policial de que 

organitzar la seva àrea amb processos els ajudarà a fer la seva feina actual ben feta i que no han d’oblidar 

de que el seu objectiu és protegir i vetllar per la seguretat del nostre poble. 

 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit dirigit al 
Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals: 

“Senyor García, 
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Encara no fa un any va signar vostè un protocol amb el cap de la policia per crear les microespecialitats. 
El projecte reparteix feines específiques per als agents. Feines que en bona part ja es fan però que ara han 
de seguir un protocol, es a dir, un procediment específic. I per fer-ho, comptava vostè de pagar un extra 
de 150 euros mensuals a cada treballador. Al febrer va intentar aprovar-ho en ple i, fins i tot l’alcalde va 
entendre que no podia ser i es va retirar en Comissió. Ara torna i, com que els informes d’intervenció i 
secretaria deien que bona part de les tasques ja eren dins de les funcions bàsiques, ho converteix en una 
dedicació extra, no dins de la jornada, i ja són 200 euros cada mes. En Comissió l’alcalde diu que ja s’han 
mantingut les reunions per explicar-ho i un rera l’altre, els grups deixen clar que no hi ha hagut cap reunió 
fora de la presentació inicial.  

I ho porta a ple novament sense pensar que té més de 100 persones treballant a l’ajuntament i que esperen 
un tracte just, sense favoritismes.  

En la Comissió Informativa General se’ns va menysprear als que vàrem provar de raonar amb vostè i va 
deixar ben clar que AIXÒ VA A PLE I QUE CADASCÚ VOTI EL QUE HAGI DE VOTAR.  

ES VA EQUIVOCAR, I ES VA EQUIVOCAR EN LA FORMA I EN EL FONS. 

En el fons perquè va establir una paga extra regular a uns treballadors i a uns altres no, en un clar tracte 
diferent, i, per això, injust. 

A més a més, ni vostè ni l’Ajuntament es poden permetre un augment de retribució, un despesa com 
aquesta en un moment com aquest, encara que tingui partida suficient en el pressupost. Estem parlant de 
30.000 euros a l’any: 5 MILIONS MÉS DE PESSETES ANUALS. 
 
Senyor García, la situació és: els ingressos han caigut com abans havíem vist i hem d’atendre necessitats 
bàsiques del ciutadà. Potser, entre modificació i modificació de crèdit, algú del govern municipal li podria 
recordar. Estem retallant partides de moltes àrees per poder ajudar a famílies que no arriben als mínims, 
que s’han quedat a l’atur el pare, la mare o tots dos. I, vostè sap que el conveni dels treballadors d’aquest 
Ajuntament i les seves condicions de treball (i els seus sous) són bons, i no ho dic només jo, si no molts 
dels treballadors. 

En la forma, senyor Garcia es va equivocar també perquè si pensa demanar l’aprovació d’un projecte, el 
mínim que pot fer es explicar-ho i intentar convèncer al ple.  

Però res no importa. No és important si els informes d’interventor i secretari plantegen, com a mínim, 
reflexions (i sóc suau). (cito informe): 

Es tracta d’una retribució condicionada al compliment d’unes tasques emmarcades en uns paràmetres a 
valorar, que no s’expliciten en el projecte. 

Cito del projecte: 
 Microespecialitat de Comunicació i Imatge. Funcions: Recollida d’imatges d’intervencions policials 
rellevants, actes festius com la Festa de la policia, Elaboració de notes de premsa. Elaboració d’un vídeo 
anual de la Festa de la Policia. 

I el Paràmetre a valorar diu: Publicacions de notes de premsa, Vídeo de la festa de la Policia. 
- Microespecialitat d’Unitat de Seguretat Ciutadana. Funcions: Controls de sonometria i documentació, 
controls d’alcoholèmies. Paràmetres a valorar: Actes efectuades, Denúncies, Propostes d’intervencions. 

 No expliquen com es valora la feina. I ja m’ha assegurat que vostè se n’ocuparà de que les tasques es 
facin, però és que la fitxa descriptiva del lloc de treball de l’agent base diu en el punt onzè: Vetllar pel 
compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn (controls 
preventius de soroll). 

És a dir, que la funció ja està recollida en la fitxa del lloc de treball.  

Del tracte a uns treballadors i altres: Diu el projecte: Si algun dels treballadors que realitza Micro 
Especialitat causa baixa per malaltia comuna inferior a 20 dies o per baixa laboral cobrarà el 100%. Si la 
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baixa fos comuna i superior a 20 dies, es valorarà la seva trajectòria.  Qui valorarà si ha de cobrar el plus 
el mes següent? El Cap de la Policia i els regidors de Governació i d’Hisenda?. 

Com es valora objectivament uns treballadors i altres? Amb quin criteri? 

Diu una altra part de l’informe d’intervenció: 

El càlcul de la bondat de l’import de la gratificació (si han de ser 20, 50 o 100 euros) no es pot dur a 
terme  ja que no s’explicita un nombre fix d’hores extraordinàries, sinó que s’estableix un límit d’hores 
màxim (6 hores al mes). 

(Així que no diu un preu/hora per cada hora extra, sinó que si es fa mitja hora extra de microespecialitat al 
mes o es fa les 6 hores, es cobra el PLUS de 200 euros igual) 

En l’informe de secretaria, entre altres coses, es cita la recomanació de que tingui efecte des de l’entrada 
en vigor i no caràcter retroactiu. M’explica perquè fa dos mesos eren 150 i ara 200? si ho proposa 
d’aquí 3 mesos seran 300? tant ha pujat la valoració de les hores o és una retroactivitat mal dissimulada? 

Miri, el sou mig a la policia de Llavaneres és de 1.800, quasi 1.900 euros, 311.000 pessetes al mes. És 
molt o poc? És la realitat i si consideren que és baix, el que hem de fer és plantejar-ho, però no així. 

Però a vostè els informes no l’importen. Hi ha uns 80 treballadors d’aquesta casa, a més de la Policia 
Local, que esperen un tracte igualitari, equilibrat i just i no mesures com aquesta que el que fan es crear 
més diferencies entre treballadors. La mostra és que ahir es va celebrar ja una reunió entre treballadors de 
la casa per parlar d’aquest plus de microespecialitats. Sigui assenyat i ja que no van defensar l’interès de 
l’ajuntament a la taula paritària, faci-ho aquí i retiri el projecte.  

SENYOR ALCALDE 

En el primer intent d’aprovar el projecte VOSTÈ MATEIX VA PROPOSAR DE RETIRAR-HO. Com a 
alcalde cal que comenci a liderar el govern. Hi ha moments en que s’ha de dir NO, i aquest era un. 

Vostè, és el patró de l’empresa Ajuntament de Llavaneres i de tots els seus treballadors. Aquesta és una 
mesura injusta que tracta injustament una part dels treballadors. 

És una microespecialitat el padró? El protocol? Hi ha una col·laboradora seva que s’ha preparat 
específicament en temes de protocol. No s’han de pagar també gratificacions a intervenció? A cultura per 
la dedicació en olimpíades populars? A l’OAC per resoldre dubtes sense arribar a serveis tècnics? Al 
servei d’aigües? A secretaria o assessorament jurídic? A medi Ambient per la dedicació al sistema de 
Gestió Ambiental? Hi ha un nou sistema de gestió dins del marc d’una ISO i ningú no cobrarà ni un euro 
més del que cobrava per dur-lo a terme. No s’ha de pagar un extra a serveis tècnics? A Benestar social per 
l’atenció personalitzada?..... 

Tingui el valor de fer el que ha de fer: retiri aquest projecte i no divideixi més els treballadors. Vostè, 
senyor alcalde sap que no es pot aprovar el projecte així, però no té el valor de dir-li al seu regidor. No 
deixi que sigui l’oposició qui faci allò que ha de fer vostè. Governi i sigui responsable.  

Faci-ho d’una vegada per totes pensant en el poble i no en vostè mateix. 
 
Gràcies.” 
 
El senyor Rubal opina que s’estableix una paga extra regular només per una part dels treballadors. Això té 
un cost de 30.000 euros anuals. Considera que el senyor García s’ha equivocat en el fons i en la forma,  i 
posa un exemple: la micro de comunicació. 
 
Explica que les micros coincideixen amb les funcions de la Policia Local. 
 
També posa en dubte el caràcter retroactiu, perquè ara són 200 euros i no 150, és una retroactivitat 
encoberta. Afirma que va ser el govern qui va oferir més diners. 
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Es dirigeix a l’Alcalde que ha de liderar el govern i a vegades s’han de denegar temes. S’ha de tractar el 
personal de manera justa, i li demana que retiri la proposta per responsabilitat. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que el certificat ISO s’ha 
obtingut gràcies a la feina de la Policia Local. La situació creada l’ha provocat el govern, ja que es va 
signar l’acord, es va fer publicitat al web municipal, pensa que el govern municipal ha incomplert l’acord. 
 
Demana una política global de Recursos Humans per a tots els treballadors de l’Ajuntament i manifesta la 
seva voluntat de negociar qualsevol millora de les condicions laborals, però en cap cas la qualitat del 
servei, que ha de ser la millor. 
 
La senyora Bastida demana que s’apliqui el mateix criteri a tots els treballadors de l’Ajuntament.  
 
Pensa que és responsabilitat del govern resoldre el tema. Lamenta la situació, perquè no respon a criteris 
d’igualtat. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el govern passa la 
responsabilitat dels temes a l’oposició. Li pregunta a l’Alcalde que dirà a la resta de treballadors de 
l’Ajuntament que no cobraran la micro tot i fer la tasca amb responsabilitat i dedicació. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, lamenta que el senyor  Molina hagi 
atacat l’antic govern municipal del PP-PSC. 
 
Considera que l’oposició actua amb responsabilitat. Afirma que el seu Grup, tant quan ha estat al govern 
com a l’oposició, mai ha enganyat a la Policia Local. 
 
El senyor Ros recorda que al mes de març el seu Grup va demanar que el tema quedés sobre la taula i 
l’Alcalde ho va acceptar. 
 
Destaca la professionalitat de la Policia Local, pensa que el govern ha creat unes expectatives a la Policia 
Local que no es compleixen. 
 
Afirma que s’ha creat un mal clima en el personal de l’Ajuntament que mai fins ara havia existit, i 
demana una política global de recursos humans. A més a més, considera que davant la situació econòmica 
actual, cal prioritzar altre temes, fonamentalment els de caràcter social. 
 
El senyor Ros demana que es deixi l’assumpte sobre la taula, en cas contrari, anuncia el seu vot en contra. 
 
El senyor Alcalde explica que hi ha uns compromisos dels representants del personal funcionari, que són 
els interlocutors legals. L’Ajuntament no pot valorar la representativitat dels mateixos.  
 
També comenta que al setembre de l’any 2008 es va preveure la partida al pressupost 2009. 
 
La Policia Local ha de fer moltes hores extres, en canvi, amb el projecte de les microespecialitatses 
rebaixarà el número d’hores extra. 
 
Per últim, el senyor Alcalde, fa una defensa de la Policia Local, que considera que fa un treball excel·lent. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta que el Govern va prendre el 
compromís a la Mesa Paritària, i pregunta quina partida específica hi ha al Pressupost Municipal de l’any 
2009, pensa que no n’hi ha. 
 
Explica que el senyor Alcalde va acceptar a la Comissió Informativa General del mes de febrer que el 
tema quedés sobre la taula. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, nega que s’hagin mantingut més 
reunions per informar del tema. Pensa que el senyor Alcalde menteix i que, el govern no ha tingut la 
voluntat de consens. 
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El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que només s’ha fet una 
reunió sobre les Micros. Tots els Grups Municipals valoren la feina de la Policia Local.  
 
El senyor Mora explica que ell defensarà per igual a tots els treballadors, i reitera la pregunta: Li pregunta 
a l’Alcalde que dirà a la resta de treballadors de l’Ajuntament que no cobraran la micro tot i fer la tasca 
amb responsabilitat i dedicació. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, afirma que el seu Grup no es 
comprometria amb cap treballador de l’Ajuntament si no ho pogués complir. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: cinc vots a favor (CIU) i vuit vots en contra (PP, PSC-PM, 
GLL-EPM, ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant, no resulta aprovat l’assumpte. 
 
 

10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL PACTE REGULADOR 
DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT, CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ D’UN AJUT SOCIAL PER FILL 
CELÍAC. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL PACTE REGULADOR DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT, 
CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ D’UN AJUT SOCIAL PER FILL CELÍAC. 
 
Atès que en la Comissió Paritària del Personal Funcionari, celebrada el dia 14 d’abril de 2009, es va 
aprovar la modificació de l’article 34 del Pacte Regulador de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament, consistent en la inclusió d’un ajut social per fill celíac de 100,00 euros 
mensuals, actualitzat a l’IPC. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la modificació de l’article 34 del Pacte Regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament, consistent en la inclusió d’un ajut social per fill celíac de 100,00 
euros mensuals, actualitzat a l’IPC.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
article 34 del Pacte Regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament: 
 
“Article 34è. AJUTS PER NAIXEMENT/ADOPCIÓ I PER FAMILIARS A CÀRREC 
 
34.1. Els funcionaris  amb una antiguitat superior a un any de serveis,  tindran dret a un ajut social únic 
per import de  175,00 € pel naixement /adopció d’un fill.  
 
34.2. Els funcionaris amb una antiguitat superior a un any de serveis, que tinguin al seu càrrec familiars, 
convivint al mateix domicili, fins al primer grau de consanguinitat o afinitat afectats per minusvalidesa   
reconeguda, tindran dret a un ajut econòmic de 170 € mensuals sempre que els referits familiars no rebin 
ingressos superiors a la quantia del salari mínim  interprofessional que hauran de justificar. 
 
34.3. Les quantitats determinades en els apartats anteriors s’incrementaran cada any d'acord amb el que 
marquin els pressupostos generals de l’estat.” 
 
Considera que aquesta no és la manera d’actuar, i que hi ha d’altres recursos, a més a més, si s’obre la 
llista de malalties perquè hi ha altres casos que també caldria estudiar. 
 
Anuncia la seva abstenció. 
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El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, recorda que va votar a favor en la 
Comissió Informativa General, però ha parlat  amb el personal. Pensa que hi ha cobertures molt àmplies 
al Pacte, i retreu al govern que tracti al personal de manera diferent i que actuï amb irresponsabilitat. 
 
Demana que es deixi l’assumpte sobre la taula i que s’estudiï el tema. Anuncia la seva abstenció. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu vot a favor 
per sensibilitat. Demana que s’estengui la mesura al personal laboral de l’Ajuntament. 
 
També demana una regulació dels criteris d’ajuts per respectar la intimitat dels treballadors i que es faci 
una relació de malalties. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que va demanar a la 
Comissió Informativa General una relació de malalties i que se’n doni coneixement a tots els treballadors 
de l’Ajuntament. Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor. Demana que 
es faci extensiu al personal laboral. Pensa que s’haurien de contemplar altres malalties i els criteris que es 
seguiran per atorgar els ajuts. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: deu vots a favor (CIU, PP, PSC-PM ) i tres abstencions 
(GLL-EPM, ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 

11. 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: 

 “MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 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 mateix òrgan de govern 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 
7.600,00 €. 
 
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 l’equip de govern 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 
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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 50.000,00 €. 

7. 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 DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
011 31004 INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT 2.500,00 
222 22602 PUBLICITAT 1.000,00 
422 21200 MANTENIMENT I REPARACIÓ 1.000,00 
431 22704 PLA GESTIÓ ESPAIS VERDS MUNICIPALS 2.000,00 
441 22109 MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES 1.500,00 
511 22623 CAMPANYA PROMOCIÓ MOBILITAT 5.000,00 
511 22728 ACTIVITATS MOBILITAT 7.900,00 
533 22602 PUBLICITAT RESIDUS 1.000,00 
   
751 22738 SERVEIS D'ASSESSORAMENT EMPRESA 1.000,00 
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  TOTAL BAIXA 22.900,00 

• Crèdits extraordinaris 

 

 ALTES  
   
313 48941 ASSOC. CAT. SÍNDROME FATIGA CRÒNICA 500,00
313 48942 ASSOC. MISIÓN Y DLLO PARA GOUNDI 800,00
313 48943 PLA AJUT EXTRAORDINARI A FAMÍLIES 45.000,00
432 62305 ENLLUMENAT Z.E. ST PERE 57.530,74
      
  TOTAL 103.830,74

 

 BAIXES  
   
111 23300 INDEMNITZACIÓ MEMBRES CORPORACIÓ 1.300,00
451 22607 FESTES MAJORS (MINERVA, ST.ANDREU) 38.700,00
451 22620 FESTES POPULARS I TRADICIONS 6.300,00
511 62507 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DEL MUNICIPI 57.530,74
      
  TOTAL 103.830,74

 

• Transferència entre partides de diferent grup de funció 

 

 ALTES  
   
313 22742 SERVEI DE MENJADOR CASAL D'AVIS 5.000,00
413 22701 ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES  46.992,34
   
121 48901 CASAL DE LA GENT GRAN 403,51
121 48902 PATRONAT DE LA VELLESA 523,06
313 48902 ASSOCIACIÓ LOCAL PRO CÀNCER 134,50
313 48903 FUNDACIÓ ROKPA 74,72
313 48905 ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS 74,72
313 48906 ASSOCIACIÓ GIM 23,91
313 48909 GERMANS FRANCISCANS 149,45
451 48902 CORAL ST.ANDREU 228,65
451 48907 L'INTERCANVIADOR 224,17
451 48908 ASSOCIACIÓ DONA PER LA DONA 313,84
451 48910 ASSOCIACIO CAL 112,09
452 48900 CLUB ESPORTIU 538,08
452 48901 CLUB BÀSQUET 1.067,05
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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 SUBVENCIÓ ACCIÓ JUVENIL 298,89
533 48900 SUBVENCIÓ ADF 298,89
   
  SUBTOTAL 6.300,00
   
  TOTAL 58.292,34

 

 BAIXES  
   
111 23300 INDEMNITZACIÓ MEMBRES CORPORACIÓ 6.300,00
413 22700 NETEJA I CONDICIONAMENT 6.992,34
413 48900 CONVENI CREU ROJA PLATGES 40.000,00
451 22620 FESTES POPULARS I TRADICIONS 5.000,00
      
  TOTAL 58.292,34

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. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 18 de maig de 2009. 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  

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  
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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 Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, presenta un a modificació de 
crèdit en nom dels Grups de l’oposició. Explica breument les modificacions. 

Explica que l’oposició ha treballat molt en aquest tema. 

El senyor Alcalde considera que aquestes formes no són correctes. Recorda que el Regidor d’Hisenda ha 
fet diferents reunions. Critica que no s’han informat prèviament al govern. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, afirma que el govern 
va introduir modificacions al document informat per la Comissió Informativa General, com per exemple 
la despesa en platges. 

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, considera que les modificacions són 
importants i són assumibles. Hi ha partides del pressupost que ja estan en saldo negatiu. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal PSC-PM, considera el govern va 
introduir modificacions al document informat per la Comissió Informativa General. Pensa que és un 
document assumible que va en benefici de la població. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent escrit: 

“En el Ple anterior, el PP va sol·licitar que es deixés aquest punt sobre la taula per poder, entre tots, 
consensuar la modificació, però no hi ha hagut el consens  sol·licitat. 

Se’ns va lliurar una nova modificació sense les nostres aportacions. 

Un cop més l’oposició ha hagut de fer els deures del govern, i avui se’ns presenta una proposta  de 
modificació que, al recollir les opinions de tota l’oposició, que recordem és majoria, i que contempla unes 
millores en les subvencions a les Entitats del nostre poble, i especialment un augment considerable al Pla 
d’Ajut extraordinari a les famílies, de 45.000 euros a 65.000 euros (quasi un 50% més del que proposa el 
govern), i com que es tracta d’un inici en les demandes de les nostres mocions, donarem suport a la 
modificació de crèdit proposada per l’oposició i no a la del govern.” 

Per últim, el senyor Bartomeu retreu a l’Alcalde que consideri un tema menor l’augment dels ajuts de les 
famílies de 45.000 a 65.000 euros. 

L’Alcalde explica que hi ha una subvenció de 20.000 euros de la Diputació de Barcelona, i una altra de 
6.000 euros. Demana que s’inclogui la transferència del Capítol IV al Capítol II pel servei de vigilància 
de platges. 

L’Alcalde suspèn la sessió a les 22,55 hores. 

La sessió es reinicia a les 23,05 hores. 

Per unanimitat, s’acorda deixar l’assumpte sobre la taula. 
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12. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
4/2009. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2009. 
 
Atès que l’article 47,1,c) del R.D. 500/1990, en relació amb el 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, diu que quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui ajornar-se fins l’exercici següent, i que no existeixi en el 
pressupost de la corporació crèdit, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de 
crèdit extraordinari. 
 
En el mateix article es preveu que aquest crèdit es financiï amb el romanent líquid de tresoreria. 
 
Atès que dels càlculs efectuats resulten uns romanents afectats de 3.301.769,36 €. 
 
Considerant que es compleix el disposat a l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 47 i 48 del Reial 
Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a la  Base Setena  d'Execució del vigent Pressupost. 
 
Considerant que la tramitació d’aquest expedient de modificació és estrictament obligatòria d’acord amb 
el que disposa el ja esmentat article 182 punt 3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que diu textualment: “Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar 
la ejecución del gasto”. 
 
Atès que els recursos que financien aquests romanents procedeixen de préstecs i de l’alienació de 
patrimoni, d’acord amb la normativa vigent és preceptiu l’aplicació en béns de capital. En aquest sentit, 
atès que des de la Regidoria d’Urbanisme i d’obres s’ha desestimat el projecte inicialment previst, es 
destinen aquests recursos a altres inversions que es consideren prioritàries. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 18 de maig de 2009. 

En conseqüència, procedeix  incoar l’expedient de modificació del pressupost 2009 per crèdits 
extraordinaris, finançats pels romanents afectats de l’exercici anterior, als crèdits del Pressupost de 
despeses vigent que es relacionen:  
 

CL. FUNC. CL. EC. DESCRIPCIÓ Incorp. Romanents 
121 62201 REFORMA OAC 5.000,00
222 62302 MÒDUL POLICIA LOCAL PLATJA 51.000,00
222 62305 SEMAFOR N II 80.000,00
422 62303 OBRES REFORMA ESCOLES 12.000,00

422 62200 
REFORMA LLAR D'INFANTS SANT 
NICOLAU 88.000,00

432 60108 VORERES CR ST PERE 35.000,00
432 60109 ZONA VIANANTS ESGLÈSIA ST PERE 8.000,00
432 60110 AV CATALUNYA. OBRES DE MILLORA 5.000,00

432 60121 
ARRANJAMENT RIERA SANT ANDREU 
CAMÍ PARAL·LEL TERRA  30.000,00

432 60122 PARC LLORITA 50.000,00
432 61105 MILLORA FONT DE LA LLORITA 41.000,00
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432 61112 REPAVIMENTACIÓ CARRERS DIVERSOS 15.000,00
432 62700 REDACCIÓ POUM 48.600,00
451 62700 PROJECTE CASAL DE JOVENTUT 119.139,74
511 62502 SENYALITZACIÓ  15.000,00

    

    TOTAL 602.739,74
 
El finançament de dites incorporacions és amb ccààrrrreecc  aall  rroommaanneenntt  llííqquuiidd  ddee  ttrreessoorreerriiaa,,  ppeerr  uunn  iimmppoorrtt  ddee  
660022..773399,,7744  €€..  
  
AA  mmééss,,  eenn  eell  pprreessssuuppoosstt  ddee  22000099  eess  vvaa  pprreevveeuurree  eell  ffiinnaannççaammeenntt  ddee  ddiivveerrsseess  iinnvveerrssiioonnss  mmiittjjaannççaanntt  eell  
pprroodduuccttee  ddee  ll’’aalliieennaacciióó  ddee  bbéénnss  ppaattrriimmoonniiaallss  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióó,,  ppeerr  uunn  iimmppoorrtt  ttoottaall  dd’’11..770000..000000,,0000  €€..  
  
AAtteessaa  llaa  ssiittuuaacciióó  dd’’eessttaannccaammeenntt  ddeell  mmeerrccaatt  iimmmmoobbiilliiaarrii  aaccttuuaall,,  eess  ccoonnssiiddeerraa  pprruuddeenntt  llaa  ssuubbssttiittuucciióó  ddee  llaa  
pprreevviissiióó  dd’’aaqquueessttss  rreeccuurrssooss  ppeellss  pprroocceeddeennttss  ddee  rroommaanneennttss  aaffeeccttaattss  ddee  22000088..  
  
EEnn  aaqquueesstt  sseennttiitt  eess  ccoonnssiiddeerraa  ccoonnvveenniieenntt  mmooddiiffiiccaarr  eell  pprreessssuuppoosstt  dd’’iinnggrreessssooss  ddee  llaa  mmaanneerraa  sseeggüüeenntt::  
  
  BAIXA   
      
60000 VENDA DE SOLARS 880.849,05
   
   
  ALTA   
      

87003 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS PER CANVI DE 
FINAÇAMENT 880.849,05

 
Aquest canvi de finançament afectaria a les partides del pressupost de despesa següents: 
 

CL. FUNC. CL. EC. DESCRIPCIÓ 
Incorp. 

Romanents 
    

222 62501 MATERIAL TÈCNIC 20.000,00
422 62200 REFORMA LLAR D'INFANTS SANT NICOLAU 12.000,00
432 60104 PASSOS VIANANTS ELEVATS 40.000,00
432 60107 PAVIMENTACIÓ APARCAMENT RENFE 3.000,00
432 60108 NOVA VORERA CR ST PERE 25.213,00
432 60109 ZONA VIANANTS ESGLÈSIA ST PERE 12.076,00
432 60110 AV CATALUNYA OBRES DE MILLORA 10.544,00
432 60112 OBRES CR DE MUNT 29.961,00
432 62500 MOBILIARI URBÀ 27.873,14
441 61100 INVERSIONS SERVEIS D'AIGÜES 44.000,00
442 60100 SOTERRAMENT CONTENIDORS 30.000,00
451 62700 CONSTRUCCIÓ CASAL DE JOVENTUT 134.168,93
461 62700 PROJECTES TÈCNICS 72.000,00
511 61102 RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS 100.000,00

511 61105 
 LIQUID. OBRES COMPLEMENTARIES  AV. PAU 
CASALS  246.058,13

511 62710 INVERSIONS MEDIAMBIENTALS 3.954,85
510 62510 PLA DE MILLORA DEL TRANSPORT 70.000,00
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    TOTAL 880.849,05
 
 
Per tant, es considera que les incorporacions de romanents de crèdit que figuren al pressupost es troben 
ajustades a la legislació vigent aplicable, corresponent a l'aprovació de l'expedient al Ple de la Corporació, 
segons el que es disposa a la Base Setena d'Execució del vigent Pressupost de la Ajuntament.” 

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

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent escrit: 

“L’any passat, el PP ja va votar en contra dels pressupostos,  si bé va deixar la porta oberta al fet que si es 
pactava una disminució de les retribucions de tots els Regidors i de l’Alcalde, igual a la disminució de les 
indemnitzacions dels grups municipals, per tal que aquest estalvi es destinés a augmentar les subvencions 
a les Entitats i a les famílies, haguéssim donat suport a aquests pressupostos. El govern s’ha fet el sord, 
per tant el nostre grup ha votat en contra. 

Ara ens trobem amb una modificació que pot semblar simplement burocràtica: disminució d’ingressos 
previstos per la venda de terrenys i aplicació d’excedents de tresoreria de l’any passat a aquesta 
disminució. En resum, ho trec, ho poso... 

Si tinguéssim la certesa de que tot el proposat en la modificació es portaria a terme, votaríem a favor. 

La qüestió, però, és que no ens ho creiem, m’explico: els excedents en qüestió procedeixen d’inversions 
previstes l’any passat i que no es van arribar a portar a terme, per la qual cosa els diners assignats 
aquestes partides, i que no es va gastar l’any passat s’apliquen ara a d’altres projectes, d’acord que són 
bons i necessaris, però, repeteixo, com podem confiar en què els diners que no es van gastar en inversions 
l’any passat es gastin ara en altres projectes?. Recordem que el pressupost del 2008, segons el Regidor 
d’Hisenda, s’havia de complir fil per randa. 

I vam tenir més modificacions de crèdit que plens. 

Entenem que aquesta modificació és com posar una tireta a un pressupost que ja va néixer malalt, i el 
necessita és anar a la UVI, per la qual cosa entenem que el que s’hauria de fer és una macro modificació 
de tot el pressupost, evidentment feta per tots. 

Si alguna cosa es pot dir del Grup Municipal del Partit Popular, és que sempre hem sigut coherents amb 
els nostres actes i les nostres manifestacions, per la qual cosa no donarem suport a aquesta modificació de 
forma activa i la nostra postura serà la de l’abstenció.” 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: nou vots a favor (CIU, PSC-PM, GLL-EPM, ERC-AM i SOS 
LLAVANERES) i quatre abstencions (PP). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
El senyor Alcalde proposa el debat conjunt dels assumptes 13 i 14 inclosos a l’ordre del dia, proposta que 
és acceptada per unanimitat. 
 
En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa 
General: 
 

13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT EN EL SECTOR PP 12 “LE MONNIER”. 

 
 
“APROVACIÓ INICIAL, I SI S’ESCAU PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT AL SECTOR PP-12 “ LE MONNIER “ 
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Vist el document de Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament en l’àmbit del sector PP-12 “Le 
Monnier “, promogut per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist que l’objecte de la Modificació és la disminució de la superfície de les parcel·les i de les edificacions per 
tal de poder garantir el desenvolupament del sector; un increment de la densitat, tot reduint el sostre edificable i 
ampliant el sòl destinat a sistemes i, finalment, regular els instruments necessaris per a futures intervencions en 
la Masia dels Àngels i els usos permesos. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 18 de maig de 2009. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 15 de maig de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
 
Vistos els articles 83, 94 ( modificat pel Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística) i concordants DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós en matèria d’urbanisme,  
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el document de Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament 
en l’àmbit del sector PP-12 “Le Monnier “, promogut per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’un 
edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la província i en el periòdic La Vanguardia. 
Durant l’esmentat termini l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat perquè pugui examinar-lo i, 
si s’escau, presentar-hi al·legacions. També és notificarà als Ajuntaments limítrofs.  
 
Tercer.-  ATORGAR l’aprovació provisional de l’esmentat document si durant el termini d’informació pública 
no es formulen al·legacions i els informes dels organismes afectats resulten favorables. 
 
Quart.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, en l’àmbit per al qual les noves determinacions comportin 
modificació del règim urbanístic vigent, de conformitat amb l’article 71 del DL 1/2005 de 26 de juliol 
d’urbanisme. 
 
Cinquè.- SOL.LICITAR informe a tots els organismes i administracions publiques que d’acord amb l’article 
83.5 del DL 1/2005, sigui preceptiu.” 
 

14. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL  
SECTOR PP 12 “LE MONNIER”. 

 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE PLANEJAMENT AL 
SECTOR PP-12 “ LE MONNIER “ 
 
Vist el document de Modificació del Pla Parcial del sector PP-12 “Le Monnier”, promogut per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist que l’objecte de la Modificació és la disminució de la superfície de les parcel·les i de les edificacions 
per tal de poder garantir el desenvolupament del sector; un increment de la densitat, tot reduint el sostre 
edificable i ampliant el sòl destinat a sistemes i, finalment, regular els instruments necessaris per a futures 
intervencions en la Masia dels Àngels i els usos permesos. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de maig de 2009. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 14 de maig de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
 
Vistos els articles 83, 94 ( modificat pel Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística) i concordants DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós en matèria 
d’urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR INICIALMENT el document de la modificació  del Pla Parcial del sector PP-12 “Le 
Monnier “ , promogut per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació 
d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la província i en el periòdic “La 
Vanguardia”. Durant l’esmentat termini l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat perquè 
pugui examinar-lo i, si s’escau, presentar-hi al·legacions. També és notificarà als Ajuntaments limítrofs.  
 
Tercer.-  NOTIFICAR personalment el present acord als propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit del 
Pla Parcial. 
 
Quart.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, en l’àmbit per al qual les noves determinacions comportin 
modificació del règim urbanístic vigent, de conformitat amb l’article 71 del DL 1/2005 de 26 de juliol 
d’urbanisme . 
 
Cinquè.- SOL.LICITAR informe a tots els organismes i administracions publiques que d’acord amb 
l’article 83.5 del DL 1/2005, sigui preceptiu. 
 
Sisè.- CONDICIONAR l’aprovació provisional del present Pla Parcial, al compliment de les 
prescripcions contingudes a l’informe de l’arquitecte municipal, així com de la resta que se’n derivin del 
període d’informació pública.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo,del Grup Municipal de SOS LLAVANERES comenta que s’ha 
augmentat el número d’habitatges, i, en canvi, hi ha menys sostre edificable. 
 
El senyor Ruiz felicita a la Regidora d’Urbanisme per implementar el pla d’etapes al Pla Parcial. 
 
Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena. 
 

15.  APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER 
L’ESTABLIMENT DE LA XARXA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL (TET) DEL 
MARESME. 

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

 
“APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER L’ESTABLIMENT DE LA 
XARXA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL (TET) DEL MARESME. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els Ajuntaments de la 

comarca per a l’establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Maresme. 
 
 Atès que aquest Conveni té com a objectiu, entre d’altres,  evitar el fracàs escolar i fomentar la 
inserció laboral de major qualitat, mitjançant la creació d’una xarxa que sigui un instrument flexible de 
treball transversal i de cooperació intermunicipal que permeti la participació d’agents i institucions i de 
les persones joves per tal de vetllar perquè els dispositius locals d’inserció donin resposta a les seves 
necessitats. 
 

Atès que aquest Ajuntament té interès en adherir-se a l’esmentat Conveni. 
 
Vist l’informe favorable del Departament de Joventut. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de maig de 2009. 
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En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els 
Ajuntaments de la comarca per a l’establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Maresme. 
El text de l’esmentat conveni  s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT i ACCEPTAR en la seva totalitat els pactes, els drets i les 
obligacions derivades del Conveni. 
 
Tercer.- DESIGNAR  com a responsable a tècnica Assessora Municipal de Joventut. 
 
Quart.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Maresme i a le a tècnica Assessora 
Municipal de Joventut als efectes oportuns.” 

 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 

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

 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER IMPULSAR UN MARC 

NORMATIU QUE SIMPLIFIQUI LA BUROCRÀCIA EN LA IMPLANTACIÓ DE 
SUPERFÍCIES REDUÏDES DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS EN LES 
VIVENDES FAMILIARS. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIÓ. 
 
MOCIÓ per impulsar un marc normatiu que simplifiqui la burocràcia en la implantació de superfícies 
reduïdes de pannells solars fotovoltaics en habitatges familiars.  
 
Donat que és voluntat d'aquesta Corporació promoure i facilitar la millora d'un marc normatiu que 
simplifiqui la burocràcia per la implantació de superfícies reduïdes de pannells solars fotovoltaics en 
habitatges familiars.  
 
Donat que correspon a l'Ajuntament propugnar mesures per promoure la producció local d'energia i l’ús 
de fonts d'energia renovables com ha estat a tall d'exemple la implantació de l'energia solar tèrmica en els 
edificis. A més els governs locals i regionals poden incentivar als ciudatans a implementar projectes 
d'energies renovables oferint suport econòmic i normatiu a les iniciatives locals. 
 
Atès que una de les accions que es poden dur a terme és la instal·lació de pannells solars fotovoltaics de 
baixa potència en habitatges familiars interconnectats a la xarxa elèctrica amb aparells homologats i  
procediments tècnics segurs.  
 
Vist que aquest ajuntament reconeix que entre els elements d'un jardí, un terrat o un balcó es poden 
disposar d'aparells capaços de generar electricitat i estalviar emissions que facilitin la participació 
ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic. 
  
PROPOSEM que s'adopti EL SEGÜENT ACORD: 
 
Primer .- Que aquest Ajuntament es comprometi a promoure i donar facilitats per a la instal·lació de 
pannells solars fotovoltaics de baixa potència en habitatges familiars per que puguin ser interconnectats a 
la xarxa elèctrica amb procediments tècnics segurs. 
 
Segon .- Que el Ple d'aquest Ajuntament adopti l'acord de facilitar l'accés de la ciutadania a poder 
compensar el consum elèctric i estalviar emissions produint energia verda amb pannells solars. 
 



 25

Tercer.- Que el Ple d'aquest Ajuntament es comprometi a impulsar un marc normatiu per simplificar  la 
implantació de superfícies reduïdes de pannells solars fotovoltaics en els habitatges familiars destinats al 
seu autoconsum i, per tant, d'estalvi energètic, intentant compaginar l’eficiència i l’estètica de cobertes i 
façanes. 
  
Quart .- Notificar a la Fundació Terra per ser inclosos en el llistat de "Municipis per la democràcia 
energètica". 
 
Cinquè .- Que es quedi eximit d’impostos i taxes municipals  de la llicencia municipal d’instal·lacions i 
obres menors, al ciutadà que vulgui instal·lar plaques fotovoltaiques pel seu autoconsum. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 18 De Maig de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
El senyor Ruiz explica breument la moció. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-EPM, considera adequada la moció per 
reduir i agilitzar els tràmits. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu vot a 
favor. Demana incloure un apartat amb el següent contingut:  
 
També demana que es sol·liciti a la Diputació la inclusió de Sant Andreu de Llavaneres al Pacte 
d’Alcaldes per a la mitigació del canvi climàtic (PAES). 
 
Per últim, la senyora Bastida manifesta que creu que cal fer un pla energètic del municipi. 
 
El senyor Alcalde explica que s’està treballant en un projecte de plaques fotovoltaiques a l’IES. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“MOCIÓ per impulsar un marc normatiu que simplifiqui la burocràcia en la implantació de superfícies 
reduïdes de panells solars fotovoltaics en habitatges familiars.  
 
Donat que és voluntat d'aquesta Corporació promoure i facilitar la millora d'un marc normatiu que 
simplifiqui la burocràcia per la implantació de superfícies reduïdes de panells solars fotovoltaics en 
habitatges familiars.  
 
Donat que correspon a l'Ajuntament propugnar mesures per promoure la producció local d'energia i l’ús 
de fonts d'energia renovables com ha estat a tall d'exemple la implantació de l'energia solar tèrmica en els 
edificis. A més els governs locals i regionals poden incentivar als ciudatans a implementar projectes 
d'energies renovables oferint suport econòmic i normatiu a les iniciatives locals. 
 
Atès que una de les accions que es poden dur a terme és la instal·lació de pannells solars fotovoltaics de 
baixa potència en habitatges familiars interconnectats a la xarxa elèctrica amb aparells homologats i 
procediments tècnics segurs.  
 
Vist que aquest ajuntament reconeix que entre els elements d'un jardí, un terrat o un balcó es poden 
disposar d'aparells capaços de generar electricitat i estalviar emissions que facilitin la participació 
ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic. 
  
PROPOSEM que s'adopti EL SEGÜENT ACORD: 
 
Primer .- Que aquest Ajuntament es comprometi a promoure i donar facilitats per a la instal·lació de 
pannells solars fotovoltaics de baixa potència en habitatges familiars per que puguin ser interconnectats a 
la xarxa elèctrica amb procediments tècnics segurs. 
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Segon .- Que el Ple d'aquest Ajuntament adopti l'acord de facilitar l'accés de la ciutadania a poder 
compensar el consum elèctric i estalviar emissions produint energia verda amb pannells solars. 
 
Tercer.- Que el Ple d'aquest Ajuntament es comprometi a impulsar un marc normatiu per simplificar  la 
implantació de superfícies reduïdes de pannells solars fotovoltaics en els habitatges familiars destinats al 
seu autoconsum i, per tant, d'estalvi energètic, intentant compaginar l’eficiència i l’estètica de cobertes i 
façanes. 
  
Quart .- Notificar a la Fundació Terra per ser inclosos en el llistat de "Municipis per la democràcia 
energètica". 
 
Cinquè .- Que es quedi eximit d’impostos i taxes municipals  de la llicencia municipal d’instal·lacions i 
obres menors, al ciutadà que vulgui instal·lar plaques fotovoltaiques pel seu autoconsum. 
 
Sisè.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al 
PAES (Pacte d'Alcaldes per un pla d'acció d'energia sostenible).” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb l’esmena proposada. 
 
 
 

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER FER L’INVENTARI 
DE BÉNS MUNICIPALS I DEMANAR ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER TAL 
D’ELABORAR-LO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 
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 MOCIÓ PER DEMANAR ASSISTENCIÀ TECNICA PER 
L´ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DELS BENS MUNICIPALS. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
Si  prenem com a base que l’inventari que tenim es de l’any 1985 i que s’hauria de modificar o crear-ne 
un de nou. 
 
Ja que en el ple del 25 de març de 2009 va adoptar el següent acord: 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER REBRE 
ASSISTÈNCIA EN LA GESTIO ECONÒMICA LOCAL(ASGEL). 
 
Vist que dintre del citat conveni l’ASGEL dona suport al tractament comptable de l’inventari. 
 
Vist que el suport a la gestió del tractament comptable de l’inventari consisteix en l’assessorament i 
assistència en la gestió dels actius econòmics, la seva correlació amb l’immobilitzat comptable, i la 
generació del compte patrimonial. 
      
Demanar que es voti en el ple municipal la proposta  per tal de disposar de dates lo mes exactes possible 
si i la de demanar ASSISTENCIA TECNICA PER TAL D´ELABORAR  L´INVENTARI DELS BENS 
MUNICIPALS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’abril de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
El senyor Ruiz explica que es tracta de reiterar la petició que es va fer a la Diputació de Barcelona el maig 
del 2008. 
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El senyor Alcalde proposa tornar a fer la petició. 
 
S’acorda, per unanimitat, retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA RETIRADA DE LA PISTA DE 
“HALF” DEL PARC DEL CARDENAL VIVES I TRASLLAT A UNA ALTRA 
UBICACIÓ. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Els senyors Víctor Ros i Casas, Antonio Majó Vives, Carlos Bartomeu Castro i la senyora Susana 
Clerici López, Regidors del Grup Popular de Sant Andreu de Llavaneres, presenten la següent moció pel 
seu debat i votació pel Ple Municipal. 
 
Exposició de motius 
 
Considerant que després de diferents reunions amb els veïns de la zona del Parc del Cardenal Vives, en 
les quals hem rebut diferents queixes per les remors i altres molèsties que comporta la ubicació en 
l’esmentat parc de la pista “half”. 
 
Considerant que ja , en el Ple passat, el nostre portaveu va  fer un prec en el qual sol·licitava el canvi de 
lloc de la pista, i que per part de l’equip de govern es va respondre que estava en estudi. 
 
Considerant que fins ara, que ens consti, no s’ha efectuat cap actuació en aquest sentit, és per la qual cosa 
proposem al Ple la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1.- Que es procedeixi a la retirada de la pista “half” del Parc del Cardenal Vives i es traslladi a una nova 
ubicació en la qual no es causin molèsties a cap veí de la nostra població, i que, al mateix temps sigui de 
fàcil accés als usuaris habituals de la mateixa. 
 
2.- Que el trasllat sigui efectuat en un termini màxim d’un mes, tenint en compte l’època de l’any en la 
que ens trobem.” 
 
La Regidora senyora Susana Clerici, explica breument la moció. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pensa que amb 
aquesta moció es pretén millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Cal reduir els sorolls i complir els 
horaris.  
 
Afirma que el cost per instal·lar la pista és de 30.000 euros. Considera, però, que primer cal estudiar la 
nova ubicació. 
 
Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit: 

“Quan vam arribar al govern, una de les primeres coses que vam trobar era una pista d’skate que pagava 
en part la Diputació i que encara s’havia d’instal·lar. L’alcalde va rebre un grup de joves al seu despatx 
prometent que aviat estaria la pista col·locada. I, és clar, s’havia de fer ja: era un compromís seu. Tot i 
així, amb urbanisme i el personal de serveis tècnics es van treballar les possibilitats d’ubicació, i no va ser 
gens fàcil. Al final, es va determinar que el lloc més adequat era el Parc del Cardenal Vives. Fins i tot es 
va treballar per a millorar els accessos, es preveia, i encara es preveu posar passos de vianants per donar 
seguretat al lloc i passar des del passeig de la Riera i des de l’av. Sant Andreu, i s’instal·len tanques per 
reduir el risc de la carretera. 

Per evitar molèsties, s’instal·len cartells i horaris per tal que l’activitat no afecti al descans dels veïns. 
S’han fet uns treballs que han costat de a la vora de 35.000 euros. I ara, els senyors del Partit Popular 
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proposen canviar-ho. I a on ho portarien? Ja es va estudiar i es va fer a consciència. Què farà d’aquí un 
temps, quan tornin a tenir alguna queixa? Tornar-ho a canviar? Hi ha uns horaris marcats i el que s’ha de 
fer és fer-los respectar. 

Per què no es plantegen la possibilitat d’alguna instal·lació de barrera integrada dins el parc per protegir 
del soroll? No, pel que sembla, en això, estan d’acord amb el PP: ho canviem. Qui ho paga? (com deia la 
ministra, ningú, els diners públics no són de ningú). Senyor alcalde, senyors del Partit Popular, aquests 
diners són de tots.. Això és només un moviment per posar contra les cordes al govern i, pel que sembla, 
ho aconseguiran per la por d’afrontar els problemes. I així no es pot continuar. 

Si com sembla, voten per canviar-la, haurà tornat a enganyar algú: ara són els joves (que encara esperen 
mesures promeses fa 5 mesos en el marc de l’ajuntament Jove). Per això és millor que no prometi res  

On acabarà aquesta pista? A la muntanya, com l’alberg de joventut per a fer foc de camp? Ha de tenir 
valor per mantenir el que està bé. Ja sap que arriben cada dia queixes de diferents temes i cal valorar-les 
bé. El lloc que proposen no és millor i no és definitiu, així que gastarà novament uns diners que no són 
seus, que són de tots. 

Li demano que tingui valor i no ens obligui a dir que la POR és la POR a fer el que toca. Sorprengui’s per 
una vegada i mantinguin el criteri en una decisió ben estudiada. Gent de Llavaneres no donarà suport a 
aquesta moció. Gràcies.” 
 
Considera que cal estudiar la nova ubicació de la rampa. 
 
També comenta que caldria estudiar la possibilitat d’instal·lar barreres per reduir el soroll, ja que el cost 
de la seva instal·lació és de 30.000 euros. 
 
Demana al grup proposant de la moció que la retiri, ja que primer cal un treball d’estudi de la instal·lació 
per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, també pensa que primer 
cal un estudi per part dels Serveis Tècnics Municipals. El cost econòmic del trasllat provisional és 
important. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana al PP que retiri la moció, 
ja que la instal·lació ha costat 52.169 euros, considera que si es trasllada és llençar els diners, i el nou 
espai comportarà més despeses. 
 
El senyor Mora demana que es retiri la moció i els diners es destinin a ajuts socials. 
 
El senyor Alcalde explica que sempre s’ha dit que es tracta d’una ubicació provisional. El lloc definitiu és 
la nova zona esportiva. Afirma que el cost del trasllat és més reduït. També comenta que la moció no diu 
un lloc alternatiu. 
 
Afirma que la voluntat del govern és traslladar-la a un lloc que no molesti als veïns. 
 
La senyora Bastida pregunta si algun tècnic municipal ha fet medicions del soroll. 
 
El senyor Alcalde respon que cap tècnic municipal ha fet medicions de soroll. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, accepta deixar sobre la taula la moció, 
però es reserva el dret a tornar a presentar-la si durant un mes no es fan actuacions i s’informa per 
corregir el tema. 
 
Per tant, el Grup Municipal del PP, retira la moció. 
  

19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 
 
1) “Pregunta del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES per al Sr. Regidor de Cultura i Esports 
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Cada any durant l’estiu cada vegada més entitats organitzen colònies i esplais adreçades als nens i nenes 
que viuen o estiuegen al nostre poble. Totes aquestes entitats utilitzen espais de propietat de l’ajuntament 
o que gestiona el propi ajuntament, o fins i tot l’Ajuntament finança part dels seus costos. Donat que tots 
aquests esplais i colònies tenen preus considerables per a les famílies i a la vegada utilitzen espais de 
l’ajuntament voldríem preguntar: 
 
PREGUNTES 
 
 
1. Aquestes entitats presenten el projecte corresponent a l’ajuntament amb el seu compte de resultats? Si 
és així voldríem disposar d’una copia. 
 
2. Aquestes entitats contribueixen a finançar part de les despeses que generen a d’utilitzar espais, serveis i 
personal de l’ajuntament (pavelló municipal, piscina, camp de futbol i escoles, ja que segurament tenen 
beneficis? Si és que sí voldríem saber quants diners aporta cada entitat. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 19 de maig de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
 
Portaveu del Grup Municipal SOS LLAVANERES” 
 
El senyor Molins explica que es tracta d’entitats sense ànim de lucre, no es cobra ni es demanen comptes 
dels resultats. 
 
2) “Pregunta del Grup Municipal SOS LLAVANERES per al Sr. Regidor d’Hisenda 
 
PREGUNTES 
 

1. Voldríem disposar de la llista de proveïdors d’obres i serveis de l’ajuntament en el període 1 de 
gener a 31 de desembre de 2008, que inclogui el nom del proveïdor, l’activitat contractada i 
l’import de contractació. 

 
2. I també del llistat de proveïdors d’obres i serveis de l’ajuntament en el període 1 de gener a 20 

de maig de 2009, que inclogui el nom del proveïdor, l’activitat contractada i l’import de 
contractació. 

 
Sant Andreu de Llavaneres, 19 de maig de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
 
El senyor Molina li contesta que li farà arribar per escrit. 
 

20. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
El senyor Alcalde insta al senyor Rubal a fer les preguntes amb brevetat i rapidesa, atesa l’hora. 
 
El senyor Rubal no considera seriós contestar amb presses. Renuncia a fer les preguntes i anuncia que les 
formularà al següent Ple. 
 
El senyor Alcalde afirma que li farà arribar les respostes per escrit. 
 

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM. 
 
 “Carme Bastida i Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del Grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent pregunta al Ple del 26 de Maig de 2009: 
 
Quin és l’estat actual d’endeutament de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres? ( a data 15 de maig) 
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Quin percentatge suposa? 
 
Dimecres 20 de maig de 2009” 

 El senyor Molina afirma que no s’ha demanat cap crèdit a l’any 2009. Li farà arribar per escrit. 

 
22. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

 
“Nani Mora i Buch, en representació del Grup Municipal d’Esquerra presenta al Ple les següents 
preguntes: 
 
1) Estat de la negociació per la nova zona esportiva amb l’empresa adjudicatària. 
 
El senyor Mora afirma que l’empresa té uns beneficis molt importants i no és capaç de complir el 
contracte. També afirma que el senyor Alcalde ha acceptat invitacions de l’empresa per actes esportius. 
 
El senyor Alcalde explica que el proper dijous hi ha una reunió amb Proinosa per solucionar el tema. 
Demana que no es tractin temes de la seva vida privada en Ple. 
 
2) Després de les actuacions fetes per aturar la plaga de coloms al poble, quines mesures es duran a terme 
amb plaga de coloms dels voltants de l’Església i el Carrer del Doctor?. 
 
El senyor Alcalde contesta que s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona. S’han fet 
actuacions de captures selectives. 
 
3) Realitzada la campanya “Xipa’t des de l’Àrea de Sanitat, quan es duran a terme les actuacions de 
sensibilització dels escolars del municipi, per la recollida de defecacions i manteniment dels espais verds?  
 
El senyor Alcalde explica que s’han xipat onze animals i s’han fet cartells de sensibilització. 
 
4) En quin estat es troba la consulta ciutadana referent a la ubicació de “Hotel d’Entitats”, aprovada en 
l’últim Ple municipal. 
 
El que ha aprovat el Ple és una consulta popular, cal rectificar. 
 
Urgència 
 
No figurant a l’ordre del dia els assumptes tractats a continuació, es declaren urgents per unanimitat, 
d’acord amb allò que disposa l’article 91.4 del R.O.F.: 
 
1) APROVACIÓ DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS PROCEDIMENTS DERIVATS 
DEL CONCURS PER A LA INCORPORACIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS PROMOTORES 
D’HABITATGE PROTEGIT, QUE TÉ PER OBJECTE  L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
D’ALIENACIÓ DEL SÒL DE PROPIETAT MUNICIPAL QUE S’HAURÀ DE DESTINAR A LA 
PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA AL SECTOR 
CAN RIVIÈRE.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, va aprovar el Conveni 
marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats 
productives, el qual es va signar amb data 10 de desembre de 2007. 
 
Vist que en data 23 d’abril de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar el document de 
desenvolupament del conveni marc que inclou el programa de treball i les condicions d’execució de 
l’estudi de concertació i desenvolupament d’una promoció d’habitatge protegit de Sant Andreu de 
Llavaneres que s’ubicarà a Can Rivière, amb la Diputació de Barcelona. 
 



 31

 
 
 
 
Vist que en data 11 de juny de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar l’estudi de viabilitat 
arquitectònica, urbanística, juridico-patrimonial i econòmica que presenta la Diputació, en relació als 
esmentats habitatges, segons el qual és factible prosseguir amb el Procediment  Derivat del Concurs a 
través del Registre d’Entitats. 
 
Vist que en data 13 d’octubre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte 
d’obres ordinàries de l’obra  “Construcció d’onze habitatges de protecció oficial i aparcament a Can 
Rivière”, el qual forma part del present expedient juntament amb  l’Estudi de Seguretat i Salut de 
l’esmentada construcció. ( s’acompanyen ambdós documents com a ANNEX I i ANNEX II 
respectivament). 
 
Vist el que determina l’apartat 1.10. d), del document de desenvolupament del conveni marc , el Ple de la 
Corporació acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el quadre de característiques dels procediments derivats del concurs per a la 
incorporació en el registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, que té per objecte  l’adjudicació 
d’un contracte d’alienació del sòl de propietat municipal que s’haurà de destinar a la promoció i 
explotació d’habitatge protegit en règim de venda al sector Can Rivière de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
2) APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL CONVENI COL·LECTIU DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT, CONSISTENT 
EN LA INCLUSIÓ D’UN AJUT SOCIAL PER FILL CELÍAC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL CONVENI COL·LECTIU DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT, CONSISTENT 
EN LA INCLUSIÓ D’UN AJUT SOCIAL PER FILL CELÍAC. 
 
Atès que en la Comissió Paritària del Personal Laboral, celebrada el dia 21 de maig de 2009, es va 
aprovar la modificació de l’article 34 del Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal 
Laboral de l’Ajuntament, consistent en la inclusió d’un ajut social per fill celíac de 100,00 euros 
mensuals, actualitzat a l’IPC. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la modificació de l’article 34 del Pacte Regulador de les condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament, consistent en la inclusió d’un ajut social per fill celíac de 100,00 euros 
mensuals, actualitzat a l’IPC.” 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: deu vots a favor (CIU, PP, PSC-PM) i tres abstencions  
(GLL-EPM, ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 

23. INFORMES I PRECS. 
 
El senyor Alcalde explica que s’han obert les pistes esportives de l’IES. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, explica que s’ha elaborat la Guia Turística. 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, no considera correcte el tema de 
tractar les seves preguntes. Pensa que es tracta d’una falta de respecte. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que els precs que portava 
preparats els formularà al proper Ple. 
 
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 
 


