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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 25 de març 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) i Josep Molins i Puig (CiU) i els Regidors senyors Juan Manuel 
García i Concepción (CiU), senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan 
Rubal i Díaz (GLL-EPM),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 4 DE 
MARÇ DE 2009. 

 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-AM, manifesta que en la pàgina 
18 de l’acta del Ple del dia 4 de març de 2009, on consta el següent “no es deixa que el poble”, en la 
seva intervenció respecte la moció del Grup Municipal de SOS LLAVANERES per a la convocatòria 
d’una consulta popular en relació a l’aprovació del POUM, creu que hauria de redactar-se de la 
següent manera: “no es deixa que el poble parli”. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de març de 2009, 
amb la inclusió de l’esmena proposada. 
 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

 
- Decret núm. 088/2009, de 26 de febrer, al decret núm. 125/2009, de 18 de març. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 

 
3. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 

LLAVANERES AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA, L’ACM, LA FMC, L’EMSHTR I L’ARSPCC, PER A LA 
RECOLLIDA I GESTIÓ DEL PAPER I CARTRÓ. 

 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES AL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, L’ACM, 
LA FMC, L’EMSHTR I L’ARSPCC, PER A LA RECOLLIDA I GESTIÓ DEL PAPER I CARTRÓ. 
 
Vist el conveni de col·laboració signat en data 15 de desembre de 2008  entre l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i 
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC). 
 
Atès que l’esmentat conveni té un període de vigència comprès entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de 
desembre de 2012. 
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Vist l’oferiment efectuat per part de l’Agència de Residus de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres s’adhereixi a l’esmentat conveni de col·laboració per a la recollida i gestió del 
paper i cartró. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’adhesió és necessari complimentar l’Annex 2 de l’esmentat conveni i 
l’acord d’aprovació de l’òrgan competent, en el present cas el Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data  6 de març de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de març de 2009. 
 
Atès que l’article 191 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, reconeix el dret dels ens locals a associar-se amb 
l’Administració de la Generalitat per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 
 
En base a tot l’anterior, es proposa a la consideració del Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR  l’adhesió voluntària de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al conveni de 
col·laboració signat en data 15 de desembre de 2008  entre l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de 
Paper i Cartró de Catalunya, a l’empara i en exercici del dret previst en l’article 191 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. 
 
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT i ACCEPTAR en la seva totalitat els pactes, els drets i les 
obligacions derivades del Conveni. 
 
Tercer.- LLIURAR el paper i cartró al receptor de l’ARSPCC que correspongui de forma continuada, des 
de l’adhesió al Conveni i fins a la finalització del mateix, i PERCEBRE les quantitats econòmiques que 
en aquest s’especifiquen. 
 
Quart.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, als efectes oportuns.” 
 
L’Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor. Felicita al 
Regidor senyor Joan Rubal per la feina feta. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER REBRE 
ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL). 

 
Es dóna compte del següent dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER REBRE 
ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL). 
 
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència tècnica en la gestió 
econòmica local. 
 
Vist el conveni tipus sobre l’Assumpció de Funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local 
(ASGEL) a signar amb la Diputació de Barcelona. 
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Atès que l’aprovació i signatura d’aquest document és necessària per a la prestació dels serveis 
sol·licitats. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de març de 2009. 
 
Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de la Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú. 
 
En base a tot l’anterior, es proposa a la consideració del Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR  conveni tipus sobre l’Assumpció de Funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica 
Local (ASGEL) a signar amb la Diputació de Barcelona. 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR el present acord al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la 
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.” 
 
L’Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER AL DISSENY I 
POSTA EN MARXA D’UN VIVER DE PLANTES MUNICIPAL. 

 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER AL DISSENY I POSADA EN MARXA D’UN 
VIVER DE PLANTES MUNICIPAL. Amb el suport dels Grups Municipals del Partit Popular, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i SOS Llavaneres. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2008 es va iniciar a la Regidoria de Medi Ambient la valoració de la possibilitat de crear un viver 
municipal que, a més de satisfer una part de la demanda de plantes del servei de jardineria municipal, 
pogués ser una via d’inserció laboral per a persones del municipi amb discapacitat. 
Per tal d’aprofundir en la proposta, es va tractar amb la Regidora d’Urbanisme i es va comunicar amb la 
Regidoria de Benestar Social, des d’on s’hauria de definir la part social del projecte: necessitats de 
monitoratge, tipus i grau de discapacitat que podia ser adient al projecte i objectius, etc. 

Amb la finalitat de recollir informació, tècnics d’ambdós departaments municipals (Medi Ambient i 
Benestar Social) van visitar un viver municipal al Vallès i a finals del mes de gener d’enguany es va 
mantenir una reunió conjunta entre tècnics i polítics responsables d’aquestes àrees i es va emplaçar la 
següent reunió per al 19 de març. 

En aquesta reunió i anteriors amb Urbanisme es va valorar positivament l’espai de l’actual deixalleria 
municipal com a idoni un cop aquest servei es traslladi a les noves instal·lacions al Polígon Industrial 
(previst per a l’abril-maig de 2009).  
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Com sigui que la posada en marxa del projecte requereix encara d’un treball de planificació, entenem que 
les diverses partides relacionades són suficients per a dur a terme el projecte i, amb seguretat, sense 
esgotar-se totalment abans del pròxim pressupost, el qual ja haurà de preveure dotació econòmica per al 
funcionament habitual del servei. 

Les partides relacionades són: 

1 511 62710 Inversions mediambientals..............25.000 € 

1 511 22724 Educació ambiental........................  4.000 € 

Tot això sense perjudici de la possible incorporació d’algunes de les partides d’inversió per a la millora 
d’espais municipals prevista per al 2008 i no executades. 
 
Entenent el projecte com d’interès tant des del punt de vista ambiental com en la vessant social, es 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Continuar l’estudi i planificació des de les àrees d’Urbanisme, Medi Ambient i Benestar 
Social per tal de definir l’espai físic, l’estructura i funcionament tant en material com en recursos humans 
que permetin posar en marxa el projecte de Viver Municipal a l’inici de l’any 2010 amb els objectius 
definits a l’inici de la moció (vessants ambiental i social). 
 
SEGON. Mantenir aquest Ple informat periòdicament sobre l’estat del procés fins a la posada en marxa 
del projecte.  
 
Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres.” 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix la moció íntegra. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, comenta que es tracta d’un 
projecte conjunt amb el Departament de Medi Ambient, d’Urbanisme i Benestar Social, l’objectiu del 
qual és donar treball a gent discapacitada. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, comenta que donarà suport a totes les 
polítiques socials. 
 
El senyor Alcalde anuncia el seu vot a favor. Pensa que cal comptar amb la col·laboració del CEO. 
Demana al senyor Rubal la col·laboració amb la Regidora d’Urbanisme i amb el Departament de Serveis 
Socials. 
 
Sotmesa a votació la moció, resultada aprovada per unanimitat. 
 
 

6.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A 
L’OBERTURA D’UNA LÍNIA D’AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A 
OBRES I INSTAL.LACIONS D’ADAPTACIÓ DELS ACCESSOS A ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE SERVEIS D’ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT EN 
MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
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Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres i en representació seva el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A L’OBERTURA D’UNA LÍNIA D’AJUDES 
ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A OBRES I INSTAL·LACIONS D’ADAPTACIÓ DELS 
ACCESSOS A ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS D’ACORD AMB LA 
NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. Amb el suport dels  Grups Municipals del Partit Popular, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i S.O.S. Llavaneres. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’any 1991 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 20/91 de 25 de novembre de Promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. I amb posterioritat, el Decret 135/95, de 24 de 
març desenvolupava la llei anterior i aprovava el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Aquesta normativa 
establia també l’obligatorietat dels ens locals de redactar plans especials d’actuació per adaptar els espais 
públics, així com la de preveure en els pressupostos consignacions necessàries per a finançar aquestes 
adaptacions.  
 
Entenem que els ens locals han de jugar un paper rellevant en el foment de mesures de promoció de 
l’accessibilitat i que Llavaneres mostra una part important d’espais no adaptats que suposen importants 
barreres arquitectòniques tant en àmbit públic com privat d’ús públic. Entre aquestes àrees, es poden 
remarcar una bona part dels accessos a locals comercials i de serveis que suposen un greuge en les 
condicions d’accés de persones amb mobilitat reduïda. 
 
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va signar recentment el conveni amb la Diputació de 
Barcelona en virtut del qual s’ha de redactar el Pla d’Accessibilitat del Municipi però aquest Pla 
previsiblement no estarà finalitzat abans del 2010. Entenem que la signatura d’aquest conveni és mostra 
de la preocupació del govern municipal i del compromís per a la millora de les condicions d’accessibilitat. 
 
Es per tot això, que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER .- L’obertura d’una línia d’ajudes econòmiques municipals per a dur a terme adaptacions de 
l’accés als establiments amb obres o instal·lacions de baix cost que permetin l’inici d’un procés 
d’adequació d’aquests accessos a locals d’empreses, comerços o entitats del municipi que ho sol·licitin.  
La determinació de les característiques tècniques de les mesures seran definides pels serveis tècnics 
municipals i s’adaptaran, en tot cas, al previst a la normativa vigent. 
 
SEGON.- Modificar el pressupost municipal per tal de crear, si no n’hi ha, partida destinada a tal efecte. 
 
TERCER.- Prendre contacte amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya o altres òrgans de l’Administració per tal d’obtenir informació sobre les ajudes o subvencions 
que en aquest àmbit puguin existir.  
 
Joan Rubal Díaz 
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Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 18 de març de 2009.” 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix la moció íntegra. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, felicita al Grup Municipal 
de GLL-EPM, per aquesta moció. Pensa que respon a polítiques socials i d’accessibilitat. Ara, després de 
dos anys de mandat, se’n comença a parlar. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu suport a la moció. Pensa 
que l’accessibilitat és un tema molt important. Valora molt positivament la línia d’ajuts econòmics per 
aquest tema. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, afirma que és un projecte que està en marxa fa més d’un 
any. S’està fent un estudi des de l’Àrea de Promoció Econòmica i l’enginyer assessor municipal hi està 
treballant, afirma que es pressupostarà l’any 2010. 
 
El senyor Alcalde comenta que es va encarregar a la Diputació de Barcelona un Pla d’Accessibilitat. 
Explica algunes actuacions dutes a terme: la instal·lacions de pedals als contenidors de residus. S’ha hagut 
de refer i adaptar molta obra nova. 
També comenta que els accessos a l’estació de Renfe no estan adaptats. 
 
El senyor Rubal manifesta la seva sorpresa davant la resposta del senyor Molina afirmant que fa un any 
que s’està treballant des del Departament de Promoció Econòmica en aquest projecte. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, reitera que per primera 
vegada hi ha polítiques concretes. Demana al senyor Alcalde que no falti a la veritat en relació a l’estació 
de Renfe. 
 
El senyor Ros considera que l’Alcalde vol tornar al passat. Explica que, quan es van instal·lar els 
contenidors es  va adquirir el compromís d’instal·lar pedals. En les obres públiques es  va tenir en compte 
el tema de l’accessibilitat. 
 
També va parlar amb RENFE i amb al Delegació del Govern de la possibilitat de construir una nova 
estació. 
 
El senyor Rubal recorda que el Grup Municipal de GLL-EPM va criticar algunes condicions 
d’accessibilitat del sistema de recollida selectiva i quan va arribar al govern va posar algunes mesures. 
 
Sotmesa a votació, la moció resultada aprovada per unanimitat. 
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7.-PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 

 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula les següents preguntes 
al Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CIU): 

 
1.- Té el govern municipal previst variar les condicions del sistema de recollida de residus en la part de 
l’anomenat Porta a Porta?  Si és així, en quins termes i condicions. 
 
El senyor García respon que no està previst canviar el sistema. 
 
2.- Tenen prevista la modificació de les condicions del sistema de neteja viària incrementant el personal o 
la maquinària destinada a l’esmentat servei? Si és així, en quin número de persones o material?. 
 
El senyor García respon que no. 
 
3.- Té intenció el govern municipal de presentar al Ple modificacions o la rescissió del conveni amb 
l’actual concessionària de la recollida de residus o de neteja viària?. 
 
El senyor García respon que no, en principi. 
 
4.- Pel que fa al servei de transport públic municipal, tenen previstos canvis en la gestió del servei, amb la 
modificació del recorregut? En cas afirmatiu, demanem detall del nou recorregut previst així com de les 
noves parades o d’aquelles que puguin suprimir-se. 
 
El senyor García respon que no, en principi. 
 
5.- Respecte a Mobilitat, té previst el Regidor convocar als membres de l’oposició per donar compte del 
contingut del Pla Local de Seguretat Viària lliurat el mes de desembre a l’Ajuntament? 
 
El senyor García respon que sí, que se’ls convocarà però previ estudi del Pla. 
 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula les següents preguntes 
al Regidor senyor Josep Molins i Puig (CIU): 
 
 
1.- Quan té el govern previst dur a terme les actuacions anunciades d’adaptació del tancament de la pista 
cap als edificis per poder obrir aquestes instal·lacions tal com es va anunciar?. 
 
El senyor Molins contesta que es procedirà a l’obertura quan arribi el bon temps. 
 
El senyor Alcalde explica que s’ha aprovat un conveni que preveu les obres, l’horari i una regulació 
completa. 
 
2.- Ha estudiat el Regidor conjuntament amb les entitats de bàsquet de Llavaneres la graella d’ús del 
pavelló municipal per tal de fer compatible l’ús de les instal·lacions per totes dues entitats? Ho té previst? 
 
El senyor Molins explica que es va començar a plantejar aquest tema a l’abril del 2008 i es va reunir amb 
les entitats esportives usuàries de les pistes. Es va redactar la graella d’ús i afirma que s’augmenta l’ús del 
Pavelló. 
 
El senyor Rubal insisteix en la pregunta i el senyor Molins respon que sí. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula les següents preguntes a 
l’Alcalde: 
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1.- Quan té previst el Govern Municipal iniciar la formació dels membres de les entitats inscrits en el curs 
i la posada en marxa del Portal d’Entitats? 
 
El senyor Alcalde respon que el dia 8 de maig de 2009, s’iniciarà la formació. Hi ha tres formadors i deu 
entitats inscrites en cinc sessions de formació. 
 
2.- Té coneixement, senyor Alcalde que el senyor Joan Mora hagi deixat de complir amb les seves 
obligacions com a Regidor de Benestar Social, Participació Ciutadana i Joventut fins el dia 26 de febrer?. 
 
3.- Té coneixement que, mentre ha exercit com a Regidor de Benestar Social, Participació Ciutadana i 
Joventut fins el dia 26 de febrer el Regidor senyor Joan Mora hagi aprofitat el càrrec en benefici propi o 
de persones properes a ell? 
 
4.- Té coneixement que, mentre ha exercit com a Regidor de Benestar Social, Participació Ciutadana i 
Joventut fins el dia 26 de febrer hagi pogut cometre algun acte il·legal? Si és així, li preguem que ho digui 
públicament. 
 
El senyor Alcalde diu que no contestarà a aquestes preguntes i que defensarà a tots el Regidors del 
Consistori. 
 
Finalment, contesta que no té constància de cap acte il·legal per part del senyor Joan Mora. 
 

8.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER DEIXAR SENSE EFECTE LA 
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA RELATIVA A LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
DEL MUNICIPI. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al 
Ple la següent Moció per deixar sense efecte la partida 511.62503 relativa a la senyalització informativa 
del municipi. Amb el suport del  Grup Municipals del Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Gent de Llavaneres y S.O.S. Llavaneres. 
 
Exposició de motius: 
 
Atès que tota administració pública ha de vetllar per la maximització dels recursos existents.  
 
Atès que la il·luminació del municipi és una obligació de totes les administracions locals.  
 
Atès que l’actual crisi econòmica i l’incertesa de recursos futurs ens obliga a no malbaratar els diners 
públics.  
  
El grup municipal d’Esquerra insta al Ple a adoptar els següents ACORDS: 
 
 

1. Deixar sense efecte la partida 511.62503 relativa a la ‘senyalització informativa del municipi’. 
 
2. Creació d’una nova partida dotada amb un import de 60.000 euros, per il·luminar la zona 

esportiva de Sant Pere.  
 

3. Realització d’un projecte d’il·luminació del tram de la riera comprès entre l’Atmetllareda i el 
Camí de Can Pi.  

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a 18 de març de 2009. 
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Joan Mora i Buch,  
Regidor del Grup Municipal d’Esquerra” 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, justifica la presentació de la 
moció. Explica que ell no va estar d’acord amb l’adquisició d’un pannell informatiu tan car. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu suport a la 
moció. Es tracta de marcar prioritats. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, considera més adient realitzar altres 
actuacions que el pannell informatiu. Explica que el seu Grup va fer l’aportació del punt tercer de la 
moció, perquè  la il·luminació dóna seguretat als veïns. 
 
El senyor Alcalde es posiciona a favor, però proposa, en relació al punt segon, afegir la renovació dels 
jocs infantils a Sant Pere i afegir l’adaptació de voreres als passos de vianants  de la cruïlla del Passeig de 
Joaquim Matas, d’acord amb la moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM. 
 
El senyor Alcalde també comenta que, en relació al punt tercer d’aquesta moció, no correspon a 
l’Ajuntament pagar un projecte d’il·luminació del tram de la Riera, afirma que ho han de pagar els veïns 
dins del Projecte d’Urbanització. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, proposa arribar a un acord amb 
els propietaris així, l’Ajuntament avança el cost i després ho recupera dels particulars. 
 
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que si l’Ajuntament paga el cost després 
el pot repercutir als propietaris. 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, 
comenta que, en aquest moment, és difícil saber com serà la il·luminació del Projecte d’Urbanització i 
després pot ser no es podrien aprofitar les lluminàries ni repercutir el cost. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que s’hauria de col·locar 
il·luminació si el Projecte d’Urbanització es demora. Afirma que els jocs infantils ja estaven pressupostats 
i demana que no s’afegeixin altres obres dins la partida dels 60.000,00 euros. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 

9.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA CREACIÓ D’UN CONCURS DE 
GRAFFITS I CURSOS DE FOMENT DEL CIVISME I DE REALITZACIÓ DELS 
MATEIXOS. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i Buch, presenta al 
Ple la següent Moció per la creació d’un concurs de graffits i cursos de foment del civisme i de realització 
dels mateixos. Amb el suport del  Grup Municipals del Partit Popular, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Gent de Llavaneres y S.O.S. Llavaneres. 
 
Exposició de motius: 
 
Atès que l’Ajuntament Jove de Sant Andreu de Llavaneres va proposar la creació de parets legals per a 
pintar-hi grafits. 
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Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va aprovar per unanimitat els acords presos per  
‘l’Ajuntament Jove’. 
 
Atès que el govern de Llavaneres va destinar algunes de les parets de l’antic camp de futbol per a realitzar 
grafits. I que aquest fet les va convertir en parets legals per a pintar-hi grafits. 
 
Atès que l’art del grafit comporta ser coneixedor de les tècniques de dibuix i pintura amb esprai.  
 
Atès que són molts els pobles que han destinat parets legals del seu municipi per a grafits i entenent que 
tot grafit  fora d’aquestes és il·legal.  
 
Amb la voluntat de fomentar el civisme i l’ús legal del grafit.  
 
El grup municipal d’Esquerra insta al Ple a adoptar els següents ACORDS: 
 
 

1. Creació d’un curs de grafits entre el 25 d’abril i el 23 de maig de 2009, per donar a conèixer les 
diferents tècniques de grafits que s’utilitzen en el món de l’art del grafit.  

 
2. En paral·lel al curs de grafits, programació de jornades per fomentar el civisme i l’ús legal dels 

grafits. 
 
3. Programació d’un concurs de grafits a realitzar el dia 30 de maig de 2009. Seguint les bases que 

s’adjunten en la present moció. 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a 18 de març de 2009. 
 
Joan Mora i Buch,  
Regidor del Grup Municipal d’Esquerra” 
 
BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DE GRAFITS 
 
1.- Podran participar tots els joves entre 14 i 35 anys, residents al Maresme,  de forma individual o per 
grups de màxim 4 integrants. La inscripció serà gratuïta. 
 
2.- Per a poder-se inscriure seran necessaris les següents dades: Nom, Cognoms, telèfon de contacte, 
adreça, núm. de DNI i any de naixement. 
 
Tots els aspirant hauran de presentar un esbós amb el treball que vagin a realitzar  a l’hora de fer la 
inscripció. Els esbossos han de ser originals i a color. L’obra es presentarà en suport paper o cartolina 
mida A4 
 
3.- Tots els participants es comprometen a concursar un cop inscrits prèviament exceptuant 
circumstàncies justificades. 
 
4.- El concurs serà el dissabte 30 de Maig, a partir de les 12.00h fins les 17.00h. Les obres es realitzaran a 
l’antic Camp de Futbol. 
 
5.- La temàtica dels treballs serà JOVENTUT. Els treballs seran originals i inèdits. No s’admetran treballs 
que tinguin continguts polítics, irreverents, obscens, xenòfobs o qualsevol altre que atempti contra la 
dignitat de les persones. 
Així mateix, els treballs hauran de referir-se únicament a dibuixos o imatges, no acceptant-se textos ni 
signatures. 
 
6.- La superfície que disposaran per a fer els seus treballs serà un plafó blanc de 2x3m 
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7.- Les inscripcions es poden descarregar al web municipal  www.santandreudellavaneres.cat o bé 
sol·licitant-les via correu electrònic a la següent direcció: joventut@llavaneres.es 
Les inscripcions es lliuraran a: 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ( Regidoria de Joventut) 
 
8.- El termini d’inscripció serà del  27 d’Abril al 15 de Maig. 
 
9.- El jurat està compost per professionals qualificats i persona de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres que valoraran l’originalitat, la qualitat artística i la dificultat de l’execució. Les obres quedaran 
en poder de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, el qual es reserva el dret de reproducció total o 
parcial. 
 
10.- L’organització es reserva el dret de penalitzar a aquells grups  els qual algun dels components 
adquireixi alguna actitud violenta, falta de respecte a la resta de participants o assistents, arribant fins i tot 
a anular la decisió del jurat i  expulsió del concurs. També es pot penalitzar amb la negació a participar en 
altres esdeveniments  a aquells grups que sense avisar i per causa justificada, no es presentin al concurs. 
 
Seran motiu de desqualificació del concurs les següents situacions: 

- Realització de grafit o tags fora dels espais designats per l’organització 
- L’execució de grafits que constitueixin apologia de la violència, així com les obres de contingut 

racista, sexista o xenòfob així com qualsevol altre que atempti contra la dignitat de les persones. 
- L’alteració de les obres d’altres participants. 
- El plagi de les obres d’altres artistes. 
- La no correspondència de les obres amb el seu esbós original. 

 
11.- Les actuacions seran gravades i/o fotografiades i podran ser reproduïdes i/o exposades per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
12.- El esbossos seleccionats seran els encarregats de pintar les parets del camp de futbol. Tot el material 
necessari se’ls distribuirà des de la  Regidoria de Joventut. 
 
13.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat. La decisió del 
jurat serà inapel·lable, podent quedar deserts, si els jutges ho estimen oportú.” 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix íntegrament la moció. 
Explica breument el contingut de les bases. Afirma que no vol un poble brut i amb pintades fora dels llocs 
indicats. Valora positivament la proposta. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anunci el seu vot a 
favor. Recorda que es va prendre un acord amb l’Ajuntament Jove, s’ha de fer les actuacions de manera 
ordenada. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que el compromís de 
realitzar un concurs de grafits. Es dirigeix al Grup Municipal de CIU i els hi diu que  cal perdre la por. 
Pensa que s’han de treure conclusions positives i fer actuacions amb responsabilitat. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que es va prendre 
un acord amb l’Ajuntament Jove que cal complir. Explica que el seu Grup ha fet l’aportació a la moció 
d’afegir la formació i el civisme als joves. 
 
El senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que el seu Grup ha posat molt d’èmfasi 
en el tema de la formació. Vol un poble net i de qualitat. Explica que un grafits no és una pintada, és 
alguna cosa diferent. Destaca que les bases preveuen que no es farà apologia de la violència.  
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També considera important fer una campanya per eliminar la brutícia del municipi. Demana que es doni 
suport a la Policia Local quan agafin algú fent pintades i que l’Ajuntament es personi en les actuacions, 
cosa que amb l’actual govern no s’ha fet. 
 
El senyor Alcalde es mostra d’acord amb el fet que el municipi ha d’estar net. Afirma que hi ha hagut una 
única mala experiència amb danys a l’antic camp de futbol. Afegeix que és molt important el civisme i la 
formació. 
 
També comenta que cal respectar l’espai públic i el mobiliari urbà. Proposa una esmena al punt segon, 
creu que s’hauria de substituir l’expressió “en paral·lel” per “amb caràcter previ”. 
 
El senyor Alcalde, respecta les dates, però considera que és competència del govern determinar-les i que 
cal demanar autorització al propietari del terreny.  
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, afirma que ja sap que el camp de 
futbol  no és de propietat municipal, el propietari, però, no s’hi ha oposat. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta la seva sorpresa davant 
les paraules de l’Alcalde. Recorda que la proposta del concurs dels grafits va determinar el seu cessament. 
Aquesta actuació ja estava programada com a Regidor de Joventut. 
 
Afirma que sempre ha tingut una actitud dialogant i consensuada. Considera lamentable l’exposició de 
l’Alcalde i no accepta cap esmena a la moció. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense cap esmena. 
 

10.-PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de ERC-AM, formula les següents preguntes: 
 
1. - Quines actuacions té previst realitzar la Regidoria de Joventut per desenvolupar les accions previstes 

pel Pla Local de Joventut?. 
 
El senyor Mora recorda que cal complir uns terminis. 
 
El senyor Alcalde explica les subvencions rebudes i els terminis de justificació. En relació a les accions 
previstes destaca la Borsa de Treball Jove, el segon curs de formadors de lleure, Jornades d’orientació 
Acadèmica i Professional. Explica que també es crearà el Consell de Joves i s’organitzaran les Jornades 
de Civisme i xerrades de política municipal. També menciona el projecte Freqüència 3.0, la Festa House 
que es realitzarà a la zona de la platja i no a ca l’Alfaro. 
 
2.- Quin calendari d’obra té previst el govern per a la rehabilitació de Can Rivière i en concret el Casal de 
Joventut? 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon 
que aquesta actuació està prevista al PUOSC 2009 i que l’aprovació inicial del projecte es farà al mes 
d’abril. En sis mesos s’iniciaran les obres. 
 
3.- Quines actuacions es duran a terme en el marc de la subvenció del PUOSC, tenint en compte que la 
principal prioritat (l’Escola Bressol) ja no es constituirà? Quin és el llistat actual de prioritats? Quin ha 
estat l’import final que el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ha destinat per 
Llavaneres en el marc del PUOSC? 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, respon 
que l’import és 1,2 milions d’euros. La primera prioritat és el Casal de Joves i la segona el Centre 
Logístic, per l’any 2010. També es contempla la Prefectura de la Policia Local i el Centre de Dia. 
 
 
 
 



 13

 
4.- Quina ha estat la recaptació de l’any 2008 tant en sancions com en ingressos pel concepte de les zones 
blaves?. Quina és la comparativa d’aquests imports respecte l’any 2007? 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, lliura un informe detallat al senyor Mora. 
 
5.- Quines són les activitats programades per l’Àrea de Cultura per enguany?. Amb quin pressupost 
compta cada una de les activitats segons les diferents partides del pressupost?. 
 
El senyor Mora recorda que en el Pressupost de l’any 2008 era de 340.000 euros i que després es va 
augmentar a 450.000 euros. El pressupost de l’any 2009 s’ha fet una reducció a 310.000 de previsió 
inicial.  
 
El Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de les Àrees de 
Cultura, Festes i Esports, comenta que va haver-hi una reducció del pressupost de l’any 2007 al 2008. 
Enguany encara es redueix més. Li lliura la programació al senyor Mora.  
 
 

11.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA MODIFICACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LA REVISTA MUNICIPAL, CREACIÓ DEL CONSELL DE 
COMUNICACIÓ I DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Els regidors VICTOR ROS CASAS, ANTONI MAJÓ VIVES, CARLOS BARTOMEU CASTRO Y 
SUSANA CLERICI LOPEZ, en representació del Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de 
Llavaneres, i amb el suport del  Grup Municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Gent de Llavaneres y S.O.S. Llavaneres, presenten la següent MOCIÓ, per 
debatre i ser votada per el Ple Municipal. 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS: 
 
Tota vegada que el pressupost 2009 contempla determinades mesures de restricció de la despesa, amb las 
que no estàvem d’acord, com es la disminució en un 20 % de les subvencions a les Entitats de la nostra 
població. 
 
Considerant que aquesta restricció de la despesa pot provenir d’altres conceptes com es la publicació 
mensual de la revista Municipal LLAVANERES INFORMA, complint perfectament amb els seus 
objectius sent la seva publicació de periodicitat bimensual. 
 
Tenint en compte que en l’actualitat hi ha dos regidors de Govern menys que en el moment de l’aprovació 
del pressupost amb l’estalvi que això comporta. 
 
Com sigui que l’actual equip de govern pertany a un sol partit polític, i en pro, de la diversitat d’opinions 
de les diferents formacions polítiques de la nostra població, considerem necessària la creació d’un Consell 
de Comunicació, que aglutini  la redacció de la Revista Municipal i impulsi les activitats de l’emissora de 
Radio Llavaneres. 
 
Reconeixent la tasca desenvolupada per la tècnica de Comunicació actual i considerant que està 
perfectament capacitada per compaginar les tasques actuals a la Revista amb les de Ràdio Llavaneres, al 
disposar de més temps, al ser la publicació cada dos mesos, és per el que el Grup Municipal del Partit 
Popular, amb el recolzament dels grups municipals esmentats anteriorment, proposa al Ple Municipal la 
següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Modificar la periodicitat de la publicació de la Revista Llavaneres Informa, de mensual a 
bimensual. 
 
Segon.  Creació del Consell de Comunicació, que entre altres responsabilitats, aglutini la redacció de la 
Revista i la difusió de l’Emissora de Ràdio Municipal. 
 
Tercer.  Efectuar les modificacions de crèdit corresponents, al objecte de que l’estalvi obtingut amb la 
publicació de un menor número d’exemplars, i també de l’estalvi obtingut amb la diferencia de 
retribucions dels dos regidors de Govern i que ara estan a l’oposició, sigui íntegrament destinat a 
complementar les subvencions de les Entitats de la nostra població i, a més es revisi la relació de totes 
aquelles a les que no els hi hagi estat concedida i els hi sigui atorgada. 
 
 Sant Andreu de Llavaneres, a 18 de març del 2009. 
 
Víctor Ros       Antoni Majó       Carlos Bartomeu Susana Clerici “ 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix íntegrament la moció.  
 
Seguidament, llegeix el següent: 
 
“Crec que el que el grup municipal del Partit Popular demana a la moció està clar, i com que l’anterior 
moció presentada per aquest Grup, relativa a la disminució de totes les taxes va ser aprovada per 
unanimitat, espero que aquesta moció també sigui aprovada de la mateixa manera, ja que els únics 
objectius que mouen al Partit Popular al presentar la moció, al igual que l’anterior, són els interessos dels 
llavanerencs. 
 
Ja en el Ple de pressupostos, el Grup municipal del Partit Popular va defensar la postura de no disminuir 
les subvencions a les entitats de la nostra població i en el seu dia l’equip del govern no ho va acceptar.   
 
En definitiva, la nostra moció té dos vessants: 
 
1.-Millor democratització dels mitjans de difusió municipal, mitjançant la creació d’un consell de 
Comunicació, perquè des d’ara en endavant i governi qui governi, no siguin utilitzat de forma partidista 
per cap grup municipal. 
 
2.-Distribuir l’estalvi obtingut en el sou de regidors de govern que ara estan a la oposició, i l’obtingut pel 
canvi de periodicitat de la revista de mensual a bimensual en complementar les subvencions  a les entitats 
de la nostra població, i concedir a aquelles a les quals no els hagi estat atorgada tot i haver-la sol·licitat. 
 
Per tot el que hem dit, i mogut per l’interès de tots els llavanerencs i de les nostres entitats, sol·licito el vot 
favorable de aquesta moció a tots els grups municipals. “ 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, explica que el cost 
actual  de la revista municipal és de 5.500 euros mensuals, la revista surt deu mesos l’any, la qual cosa 
suposa una despesa de 48.000 euros. Calcula que l’estalvi, si la revista és bimensual, serà d’uns 26.000 
euros. També pensa que la creació d’un Consell de Comunicació és una proposta encertada. 
 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, afirma que el seu Grup 
Municipal no va estar d’acord amb la disminució de les subvencions a les entitats, però si es generen més 
recursos per estalvi considera adient que es destinin a les entitats municipals. Tanmateix, vol destacar la 
tasca de la Tècnica de Comunicació. 
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Per últim, el senyor Rubal creu que cal definir les atribucions del Consell de Comunicació. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que és una mesura 
d’austeritat per part de l’Ajuntament que va en benefici de les entitats municipals. Recorda que el seu 
Grup Municipal, no va estar d’acord amb la disminució de les subvencions a les entitats al Pressupost per 
l’any 2009.  
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que el seu Grup 
Municipal, en fase de redacció del pressupost ja  va proposar a CIU que la revista fos bimensual. Destaca 
la tasca positiva de la tècnica de Comunicació. 
 
El senyor Alcalde anuncia el seu vot a favor. Amb l’actual govern ja es va reduir el cost fa dos anys. 
Considera que la Revista Municipal no ha de ser política sinó objectiva. Manifesta la seva confiança 
absoluta amb la tècnica de Comunicació i afegeix que cal comptar també amb la Televisió de Llavaneres. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense esmenes. 
 

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER A L’APROVACIÓ DEL 
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 25 de març de 2009: 
  
Donada la situació actual de descrèdit de la política en general i dels polítics en particular i donat que la 
nova realitat en què vivim ens obliga a un compromís més ferm i explícit amb la ciutadania. 
 
Entenent que l’ètica és quelcom inherent a la persona, ja sigui per la seva existència o manca, considerem 
que és de suma importància la creació d’un manual de bones pràctiques polítiques del Consistori. 
 
Amb això aconseguiríem la normalització de l’acció política com un acte de Servei a la ciutadania i no 
com un focus d’enfrontaments personals que no porten a res bo. 
 
No podem traslladar als conciutadans, a la política municipal tan propera, un reflex d’enfrontament i 
discòrdia que res tenen a veure amb els diferents punts de vista o desacords. 
 
Considerem important que el poble conegui la forma de treballar dels seus regidors i regidores de forma 
diàfana i clarificadora, no a través dels mitjans de comunicació, per treballar junts tot i que siguem 
diferents, perquè només hi ha un Llavaneres. 
 
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovació del Manual de bones pràctiques polítiques que s’adjunta com annex. 
 
SEGON.- Publicitar a través de la pàgina web i altres mitjans l’aprovació de l’esmentat Manual. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 16 de Març de 2009. » 
                                                                                                                                                                               
 
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES PELS MEMBRES DEL CONSISTORI DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 
 
 
El Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa (CPLRE) amb les seves recomanacions nº 
60 i 86 aprovades l’any 1999, pretén inspirar els comportaments de les autoritats locals en relació amb la 
ètica política. 
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En base a les seves orientacions i tenint en compte les normatives que conformen el marc en el què han 
d’actuar les autoritats locals per exercir les seves funcions d’acord amb el bloc de legalitat, s’elabora el 
present Manual de bones pràctiques polítiques a seguir per tot el consistori de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
El paper dels càrrecs públics en la gestió dels Ajuntaments, essencial pel funcionament del sistema 
democràtic per la seva proximitat a la ciutadania, és exercit , en general, amb sentit de la responsabilitat, 
voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació plena a les seves funcions públiques. 
 
No obstant, en algunes ocasions, el sistema democràtic ha suportat casos de mala gestió i corrupció, 
manca de transparència en la gestió i en la comunicació amb la ciutadania, allunyament dels càrrecs 
electes d ela realitat social, situacions de transfuguisme, connivència dels interessos privats, absència de 
fòrums suficients pel control de la gestió per la oposició... 
 
Tot i ser casos excepcionals, aquests fets degraden i perjudiquen a la democràcia i deterioren la 
credibilitat d’Institucions i polítics. Davant aquestes situacions, l’única resposta possible és la de 
comprometre’s amb el bon funcionament de la democràcia local i profunditzar en ella a través d’una 
gestió més honesta, participativa i transparent. 
 
És imprescindible per la qualitat de la democràcia continuar en tot moment les pautes de comportament 
ètic per part de l’Alcalde/ essa  i Regidors/es. 
 
L’objectiu és oferir a la ciutadania un compromís dels membres del Consistori i especialment del Govern, 
per la seva situació, de complir no només amb les obligacions previstes a la normativa, sinó que a més a 
més, les seves actuacions han d’inspirar-se i guiar-se per principis ètics i de conducta inclosos en un codi 
de bon govern. 
 
Des de aquestes consideracions, abordem el repte de disposar d’un catàleg de bones pràctiques. 
          
 
 

1. PRINCIPIS I VALORS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL CÀRREC 
 

• L’Alcalde /essa i els Regidors/es adopten com a base del seu fer diari, els valors cívics i principis 
del respecte als drets humans, la honestedat, la solidaritat, la transparència, la igualtat, la defensa 
del medi ambient i la democràcia participativa. 

• Tots els membres del Consistori tractaran, en el desenvolupament de les seves funcions, 
d’educar i projectar a la ciutadania els principis i valors abans assenyalats, en la idea de 
profunditzar en la qualitat de la democràcia i combatre el desencant i la desconfiança de la 
societat envers la política. 

• A la presa de decisions, es defensarà els interessos generals de la ciutadania, ajustant les 
actuacions als criteris inexcusables d’objectivitat, dedicació, imparcialitat, responsabilitat, 
austeritat i eficàcia. 

 
2. ACTITUDS I COMPORTAMENTS A SEGUIR 

 
• L’Alcalde/essa i els Regidors/es treballaran en estreta col·laboració amb els Directors i Tècnics 

de l’Ajuntament i els seus organismes per garantir la defensa de l’interès públic, la qualitat dels 
serveis, l’ impuls en la modernització de l’Administració municipal i la correcció de les 
desigualtats socials existents i desequilibris. 

• L’Alcalde/essa i l’equip de govern ha d’elaborar un Programa d’Actuació Municipal a l’inici de 
cada mandat, estant obligats a donar compte del nivell d’execució al finalitzar el seu mandat. 
L’esmentat document no pot estar en contradicció amb el Programa Electoral que es va presentar 
als ciutadans i ciutadanes, havent, si fos el cas, d’explicar a l’inici del mandat dels canvis 
substancials de criteris i projectes que s’haguessin produït. 

• Les relacions entre els components del Govern Municipal es regiran pels principis de lleialtat, 
solidaritat i respecte a les decisions preses, mantenint la discreció sobre les deliberacions que es 
donin en el seu si. 

• Els membres del Consistori evitaran els insults i les desqualificacions personals cap a qualsevol 
regidor/a de la Corporació o cap a la ciutadania en general, utilitzant un to respectuós i 
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responsable en les seves intervencions i declaracions. En el desenvolupament de les seves 
funcions hauran d’utilitzar dades rigoroses que avalin les postures. 

• Els membres del Consistori, respectant la decisió dels seus votants i com actitud de rebuig al 
transfuguisme, mantindran durant el mandat la seva pertinença la Grup municipal format per la 
llista electoral en la que van ser escollits. 

• Els membres del Consistori i els seus candidats respectaran escrupolosament les normes que 
regulen les campanyes electorals, especialment les referides a la seva financiació i a l’ús indegut 
del càrrec en moments de campanya. 

• Els membres del Consistori no participaran en l’adopció de mesures o acords que els hi 
concedeixi una avantatja personal o professional, tant en el si de l’Ajuntament i de les entitats 
públiques, com en aquelles entitats o societats en les que es participi com a membres del 
Consistori o existeixin relacions contractuals. 

• No s’acceptaran regals de caràcter significatiu que vagin més enllà dels usos socials habituals, ni 
compensacions o favors que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. 

• S’evitarà tota actuació que pugui representar discriminació alguna, cuidant en especial la 
promoció del respecte a la igualtat entre homes i dones. 

 
3. SOBRE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

 
• El Consistori es compromet a potenciar els canals de participació de la ciutadania, desenvolupant 

amb sentit innovador les normes i reglaments que regulen els processos de participació 
democràtica amb l’objectiu d’estimular la cultura democràtica i fer de Sant Andreu de 
Llavaneres un municipi participatiu. 

• Cadascun dels membres del consistori dedicarà especial atenció a l’aplicació del ROM en allò 
referent a la participació ciutadana. 

• L’Alcalde/essa i Regidors/es promouran la implicació i participació dels ciutadans i ciutadanes, 
col·lectius i entitats llavanerenques en l’elaboració i seguiment dels grans instruments de 
revitalització, modernització i planificació del municipi (Pla d’Actuació Municipal, Agenda 21 
Local, POUM,...) 

• El Govern municipal impulsarà els pressupostos participatius, facilitant un procediment que 
permeti el debat i la inclusió d’actuacions i inversions per parts de la ciutadania, organismes i 
entitats del municipi. 

• Fomentar l’associacionisme i el voluntariat social són també tasques a realitzar que juntament 
amb el desenvolupament de la democràcia participativa, permetran incidir en la necessària 
transformació social. 

 
4. DE LES INCOMPATIBILITATS 

 
• La necessitat de realitzar la seva feina en estreta col·laboració amb funcionaris i tècnics 

municipals i d’atenció a les responsabilitats conferides, exigeix de l’Alcalde/essa i Regidors/es 
una dedicació responsable i la no existència d’interessos personals ni clientelars en l’àmbit de les 
seves decisions ni competències. 

• D’acord amb el marc d’incompatibilitats marcat per la llei, es declararà qualsevol  interès 
personal (patrimonial o familiar) en un assumpte o expedient municipal, abstenint-se els 
membres del Consistori de participar en els debats i en l’adopció d’acords. 

• Els membres del Consistori formularan a l’inici del seu mandat la declaració de tots els seus 
béns i drets patrimonials i de les activitats que desenvolupin en el moment del nomenament. El 
mateix s’haurà de fer a la seva finalització. 

• S’abstindran de qualsevol activitat o interès que pugui comprometre la objectivitat de 
l’administració municipal. 

 
5. SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I LA INFORMACIÓ 

 
• L’Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, és la imatge més directa que aquest 

percep de la gestió pública i de la política. En conseqüència, s’estimularan i desenvoluparan 
mesures que afavoreixin la transparència de les seves actuacions i decisions en l’exercici de les 
competències que estiguin sota la seva responsabilitat. La correcta i puntual aplicació de les 
disposicions contingudes a la Llei de Mesures per la Modernització del Govern Local i els 
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Reglaments Orgànics del Ple, es convertiran també en garants de la transparència i la més àmplia 
informació. 

• L’Alcalde/essa i els Regidors/es del Govern municipal mantindran reunions periòdiques amb els 
grups municipals de la oposició, a més de les establertes en les Comissions Informatives...per 
donar compte d’iniciatives i projectes del Govern, així com per consultar, debatre i recollir les 
seves aportacions, amb l’esperit d’afavorir el consens. 

• S’utilitzaran els mitjans de comunicació i els sistemes de publicitat disponibles, inclosa la pàgina 
web municipal, per informar a la ciutadania de les decisions adoptades en el si del Govern 
Municipal, així com per traslladar, debatre i consultar futurs projectes i programes d’actuació de 
les diferents àrees municipals. En tot cas, l’activitat publicitària estarà sotmesa als principis 
d’objectivitat i l’ús no partidista, per tot això es crearà un Comitè de Redacció per  la Revista 
Municipal. 

• El Govern promourà les mesures que permetin l’accés directe de la ciutadania, a través 
d’Internet, a l’execució pressupostària, als projectes i contractes públics, així com a la realització 
de tràmits i gestions administratives. 

• Es garantirà la publicitat de les informacions necessàries per complir el procediment de la 
contractació pública, responent de forma rigorosa a les demandes d’informació sobre les 
licitacions en curs. 

• Els membres del Govern utilitzaran a petició pròpia la facultat de comparèixer davant les 
Comissions i el Ple per explicar, amb tota transparència, qüestions de transcendència que es 
refereixin al seu àmbit competencial. 

 
6. LA GESTIÓ RESPONSABLE DELS BÉNS PÚBLICS 

 
La responsabilitat que  l’Alcalde/essa i Regidors/es tenen en la gestió dels béns i patrimoni públics, els 
obliga a observar una sèrie de mesures per garantir el respecte a la legalitat i a la ètica política, com són: 
 

• Respectar els principis de publicitat i lliure concurrència 
• Objectivar i fonamentar les decisions 
• Actuar amb transparència en els processos 
• Donar confiança als funcionaris encarregats d’elaborar els informes tècnics 
• Executar correctament les resolucions emeses dels òrgans competents en els processos de 

contractació 
 
 
Sobre la contractació pública 
 
 

• Es garantirà el funcionament lliure de la Mesa de Contractació com òrgan competent per 
adjudicar, conforme els Plecs de Bases, els Concursos i Contractes públics, atenent a criteris 
objectius de qualitat, cost, termini, garanties d’execució i desenvolupament sostenible. 

• Els membres del Govern municipal i funcionaris locals no participaran, directament o mitjançant 
empreses o persones interposades, en les licitacions. 

• Ni l’Alcalde/essa ni els Regidors/es tractaran d’influir en la Mesa de Contractació per afavorir o 
perjudicar cap de les ofertes. La Mesa de contractació ha d’estar composada en la seva majoria 
per tècnics qualificats de diferents departaments. 

 
• La selecció i promoció dels funcionaris/es locals es basa en la igualtat d’accés als llocs de treball 

públics, el mèrit personal, la lliure competència i l’absència de favoritismes o discriminacions 
per qualsevol causa. 

 
7. LA GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

 
• Els membres del Govern municipal es dotaran dels instruments necessaris per efectuar una gestió 

eficaç del patrimoni del municipi que permeti la millor defensa de l’interès general. 
• Per la bona administració dels béns municipals, el Govern actualitzarà l’inventari i s’adoptaran 

les mesures necessàries per garantir la defensa, protecció i manteniment del patrimoni catalogat 
del municipi. 
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• Hauran d’establir-se criteris clars i transparents per la venta, arrendament o cessió de béns del 
patrimoni municipal. En el cas d’una finalitat econòmica, s’aplicarà la normativa de contractació 
pública. Si es pretén una finalitat social, haurà de justificar-se i establir criteris que garanteixin 
que la operació es fa en benefici de l’interès públic o social. 

 
8. DELS DIFERENTS CONTROLS A LA GESTIÓ 

 
Del control democràtic per part de la ciutadania 
 

• Es facilitarà l’accés a la ciutadania a la informació, especialment als documents administratius, 
així com al contingut i execució dels pressupostos i a la situació dels projectes estratègics... 

• Es donarà compte periòdicament a través de Consells i instàncies de participació ciutadana, de la 
gestió del Govern municipal, de les polítiques sectorials i de la marxa dels projectes en curs. 

 
Del control del Ple 
 

• Amb la finalitat de garantir el degut control de la tasca de l’Alcalde/essa i Regidors/es, el Govern 
Municipal respectarà i facilitarà l’aplicació dels instruments de control a la seva gestió establerts 
als Reglaments Orgànics corresponents.” 

 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres no és un exemple d’Ajuntament, ja que contínuament hi ha atacs personals al Ple i 
manifestacions falses a la Revista Municipal. Creu que és necessari que l’Ajuntament aprovi un Manual  
com un acte de servei a la ciutadania.  
 
La senyora Bastida explica breument el Manual proposat. Destaca, també, que cal aprovar un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, anuncia el seu vot a 
favor. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, anuncia el seu vot a favor. Pensa 
que pot augmentar la transparència de gestió de l’Ajuntament i és una eina de control. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia el seu vot a favor, pensa 
que comportarà més rigor en les actuacions. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, afirma que el seu Grup dialoga per 
convicció, no per obligació. Anuncia el seu suport a la moció. 
 
L’Alcalde explica que li hagués agradat fer aportacions al Manual. 
 
La senyora Bastida explica que es tracta d’un Manual nou, abans no n’hi havia. Pensa que cal assumir un 
compromís per part de tots els Grups Polítics davant la ciutadania. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense esmenes. 
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM RELATIVA A LA MOBILITAT AL 
PASSEIG JOAQUIM MATAS. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“MOBILITAT AL PASSEIG DE JOAQUIM MATAS 
 
Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del  25de març de 2009: 
 
Exposició de Motius. 
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El passeig de Joaquim Matas és una via principal de comunicació de Sant Andreu de Llavaneres, tant a 
nivell de trànsit de vehicles com de vianants.  
La cruïlla del passeig de Joaquim Matas amb els carrers la verge de Lourdes i passatge de les Alzines és 
el punt on es produeix una major mobilitat de vianants, ja sigui pels desplaçaments cap a la zona centre, 
com a itinerari d’accés al CEIP Sant Andreu, una de les escoles d’infantil i primària més importants de 
Llavaneres atès el gran nombre d’alumnes que hi assisteixen. 
Gran part dels pares i mares i l’alumnat de l’escola fan servir aquest punt com a part de l’itinerari escolar 
caminant pel passeig de Joaquim Matas i passatge de les Alzines fins a l’escola, o de camí al Parc de Can 
Matas quan finalitza la jornada educativa. 
Tot i tenir senyalitzats els passos de vianants, aquests no estan rebaixats, dificultant la mobilitat de les 
persones que transiten per aquesta cruïlla, ja sigui amb carretons de la compra, cotxets de nens o motxilles 
amb rodes dels alumnes del centre.  
La nostra voluntat és que els habitants de Llavaneres realitzin els seus desplaçaments a peu amb la 
màxima comoditat i seguretat i alhora que s’eliminin les barreres arquitectòniques en tots aquells punts 
més rellevants del municipi que permetin establir itineraris adaptats, que no són només de benefici directe 
per a les persones de mobilitat reduïda sinó que també per al conjunt dels habitants de Llavaneres. 
Per tant, demanem: 

1) Que el Govern municipal procedeixi a prioritzar les actuacions d’adaptació de voreres als passos 
de vianants de la cruïlla del passeig de Joaquim Matas amb els carrer de c. de la verge de 
Lourdes i pgte. de les Alzines.” 

 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, agraeix la col·laboració del Regidor 
senyor Juan Manuel García i Concepción, del Grup Municipal de CIU. 
 
Recorda la moció anterior que va presentar sobre millores a l’aparcament de l’antic camp de futbol. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense esmenes. 
 
 
 
 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM RELATIVA A LES DEFECACIONS 
DE GOSSOS ALS ITINERARIS ESCOLARS. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“MOCIÓ DEFECACIONS DE GOSSOS ALS ITINERARIS ESCOLARS 
 
Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 25 de març de 2009: 
Exposició de Motius. 
A nivell general hi ha un problema greu amb els excrements dels gossos a la via pública, atès que no s’ha 
pres consciència de recollir-les, quedant les voreres plenes d’excrements que triguen en retirar-se o 
netejar-se. 
Aquesta situació s’agreuja al pg. de Joaquim Matas, especialment des del c. del Doctor fins a l’avinguda 
de Can Amat, i al passatge de Mossèn Cinto Verdaguer (passatge entre les cases de la Llave de Oro i la 
masia), on cada matinada o al vespre es veuen animals realitzant les seves defecacions al terra sense que 
siguin recollides. 
El passeig de Joaquim Matas és un accés principal al CEIP Llavaneres així com un vial de comunicació i 
accés principal a la zona centre.  
El passatge de Mossèn Cinto Verdaguer, és utilitzat per molts pares, mares i nens per accedir tant a 
l’escola bressol Minerva com a recorregut per arribar al CEIP Llavaneres.  
Cada dia presenten un estat d’higiene greu donada la gran quantitat d’excrements d’animals que s’hi 
troben i quan plou la situació s’agreuja encara més. 
Atès que són camins escolars naturals cap a aquests centres educatius i en conseqüència que són transitats 
per molts nens, és necessari garantir uns nivells òptims de neteja de la via pública, que evitin el contacte, i 
que afecti la higiene dels centres educatius i puguin afavorir l’aparició d’infeccions, especialment per al 
cas de l’escola bressol on els nens desenvolupen molta de la seva activitat al terra. 
Per tant, demanem: 
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1) Que es prioritzi i s’intensifiqui la neteja viària en aquests carrers.  
2) Que el Govern municipal procedeixi a realitzar un control de les persones que no recullen els 

excrements dels seus gossos. 
3) Que s’intensifiquin les campanyes de conscienciació per a la recollida dels excrements dels 

gossos de la via pública.” 
 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que vol un model de poble 
net. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana que es continuïn les  
campanyes  de sensibilització 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción, del Grup Municipal de CiU, explica que l’Àrea de 
Medi Ambient està actuant  en aquestes zones i es vetllarà el tema per part de la Policia Local. 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, sense esmenes. 
 
 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, formula la següent 
pregunta: 
 
 
“Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent pregunta al Ple del  25de març de 2009: 
 
Donat que el passat 31 d’Octubre de 2007 es va aprovar la moció presentada pel PSC d’adhesió al 
programa “Minuts Menuts”. 
 
Donat que l’esmentat programa ofereix a les famílies un servei de guarda per als fills i filles de 0 a 3 anys 
fora de l’horari escolar, dins d’un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants. 
 
Més enllà dels objectius primers, el programa vol ajudar a promoure una xarxa de famílies en el municipi 
que els permeti la comunicació i l’intercanvi d’experiències i donar assessorament a les famílies en la 
cura dels infants. 
 
Per tot això, volem saber quines accions s’han dut a terme per complir la moció aprovada i incloure 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres dins del programa Minuts Menuts de la Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. 
 
Dilluns, 16 de Març de 2009.” 

 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, afirma que el govern ha decidit no 
fer res i no s’ha comunicat als Grups Municipals.. 
 
L’Alcalde afirma que no hi ha cap sol·licitud de cap família i que sí que funciona l’espai nadó-família. 
 
 

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES EN RELACIÓ A LA 
MOBILITAT I APARCAMENT DELS AUTOBUSOS A L’IES. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Josep Ruiz Royo amb DNI 77295602P com a portaveu i regidor del grup SOS LLAVANERES de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta la següent moció al Ple del 25 de març de 2009: 
 
Exposició de MOTIUS: 
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L’actual accés per vehicles a l’IES Llavaneres quan conflueixen més de 2 autocars, amb tots els vehicles 
particulars i les motocicletes, es col·lapsa a les hores d’entrada i sortida. 
 
La policia no sempre està a l’hora que toca per posar-hi ordre i potser no hi hauria de ser-hi mai si 
s’hagués fet un disseny de mobilitat adequat. 
 
Els carrers són estrets i inadequats per al trànsit de tots els vehicles a les hores de deixar i recollir alumnes 
quan comença i finalitza la jornada educativa. 
 
Vist la relació de fets exposats, demanem: 
 
Primer- Que el govern municipal procedeixi i prioritzi estudiar la possibilitat de traslladar els autocars  
per carregar i descarregar alumnes a la riera de Sant Andreu. 
 
Segon-  Que se’ls habiliti un lloc per aparcar i fer l’espera  corresponent. 
 
Tercer-  Tancar al trànsit el passeig de Can Caralt perquè sigui el punt d’accés a peu dels alumnes des de 
la riera on parin els autocars en el començament i finalització de la jornada educativa. 
 
No obstant, que el PLE acordi el que cregui més convenient.” 
 
 
El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, explica que falten tres mesos 
perquè fineixi el curs escolar, pensa que es pot fer un estudi del tema. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa que hi ha un problema 
d’accessibilitat i proposa que el paràgraf següent: “La policia no sempre està a l’hora que toca per posar-
hi ordre i potser no hi hauria de ser-hi mai si s’hagués fet un disseny de mobilitat adequat.”, sigui 
substituït pel següent: “La Policia no sempre pot atendre les necessitats en els moments de més trànsit, 
amb una ordenació de la mobilitat adequada potser no seria tan necessària la seva presència”. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, i el senyor Joan Mora i Buch, del 
Grup Municipal d’ERC-AM es mostra d’acord amb l’esmena proposada per GLL-EPM. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia la seva abstenció, no està 
d’acord amb el paràgraf on es menciona a la Policia Local, pensa que es tracta d’una afirmació greu. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción, del Grup Municipal de CiU, explica que el disseny 
urbanístic de la Rotonda de l’IES no és el més adequat, però atès que els alumnes són menors d’edat cal 
descarregar-los a la porta, si es contractessin monitors el cost seria més elevat. Es tracta d’una situació de 
crisi de mobilitat que dura uns deu minuts. 
 
El senyor Alcalde anuncia que si no s’inclou l’esmena, votarà en contra. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, accepta l’esmena, la 
seguretat ha d’estar per sobre de qüestions econòmiques. Només demana un estudi. 
 
Sotmès a votació la moció s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor, del Grup Municipal de CIU, 
SOS LLAVANERES, PSC-PM, ERC-AM i GLL-EPM i 4 (quatre) abstencions del PP, per tant, la moció 
resulta aprovada amb l’esmena proposada. 
 

 
17. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES. 

 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, formula les següents preguntes: 

1) PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOS LLAVANERES: 
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ANTECEDENTS 

La passada setmana ja van robar una altra moto a l’IES Llavaneres, vist que molts pares i mares  ja van 
recollir firmes pel robatori d’una altra moto temps enrere, on ja es demanava tancar les motos dintre de 
l’IES, i veient que ja ha passat un altre curs sense posar-hi solucions. 

PREGUNTA 

Volem saber si s’ha estudiat per part de la regidoria i dels tècnics i de l’IES, la possibilitat d’habilitar un 
pàrquing per a les motocicletes al mateix recinte on ho fan els professors o s’ha estudiat una altra 
alternativa? 

Sant Andreu de Llavaneres ,18 de març del 2009 

Josep Ruiz Royo 

Regidor SOS LLAVANERES” 

El senyor Alcalde explica que el passat Consell Escolar es va aprovar la instal·lació d’una càmera i d’una 
barra de ferro per lligar les motos. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción, del Grup Municipal de CiU, explica que no és 
competència municipal el recinte de l’IES. També comenta que s’ha augmentat la vigilància policial.  

2) “PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOS LLAVANERES: 

ANTECEDENTS: 

Vist que en la passada comissió de seguiment de la marca d’ús “COCA DE LLAVANERES”, i vist el pla 
d’actuació de marca de garantia 2008-2009, en el qual està previst la contractació d’una empresa externa 
per iniciar el procés de certificació i donat que aquest pla té un cost considerable per part de 
l’Ajuntament, i sabent que les 4 pastisseries del municipi no hi estan interessades, ja que no es van 
presentar a la última reunió organitzada al respecte. 

PREGUNTA 

Perquè hi ha tant interès des de la regidoria de promoció econòmica, quan els principals beneficiats en tot 
aquest procés ni tan sols assisteixen a les sessions de seguiment? Quin serà el cost d’aquest pla si es 
decideix tirar-lo endavant? 

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de març del 2009.” 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU, manifesta que no li agrada l’expressió “quatre pastisseries 
no estan interessades”. Afirma que sí estan interessades i es van excusar a la reunió. El cost és de 75 euros 
per visita, amb un màxim de 3.225,00 euros. 

Urgència 
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No figurant a l’ordre del dia l’assumpte tractat a continuació, es declara urgent per unanimitat, d’acord 
amb allò que disposa l’article 91.4 del R.O.F.: 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde: 
 
“MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària d’organització municipal celebrada el dia 6 de 
juliol de 2007, va aprovar el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit 
següent: 
 
- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada setmana, els dimecres, a les 21,00 hores. 
- En el cas de què el dimecres sigui inhàbil, la sessió es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
- Quan la data de celebració de la Junta de Govern Local coincideixi amb la del Ple (que també 

celebrarà les sessions ordinàries els dimecres), aquella setmana no es celebrarà sessió de la Junta de 
Govern Local. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre de 2008, va 
aprovar la modificació del règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit 
següent: 
 
- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada setmana, els dilluns, a les 21,00 hores. 
- En el cas de què el dilluns sigui inhàbil, la sessió es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
 
Atès que, un cop consultats tots els membres de l’esmentat òrgan i per raons d’organització es considera 
més adient modificar el règim de les sessions ordinàries en el sentit de què aquestes es celebrin tots els 
dilluns, a les 20,00 hores, en lloc de a les 21,00 hores. 
 
Atès que l’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que la Comissió de Govern (actualment Junta de 
Govern Local) per exercir les seves competències resolutòries celebrarà sessions ordinàries amb la 
periodicitat determinada pel Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, d’acord amb la normativa vigent, ha de celebrar sessió ordinària cada 
quinze dies com a mínim; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament en el sentit següent: 
 
- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada setmana, els dilluns, a les 20,00 hores. 
- En el cas de què el dilluns sigui inhàbil, la sessió es celebrarà l’endemà dia hàbil. 
 
No obstant el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent.” 
 
Sotmès a votació, l’assumpte resulta aprovat per unanimitat. 
 

18. INFORMES I PRECS. 
 
El Regidor senyor Josep Molins i Puig, del Grup Municipal de CIU, Regidor-Delegat de les Àrees de 
Cultura, Festes i Esports, felicita El Casal per l’organització de la Marxa BTT. També dóna les gràcies a 
la Policia Local i a l’ADF. 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i 
Recursos Humans, del Grup Municipal de CiU informa que s’ha iniciat el curs d’alfabetització digital. 
També explica que s’està preparant la X Festa del Pèsol de 16 a 19 d’abril. Informa de les activitats. 
 
El senyor Alcalde anuncia que s’ha convocat Consell Escolar el dia 30 de març d’enguany. 
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També informa de l’adhesió de l’Ajuntament a la proposta de que es concedeixi la Creu de Sant Jordi , al 
Premi Iluro  que concedeix Caixa Laitena. 
  
Felicita als promotors del concert que es va celebrar en benefici del Txad, senyora Carme Albors i senyor 
Jordi Fornés. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, sol·licita que es 
reparin els jocs i gronxadors trencats que hi ha als diferents parc del municipi. També comenta que hi ha 
un senyal de trànsit que crea confusió a Marinada i al Passeig dels Tarongers. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, demana dades d’explotació del 
bus de l’any 2008 i dels mesos de gener i febrer del 2009 al Regidor senyor Juan Manuel García. En 
relació al canvi de direcció de l’últim tram del carrer Minerva, on no hi ha voreres, demana que es 
reconsideri el canvi. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana al govern que no esperi a 
les iniciatives que presenten els Grups en forma de moció per actuar, i recorda que és la segona vegada 
que demana un pla d’austeritat de l’Ajuntament. 
 
La senyora Bastida demana al govern que respecti els acords del Ple i que els articles dels Grups Polítics a 
la Revista Municipal s’adaptin al Manual Bones Pràctiques. 
 
També comenta que seria bo que es deixés de parlar de l’anterior govern. Demana respecte per la feina 
feta. 
 
El Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, demana al Regidor senyor Juan Manuel García 
l’estudi tècnic i el cost econòmic del carrer Minerva. 
  
Prega que es vigili el número de Guies d’Entitats que s’editaran. Demana prudència. 
 
També manifesta que li ha sorprès que el Regidor de Cultura no li hagi donat les activitats de festes. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana que s’estudiï la reubicació de 
la pista d’skate. 
 
Es dirigeix al Regidor de Promoció Econòmica, senyor Molina, que no faci convocatòries a les 12.00 
hores del migdia, ja que és un horari impossible. 
 
El seu Grup no està en contra del govern municipal. Es mostra d’acord amb el diàleg. Li demana al 
senyor Alcalde que no actuï de manera victimista. 
 
La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, comenta que tenint en compte la 
instància del Director de l’IES sobre la subvenció de les xerrades de la Policia Local, en fa una valoració 
positiva, són xerrades que s’han fet sempre. S’afegeix a la proposta del Director de l’IES  per tal que 
continuïn les xerrades. 
 
La senyora Clerici recorda que a l’anterior Ple va demanar un Pla de xoc per a les famílies arran de la 
crisi. El torna a demanar. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, es dirigeix al senyor Molins i li 
comenta que hi ha un document de l’empresa de neteja del pavelló que demana material. Li sorprèn que ja 
ho ha demanat dues vegades anteriorment. Demana més agilitat al senyor Molins. 
 
 
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 


