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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 21 de gener de 2009, sota la 

presidència de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  
d’Alcalde senyors Josep Molina i Marchán (CiU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz 
(GLL-EPM) i Josep Molins i Puig (CiU) i els Regidors senyors Juan Manuel García i Concepción (CiU), 
senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU), Víctor Ros i Casas (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), senyora Susana Graciela Clerici (PP), la senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-
PM i senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT, 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 10 DE 
DESEMBRE DE 2008. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 
2008, sense cap esmena. 

 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 29 DE 
DESEMBRE 2008. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de desembre de 
2008, sense cap esmena. 
 
3.-CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 

- Decret núm. 574/2008, de 4 de desembre, al decret núm. 005/2009, de 14 de gener. 
 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta pel 
contingut dels Decrets 586, 587, 604 i 605. 
 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pel que fa al Decret 
número 604, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2008, comenta que s’augmenta 
la subvenció a la Fundació Maresme, el crèdit per les comunicacions telefòniques i el crèdit pels 
arrendaments de material per festes. En canvi, les retribucions del personal laboral disminueixen en 
51.000 euros. 

 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CiU, en 

relació al Decret 604, explica que és una modificació per generació de crèdits, per majors ingressos i de 
transferències de crèdits. Fa una breu explicació de l’assumpte. 
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El senyor Bartomeu manifesta la seva sorpresa perquè la consignació pressupostària és de 50.000 
euros per les comunicacions telefòniques per l’any 2009. Recorda que l’any 2008 es va pressupostar, per 
aquest concepte, 50.000 euros i després es va suplementar en 30.000 euros. Ho considera una 
incoherència. 

 
El senyor Molina explica la despesa corresponent a la comunicacions telefòniques. 
 
El senyor Alcalde, respecte al Decret 587 d’aprovació del pagament a justificar a nom de 

l’Alcalde, explica que es tracta d’una bestreta per la Cavalcada de Reis, i pel que fa al Decret número 
586, pel qual es concerta una operació de crèdit en la modalitat de préstec a curt termini, es va fer per la 
renovació de la pòlissa de crèdit. 

 
Finalment, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia. 

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ I DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 
GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME CENTRAL. 
 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ I DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 
GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME CENTRAL. 

Vist el que disposa el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials 
de salut. 

Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central, d’acord 
amb el previst a l’art. 2.2 de l’esmentat Decret, així com la proposta d’estatuts. 

Vist el que disposen els art. 313 i següents, en relació al art. 160 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, quan el règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació, aprovat pel 
Decret 179/95, de 16 de juny. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 12 de gener de 2009. 

Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Plenari de 
la Corporació l’adopció dels acords següents: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut 
del Maresme Central, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en 
l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut 
de la població.  

Segon.- APROVAR INICIALMENT els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals s’adjunten com 
Annex 1. 

Tercer.- APROVAR que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació individual en el si del 
Consell Rector del Consorci. 

Quart.- APROVAR la proposta de representació i de ponderació de vot consensuada per les entitats locals 
de l’àmbit territorial del Consorci, de conformitat amb el que disposen els paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 
dels estatuts, que s’adjunta com Annex 2.   

Cinquè.- SOTMETRE els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, a informació 
pública per un període de 30 dies hàbils. Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es 
considerin pertinents.  
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Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es 
presenten al·legacions. 

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. 

Setè.- NOTIFICAR aquests acords a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.” 

El senyor Alcalde fa una breu explicació. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PP-
21 DEL SECTOR L’AMETLLAREDA, EN L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA NÚMERO 19. 
 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PP21 DEL 
SECTOR  L’AMETLLAREDA, EN L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA NÚM. 19. 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre de 2008 va aprovar 
inicialment, el document de  la Modificació Puntual del Pla Parcial PP21 del sector  l’Ametllareda, en 
l’àmbit de la parcel·la núm. 19, promogut per l’Ajuntament i redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’esmentat document va ésser sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant 
la publicació d’un edicte en  el Butlletí Oficial de la província núm. 253,  de 21 d’octubre de 2008, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5244, de 27 d’octubre de 2008, en el diari “La 
Vanguardia” de 17 d’octubre de 2008 i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Atès que durant el període d’informació pública  no s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que es va sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç la qual ha emès un informe en data 12 
de desembre de 2008 en virtut del qual considera que el mateix no és preceptiu. 
 
Atès que també es va sol·licitar informe al Departament d’Educació el qual no ha emès informe dins del 
termini previst. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data  12 de gener de 2009.           
  
Vist l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003 de modernització del Govern Local; i l’article 67 i 83 del Decret 
Legislatiu 1/2005,  de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  APROVAR PROVISIONALMENT el document de  la Modificació Puntual del Pla Parcial 
PP21 del sector l’Ametllareda, en l’àmbit de la parcel·la núm. 19, promogut per l’Ajuntament i redactat 
pels serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient complet a la Direcció General d’Urbanisme perquè la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, si s’escau, n’atorgui l’aprovació definitiva.” 
 
El senyor Alcalde fa una breu explicació. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent: 
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“En el seu moment el Grup Municipal de SOS LLAVANERES, es va abstenir en el Ple celebrat el dia 24 
de juliol de 2008, on s’aprovava el conveni en el que es comprava la Llar d’Infants a canvi de diners i 
s’aprovava un canvi d’usos de les parcel·les restants. 
 
Entenem que amb una bona gestió per part de Promoció Econòmica cal fer un POEC (Pla d’Ordenació 
d’Equipaments Comercials). 
 
I tenint en compte una estratègia a llarg termini s’hauria d’haver tingut en compte les recomanacions que 
hi ha en l’informe que consta a l’expedient: 
 
L’article 81 de les Normes Subsidiàries limita la superfície dels locals comercials fins a 200 m2.” 
 
Recorda que l’article 81 de les Normes Subsidiàries Locals comercials, preveu que actualment al 
superfície màxima és de 200 m2. 
 
Anuncia el seu vot en contra. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, creu que es tracta d’una 
eina de planejament urbanístic per donar compliment al conveni. Pensa que cal un pla d’equipaments pel 
poble. Recorda que va votar a favor del conveni  per responsabilitat i recorda que l’informe no és 
preceptiu. Anuncia el seu vot a favor. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que el Pla Tècnic d’Equipaments Comercials (PTEC), regula els equipaments comercials. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor per 
coherència. Afegeix que l’objectiu final és l’Escola Bressol, sempre ho ha dit, ara i abans. 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels 
Grups Municipals de CIU, PP, PSC-PM, ERC-AM i GLL-EPM i 1 (un) vot en contra del Grup Municipal 
de SOS LLAVANERES. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA AL CARRER SANT ANTONI, NÚMEROS 2, 
4 I 6. 
 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DELS 
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA AL CARRER SANT ANTONI, NÚMEROS 2, 4 i 6. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre de 2008 va aprovar 
inicialment la modificació del projecte d’obres ordinàries de l’obra “Construcció dels habitatges de 
protecció pública situats al carrer Sant Antoni números 2-4-6”, redactat per Joan Ramon Garcia 
Rodríguez, amb un pressupost de 2.682.806,18 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que l’esmentat acord va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de 
desembre de 2008. 
 
Atès que l’esmentada modificació del projecte ha estat sotmesa a informació pública durant el termini de 
trenta dies sense que s’hagin produït reclamacions. 
 
Atès que des del punt de vista tècnic s’han introduït una sèrie de modificacions respecte el projecte 
aprovat inicialment que bàsicament afecten a què s’ha suprimit la instal·lació d’una estació 
transformadora així com altres petits canvis, els quals suposen una reducció del pressupost respecte la 
modificació del projecte aprovada inicialment en el seu dia. 
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Atès que tot i això,  l’import total del projecte d’obres supera el 10% del recursos ordinaris del pressupost 
i per tant, d’acord amb l’article 22.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i la Disposició Addicional Segona, apartat 2, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, correspon al Ple l’aprovació de l’esmentat projecte. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 12 de gener de 2009. 
 
Vistos els articles 37, 38 , 42, 45 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del projecte d’obres ordinàries de l’obra 
“Construcció dels habitatges de protecció pública situats al carrer Sant Antoni, números 2-4-6”, redactat 
per Joan Ramon Garcia Rodríguez, amb un pressupost total de 2.624.405,58 Euros, IVA inclòs ( 7%).  
 
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS.” 
 
El senyor Alcalde fa una breu explicació. Recorda que es va aprovar el conveni amb l’actual govern. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que es tracta d’una adaptació del projecte al Codi Tècnic de l’Edificació 
 
El Regidor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, puntualitza que aquest projecte el va iniciar el 
govern anterior. Els habitatges de protecció oficial seran una realitat. El govern actual va dubtar del tema i 
va generar alarmisme. 
 
La senyora Carreras, explica que el govern anterior es van adjudicar els pisos sense que el solar fos de 
propietat municipal. 
 
El senyor Alcalde contesta al senyor Ros, i diu que ell és el responsable de sortejar uns pisos quan sabia 
que no es podien fer els pisos en virtut del conveni anterior. Considera que l’actual govern ha resolt el 
tema i que aquesta manera d’actuar del senyor Ros desprestigia a tots els polítics. Acusa al senyor Ros 
d’haver actuat arbitràriament i alegrement. 
 
El senyor Ros afegeix que el govern actual va lliurar una documentació incompleta als joves. Creu que si 
hagués continuat al govern, ho hauria resolt sense crispació i amb més rapidesa. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que cal donar 
un missatge positiu als joves pel que fa a la construcció dels pisos de protecció oficial. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
7.- APROVACIÓ DE LES PROPOSTES APROVADES EN DATA 19 DE DESEMBRE DE 2008 
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT JOVE ELECTRÒNIC. 
 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LES PROPOSTES APROVADES EN DATA 19 DE DESEMBRE DE 2008 PEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT JOVE ELECTRÒNIC. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament Jove Electrònic en data 19 de desembre de 2008 va aprovar una sèrie de 
propostes. 
 
Atès que les mateixes es consideren adients i, en la mesura de les possibilitats econòmiques de 
l’Ajuntament, és voluntat procedir a implementar-les. 
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En virtut de tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR les propostes  que  varen ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament Jove Electrònic en 
data 19 de desembre de 2008. Les actuacions aprovades són les següents: 
 

1. Calendari de festes joves. 
2. Jardins de Can Rivière i casal de joves. 
3. Verificació de pisos de lloguer. 
4. Campanya enxampament amb aplicació de sancions, i cens de gossos. 
5. Donar cobertura de wifi a les zones negres. 
6. Programació de franja horària a la radio municipal pels joves. 
7. Introducció de les webs joves en el portal d’entitats. 
8. Paret legal grafits camp de futbol. 
9. Llums de zona esportiva Sant Pere. 
10. Pista d’skate. 
11. Estudi d’un projecte de circuit de motos. 
12. Promoció multi esport. 
13. Bus gratuït per a estudiants. 
14. Prolongació horaris bus caps de setmana. 
15. Allargament de l’horari parcs. 
16. Més aparcament per a motos. 
17. Càmeres de vigilància a l’aparcament de motos de l’IES. 
18. Creació de fons de llibres per aconseguir la gratuïtat dels mateixos a les escoles. 
19. Dotar econòmicament la partida de l’Ajuntament Jove per als projectes del mateix. 
20. Creació de borsa de treball jove. 
21. Aprovació del Reglament del Consell de Joves.” 

 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Benestar Social, 
Sanitat, Joventut i Participació Ciutadana, explica que es vol donar compliment al compromís que es va 
assumir. Valora positivament el projecte. 
 
El senyor Mora comenta que l’actuació número 2, Jardins de Can Rivière i casal de joves, es preveu dur-
la a terme al llarg de l’any 2009. 
 
També explica que les actuacions números 4, 8, 10 i 21, es faran properament. Pel que fa a l’actuació 
número 19, comenta que hi ha una partida al Pressupost 2009. 
 
El senyor Alcalde felicita al Regidor de Joventut pel projecte i a tothom que hi ha participat. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, felicita a tots els joves 
que han participat en el projecte i vol agrair la feina feta. Considera que Sant Andreu de Llavaneres té el 
futur garantit. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, 
Mobilitat i Transport, felicita al Regidor de Joventut i als tècnics de Joventut. Valora molt positivament el 
projecte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
8.- INFORME DELS PROJECTES D’INVERSIÓ SOL·LICITATS AL FONS ESTATAL 
D’INVERSIÓ LOCAL. 
 
El senyor Alcalde explica breument el tema i recorda que a la Comissió Informativa Especial es van 
explicar les propostes. 
 
També felicita els tècnics d’Urbanisme i a la Regidora d’Urbanisme. 
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Seguidament, explica breument les nou propostes que es sol·licitaran al Fons Estatal d’Inversió Local i 
que són les següents:  
 

1  ROTONDA NII I ACCESSOS PASSEIG MARÍTIM 413.905,15 € 
2  PARC DE CAN RIVIÈRE 621.865,00 € 
3  REPAVIMENTACIÓ PASSEIG MARÍTIM I PILONA 108.914,05 € 
4  REHABILITACIÓ COBERTA CA L'ALFARO 226.722,00 € 
5  REHABILITACIÓ FAÇANA CA L'ALFARO 61.976,02 € 
6  REHABILITACIÓ POLIESPORTIU 113.199,09 € 
7  REPAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA  77.751,85 € 
8  REHABILITACIÓ DE L'ANTIC ESCORXADOR 34.355,14 € 
9  REHABILITACIÓ ESCOLA LABANDÀRIA 66.062,70 € 

  TOTAL 1.724.751,00 € 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
breument els projectes. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que la Comissió 
Especial es va crear a petició del Grup Municipal del PSC-PM, i que una de les seves funcions és fer el 
seguiment de les actuacions presentades al Fons Estatal d’Inversió Local. Dóna suport a la proposta. 
 
 
 
 
 
9.- INFORMES I PRECS. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, 
Mobilitat i Transport, informa que s’està acabant la instal·lació de les quatre marquesines a les parades de 
l’autobús municipal. 
 
També comenta que s’ha rebut, del Servei Català de Trànsit, el Pla Local de Seguretat Viària, 
properament s’explicarà a tots els Grups Municipals. 
 
El senyor Rubal explica que s’estan executant les obres de la deixalleria i el sistema de gestió ambiental 
de l’Ajuntament s’ha posat en marxa i s’ha assolit al ISO i la EMAS. 
 
El senyor Rubal llegeix el següent: 
 
“Tenim a sobre de la taula de govern el Pla Local de Seguretat Viària i, un cop fem la revisió, 
convocarem als grups municipals per tal de donar a conèixer el contingut del mateix. 
 

− S'estan instal·lant 4 marquesines (Pisos d'en Tordera, Església de Sant Pere i 2 punts a l'av. Sant 
Andreu, a l'altura de la sortida de la urbanització de l'Ametllareda). 

− Continuen les obres de construcció de la nova deixalleria, amb un cert retard per les pluges 
d'aquestes darreres setmanes. 
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− S'ha rebut ja la comunicació de verificació del Sistema de gestió Ambiental del Servei de 
Jardineria de l'Ajuntament. ISO 14001 i certificació EMAS, que correspon només a institucions 
públiques, el concedeix la Generalitat i és més exigent quant a les condicions que imposa per ser 
atorgat. 

− Finalment, aprofito per felicitar el regidor i la tècnica de Joventut per l'execució del Projecte 
Ajuntament Jove Electrònic, que ha tingut ressò púbic més enllà de l'àmbit local i que no acaba 
aquí.  

 
Ara que s'inicia un nou exercici, en aquest primer ple sembla un bon moment per exposar quines són les 
actuacions que marcaran la gestió de les regidories sota la meva responsabilitat. A mode de Pla 
d'Actuació Municipal d'aquest 2009, i per àmbits: 
 
Transport i Mobilitat: 
 

− A finals d'aquest mes esperem rebre el primer document del Pla de Transport 
 

− Cap a finals de febrer està previst que se'ns lliuri el Pla d'Itineraris ciclables 
 

− Durant el 2009 esperem posar en marxa en les condicions adequades de seguretat i confort del 
primer tram de carril bicicleta 
 

− S'instal·laran entre 4-6 punts d'aparcament per a bicicletes 
 

− En el darrer trimestre esperem poder ampliar la cobertura de la línia de bus per donar servei a 
noves zones del municipi 
 

− Esperem instal·lar una segona tanda de marquesines per continuar millorant les condicions de les 
parades del bus 
 

− Continuarem amb actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, entre elles, millores en 
algunes de les bateries de contenidors de residus 
 

− Incorporarem un tècnic de Mobilitat 
 

Medi Ambient 
 

− Es preveu treure a concurs la gestió de la nova deixalleria i posar en marxa un sistema de control 
mitjançant targes magnètiques per a cada llar del municipi 
 

− Es finalitzarà l'arranjament de l'espai de la Font de la Llorita, iniciat a finals de desembre passat. 
Aquest projecte preveu el tancament al trànsit rodat del camí junt a la font per tal de donar 
confort i, sobretot, seguretat als usuaris i visitants del parc. 
 

− Cal acabar el catàleg d'arbres i constituir el Consell Municipal de Medi Ambient 
 

− Es tirarà endavant el projecte d'un viver municipal amb un caire marcadament social en la gestió 
per part de persones de difícil inserció laboral 
 

− Entre les previsions està la realització d'una campanya de reducció de l'ús de bosses de plàstic i 
la reducció de residus 
 

− Tractarem també alguns punts específics on actualment se supera la capacitat dels contenidors de 
residus 
 

− Continuarem, dins del sistema de Gestió Ambiental, reduir els costos de manteniment de parcs i 
jardins així com (i ja acabo) arranjar el local de l'antic escorxador per tal de situar-lo en 
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condicions dignes per a l'ús del personal de la Brigada Municipal i en l'emmagatzematge de 
productes delicats de jardineria. Aquest, com ja saben, és un dels projectes inclosos dins del 
Fons Estatal d'Inversió Local, l'anomenat Plan Zapatero.” 

 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Benestar Social, 
Sanitat, Joventut i Participació Ciutadana, explica que s’ha dut a terme el Parc de Nadal. 
 
Valora molt positivament les nits joves que s’ha celebrat. 
 
També informa que s’ha fet una batuda de coloms i que se’n faran més. Així com que s’ha iniciat una 
campanya d’enxipat i cens de gossos. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament Jove Electrònic, el senyor Mora explica que els membres de l’Ajuntament Jove  
Electrònic van visitar el Parlament de Catalunya acompanyats del seu President. 
 
El senyor Mora explica que des de la Regidoria de Joventut s’ha donat suport a la Selecció Catalana de 
Futbol mitjançant l’organització d’un autobús per assistir al partit de futbol. 
 
Explica que, el dia 4 de gener d’enguany, es van celebrar eleccions a la Junta del Casal d’Avis i que arran 
d’aquestes va haver-hi canvi en la Presidència. 
 
Per últim, el senyor Mora, manifesta que assumeix el compromís des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, que el Pressupost Municipal per l’any 2010 s’elaborarà amb la participació ciutadana. 
 
El Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de les Àrees de 
Cultura, Festes i Esports, informa que el dia 25 de gener es celebrarà la Festa dels Tres Toms. Convida a 
tothom a participar-hi. 
 
El senyor Alcalde manifesta el seu agraïment a les persones que formen l’Aplec de Sant Sebastià, van 
assistir unes dues centes persones. 
 
Així mateix, manifesta el seu agraïment al senyor Andreu Ventura Devesa, per la reconstrucció de 
l’escultura de Sant Sebastià. 
 
Per últim, agraeix la tasca feta pel President sortint del Casal d’Avis, senyor Antonio Borrás, i desitja 
molts èxits a la nova Presidenta, la senyora Núria López. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, comenta que hi ha 
moltes instàncies de ciutadans que es queixen de carrers bruts, i pregunta quan s’aplicaran sancions als 
propietaris de gossos quan no compleixin la normativa. Respecte a aquest tema, demana als responsables 
de la neteja viària que procedeixin a la neteja dels embornals, ja que estan embussats. També apunta que 
al Passeig de Joaquim Matas amb el Camí d’en Dorda hi ha pals elèctrics sense ús. 
 
El senyor Ruiz també afegeix, seguint amb el tema de la neteja, que a l’Avinguda de Ca n’Amat tots els 
pals i els tensors estan al mig del carrer. Demana actuacions. 
 
Per últim, el senyor Ruiz apunta que la reixa de recollida d’aigües del Turó d’En Llull, està enfonsada. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, lamenta que se la va 
convocar amb només vint-i-quatre hores d’antelació per assistir a la visita al Parlament de Catalunya. 
 
També demana que s’informi als veïns de la perllongació del carrer del Llevant. 
 
La senyora Bastida demana que es portin a terme actuacions concretes per pal·liar la crisi econòmica i 
donar suport a la gent del poble. 
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Respecta al camp de futbol, la senyora Bastida, considera que cal estudiar l’arranjament dels accessos. 
 
La senyora Bastida, demana que s’elabori un calendari i que es realitzi una actuació concreta respecte el 
Parc de l’Avinguda de Pau Casals i respecte el condicionament de l’aparcament de l’estació de RENFE. 
 
Recorda que el seu Grup Municipal va presentar una moció per crear la figura del Defensor del Ciutadà, 
la qual es va aprovar. Demanar activar el tema. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, comenta que l’any 2008 van 
haver-hi set modificacions de crèdit. Demana uniformitat de criteri, ja que s’aproven per Decret per Junta 
de Govern Local i per Ple. Demana  que s’informi de totes al Ple. 
 
També comenta al Regidor d’Hisenda que es van augmentar les ordenances fiscals per l’any 2009, però 
creu que es va equivocar en la previsió de l’augment de l’IPC, ja que no ha estat del 5%, sinó de l’1,5%. 
Demana que les taxes s’adeqüin a l’IPC real, que és d’un 1,5%. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta el seu agraïment al senyor 
Antoni Borràs, com a President del Casal d’Avis. 
 
També manifesta la seva queixa per la poca antelació amb la que se’l va avisar per assistir a la visita al 
Parlament de Catalunya. 
 
Seguidament, felicita a tots els voluntaris que han treballat a la Cavalcada de Reis, al Regidor de 
Governació, a la Policia Local, al Regidor de la Brigada Municipal i a la Brigada Municipal, per 
l’organització de la Cavalcada. 
 
El senyor Ros demana que s’informi sobre la previsió de l’aprovació provisional del POUM. 
 
Recorda, així mateix, que des de fa dos anys sol·licita el Pla d’Actuació Municipal. Afirma que presentarà 
una moció en el proper Ple. 
 
Per últim, agraeix a la família Casas la seva donació d’arbres de Nadal. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, pel que 
fa al tema de la connexió del carrer Llevant, fa una breu explicació del procés de planejament. 
 
Pel que fa als accessos al camp de futbol, comenta que hi ha un conveni signat amb PROINOSA. 
 
Seguidament, exposa que, els Serveis Tècnics Municipals no han considerat necessari col·locar una tanca 
el parc de l’Avinguda de Pau Casals, ja que no hi ha perill. 
 
També informa que s’està negociant amb el propietari del parc de l’estació. També informa de les 
actuacions del POUM. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, 
Mobilitat i Transport, opina que no és adient tancar el parc de l’Avinguda de Pau Casals, pensa que hi ha 
altres llocs per jugar a bàsquet. Afirma que el mobiliari del parc no és l’adequat. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, anuncia que al proper Ple informarà sobre actuacions 
destinades a la promoció econòmica i de mesures per pal·liar la crisi econòmica. 
 
També explica que quan es van revisar les ordenances fiscals, el 5% era l’IPC vigent. 
 
El senyor Alcalde explica que el camp de futbol no té visera perquè no hi era en el projecte, ni bar, i els 
accessos són deficients. 
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També explica que totes les modificacions de crèdit passen pel Ple ja sigui per aprovació o per donar-ne 
coneixement. 
 
Per últim, explica que s’està treballant en el Pla d’Actuació Municipal global. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que les modificacions 
de crèdit que s’aproven per Junta de Govern Local no passen pel Ple. També anuncia que, al proper Ple, 
presentarà una moció per ajustar les taxes a l’IPC real. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia que presentarà una moció 
respecte al Pla d’Actuació Municipal. 
 
El senyor Alcalde demana al senyor Ros que actuï com un Regidor de l’Ajuntament, li demana honestedat 
i rigor. 
 
Essent les 22,40 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 
 


