
 
 

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 28 d’octubre de 2009, sota la presidència de 
l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors 
Josep Molina i Marchán (CiU), Josep Molins i Puig (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU) i la 
senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz 
(GLL-EPM), Víctor Ros i Casas (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP),la  
senyora Susana Clerici (PP),la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i senyor Josep Ruiz i Royo 
(SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 
assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 

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

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

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 DE 

SETEMBRE DE 2009. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2009, 
sense cap esmena. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 8 

D’OCTUBRE DE 2009. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, Regidor del Grup Municipal del PP, vol esmenar les seves manifestacions que 
consten a la pàgina 4 de l’Acta en el sentit de què va dir que demanava un informe elaborat i signat per 
l’Interventor Municipal en el que constés el cost total de l’Alcalde incloent sou brut, Seguretat Social, 
dietes, despeses de representació, obsequis, etc, ... i no únicament el cost de les dietes de l’Alcalde com 
diu l’Acta. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2009, amb 
la inclusió de  l’esmena esmentada. 
 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

- Decret núm. 432/2009, de 23 de setembre, al decret núm. 483/2009, de 20 d’octubre, 
d’aprovació de la borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament, Grup C2. 

 
Diversos regidors demanen explicacions sobre diferents decrets. El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 
 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2008. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Especial de Comptes: 

 
“Vist l’expedient del Compte General del Pressupost, exercici 2008, integrat pel compte anual de 
l’Entitat, el de l’organisme autònom Museu-Arxiu, el l’organisme autònom Ràdio i Televisió de 
Llavaneres (RTVLL) i el de la Societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”.    
 
Atès que segons l’article 212, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General s’ha d’exposar al 
públic durant 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, 
objeccions i observacions. 
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Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 2 de setembre de 2009 i atès que l’esmentat 
compte ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 214 de 7 de setembre de 2009. 
 
Atès que el termini d’informació pública va acabar el dia 5 d’octubre de 2009, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, objeccions i observacions. 
 
Vist l’article 212, paràgrafs 4t. i 5è., del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol; es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2008, integrat per: 
 

- El propi de l’Entitat. 
- El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu. 
- El de l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL). 
- El de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”. 

 
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat compte, 
juntament amb còpia de l’expedient administratiu.” 
 
El Sr. Josep Molina, en representació del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat d’Hisenda, manifesta 
el següent: 
 
“El compte general de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres corresponent a l’exercici 2008 es 
presenta en el marc d’una crisi econòmica generalitzada que ha afectat a tots els àmbits de la nostra 
societat. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, els comptes que ara es presenten mostren la voluntat del govern municipal 
d’atendre el compromís amb la ciutadania per mantenir tots els serveis municipals, malgrat la disminució 
dels ingressos que s’ha sofert en el període. 
 
La recaptació municipal ha resultat afectada per la davallada del sector immobiliari, que s’ha accentuat en 
relació a l’exercici anterior, i on les previsions d’ingressos que ja s’havien minvat inicialment a l’hora 
d’aprovar el pressupost, han resultat fins i tot optimistes a l’hora de la seva execució. Val a dir que, per 
exemple, en el cas de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la disminució ha resultat ser 
equivalent al 75% de l’import previst. 
 
També cal fer esment, pel que fa a la disminució de recursos, a la disminució de la recaptació pel 
concepte de subministrament d’aigua potable, atesa la conscienciació que s’ha estès entre la ciutadania 
sobre l’ús racional de l’aigua, la qual cosa ha comportat una millora de la gestió domiciliària i un menor 
consum. 
 
En la resta d’ingressos ordinaris les previsions s’han complert a un nivell força acceptable, amb una 
mitjana que se situa en un 97%. Cal destacar la recuperació de l’IBI de la concessionària de l’autopista 
corresponent al període 2003-2006, que ha comportat un ingrés significatiu en aquest concepte. 
 
Pel que fa a les despeses ordinàries, val a dir que s’han executat en un 95% sobre els previsions inicials, 
essent la disminució més significativa la corresponent a l’àrea del Servei d’Aigües que ha vist disminuït 
els costos en relació directa al descens de la demanda. 
 
Pel que fa als ingressos i despeses en capital, cal dir que inicialment s’havia previst finançar inversions a 
través del producte de l’alienació de béns patrimonials, per un import d’1.500.000,00 €, així com amb 
transferències de capital per 297.592,00 € (corresponents a subvencions de la Diputació de Barcelona, 
136.373,00 €; subvencions de l’AMTU per a l’adquisició de marquesines per al servei de transport de 
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passatgers), 48.000,00 €, i aportacions dels municipis veïns, Caldes d’Estrac, 38.168,00 €, i Sant Vicenç 
de Montalt, 75.051,00 €, per finançar de manera conjunta amb l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres la construcció de la deixalleria municipal. 
 
Cap d’aquests ingressos es va fer efectiu durant el període. 
 
Aleshores, la Corporació va decidir redefinir el quadre de finançament del pressupost inicial i finançar 
aquelles inversions que eren prioritàries amb els préstecs bancaris que es van concertar en el període, per 
un import total de 4.051.593,04 €. 
 
En aquest sentit, s’han aplicat els recursos disponibles a les inversions més urgents. 
 
La inversió més significativa del període correspon a l’adquisició de la Llar d’infants Sant Nicolau, per un 
import d’1.430.945,08 €, que ha permès cobrir la pràctica totalitat de la demanda de places pre-escolars 
que hi ha en el municipi, mantenint un servei que l’empresa propietària anava a deixar de prestar. 
 
Altres inversions significatives del període són les efectuades en la Urbanització Rocaferrera, en els 
accessos al camp de futbol nou, en les obres complementàries de l’AV Pau Casals, en la renovació del 
paviment asfàltic, en la construcció de la nova deixalleria, etc. 
 
Cal dir que les inversions efectuades s’han finançat a través del Romanent afectat de tresoreria, és a dir, 
ingressos de capital d’exercicis anteriors compromesos a inversions determinades, i amb els préstecs 
bancaris esmentats abans. 
 
Aquest endeutament aliè ha comportat un increment de l’existent fins aquest moment, situant-lo en el 
44,24% dels ingressos ordinaris liquidats (en termes consolidats), i una anualitat teòrica de 626.482,41 € 
(estimació anual d’interessos i capital a amortitzar durant el període). 
 
Un efecte de la situació pressupostària abans esmentada i el significatiu increment de l’endeutament en el 
període és un Estalvi Net de – 291.501,70 €, que representa un 3% dels ingressos ordinaris liquidats. 
 
Quant al Romanent de tresoreria resultant del període val a dir, que s’ha produït una certa recuperació 
efectuada gràcies a la regularització d’un import significatiu de saldos corresponents a operacions no 
pressupostàries, i al percentatge significatiu en la realització dels ingressos, entre els quals destacar la de 
l’IBI. 
 
A nivell patrimonial, s’observa que malgrat l’Ajuntament disposa de recursos ordinaris suficients per 
atendre les obligacions més immediates, l’estructura de l’Actiu realitzable denota unes tensions de 
tresoreria en el compliment dels terminis de pagament amb els proveïdors, que comporta la disposició 
puntual dels recursos procedents d’una pòlissa de tresoreria concertada amb una entitat bancària. 
 
Com a conclusió es pot dir que la situació financera de la Corporació és delicada, amb tensions de 
tresoreria, i que requereix un canvi en la gestió dels recursos municipals que s’allunya de la congelació de 
tipus tributaris, de manera conjunta amb la voluntat de mantenir la totalitat dels serveis públics que 
l’ajuntament presta a la ciutadania. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament, en col·laboració amb la diputació de Barcelona, està treballant en 
l’elaboració d’un pla de sanejament econòmic i financer que, amb l’adopció de mesures correctives, 
permeti redreçar aquesta situació de desequilibri.” 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, manifesta el següent: 
 
“ABSTENCIÓ DE S.O.S 
 

1- Referent  al resultat pressupostari ajustat  va ser negatiu al 2007 en 1,7 M €, i pel 2008 serà de 
1,66 M €. 
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2- Referent  a l’estalvi  net  va ser negatiu  en  669 mil € , i el 2008  serà negatiu també en  de 291 
mil €. 

3- Referent al romanent de tresoreria  també va ser negatiu el 2007 en 2, 2 M €,  i  en el 2008 . 
4- La ràtio d’endeutament  (deute/ingressos corrents) s’ha deteriorat passant de un 10% el 2007 a 

un 48% el 2008 i la previst per el 2009 podria ser del 85%.(o sigui uns 8,6 M € de préstec. 
El ràtio d’endeutament per càpita a 31/12/2008  es de 461 euros per persona 

 
La llei obliga  que el deute no pot ser superior del 110% dels ingressos corrents. 
Creiem des de S.O.S Llavaneres que aquest govern i en particular el senyor regidor d. hisenda, 
hauria de liderar i donar prioritat al pla de sanejament , ja que fins a data d’avui crec que la 
diputació no té res d’informació per part del nostre govern per poder tirar endavant el pla de 
sanejament”. 

 
Recorda que al Ple del mes de juny d’enguany va presentar una moció perquè s’elaborés un pla de 
sanejament financer. Anuncia l’abstenció del seu Grup. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, considera que poden haver tensions de 
tresoreria en determinats moments, però considera que si es produeixen de manera contínua vol dir que 
existeixen disfuncions en l’ajuntament. Explica que hi ha un dèficit a l’ajuntament de més de dos milions 
d’euros. Considera que cal treballar per reduir la despesa de l’ajuntament i que no es pot incrementar la 
plantilla de personal. 
 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, fa referència a les manifestacions 
que ha fet el regidor d’hisenda en el sentit de què “la situació financera de l’ajuntament és delicada”. 
Recorda que el govern ha aprovat temes amb informes negatius. Considera que el govern municipal no té 
sensibilitat en el tema. Manifesta la seva confiança en els tècnics de l’ajuntament. Finalment, anuncia 
l’abstenció. 
 
 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, anuncia el vot a favor del seu Grup. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Entenem que el document que conté el compte general de l’ajuntament és un document elaborat pels 
tècnics municipals, el treball dels quals està fora de qualsevol dubte, i no es dubte en cap moment de la 
seva veracitat. L’esmentat document recull el resultat de la gestió econòmica dirigida per l’equip de 
govern, amb la qual no estem d’acord. Per aquest motiu el nostre vot serà en contra.” 
 
El Sr. Josep Molina, en representació del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat d’Hisenda, manifesta 
que ja s’ha tramès a la Diputació de Barcelona la documentació corresponent per elaborar el pla de 
sanejament financer. Afegeix que el govern intentarà reduir la despesa no necessària. 
 
El Sr. Alcalde explica que el dèficit de l’ajuntament s’ha reduït en dos-cents mil euros. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, 
ERC i GLL; 4 (quatre) vots en contra del Grup Municipal del PP; i 2 (dues) abstencions dels Grups 
Municipals del PSC i SOS Llavaneres. Per tant resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 
5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE 

L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBALAJES 
ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES), 2008-2013. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
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“Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la societat 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) corresponent al període 2008-2013. 
 
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 el transport de 
la fracció de paper-cartró i envasos lleugers. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’adhesió és necessari complimentar l’Annex VIII 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  22 de setembre de 2009. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 d’octubre de 2009. 
 
Vist l’article 191 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR  l’adhesió voluntària de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al conveni de 
col·laboració signat el passat mes de juliol de 2009 entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la 
societat ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) corresponent al període 2008-2013, per a la 
recollida i el transport de la fracció de paper-cartró i envasos lleugers. 
 
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT i ACCEPTAR en la seva totalitat els pactes, els drets i les 
obligacions derivades del Conveni. 
 
Tercer.-  FACULTAR al senyor Alcalde per signar la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord. 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, als efectes oportuns.” 
 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació de l’assumpte. Explica que el nou conveni millora les condicions de 
l’anterior. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2010. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada 
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 d’octubre de 2009. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
 
 
 
 
Ordenança núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança núm. 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i 

obres 
Ordenança núm. 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana 
Ordenança núm. 7 Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències 

urbanístiques 
Ordenança núm. 12 

Reguladora de la Taxa pels servei de recollida, tractament, 
valorització i deposició de residus municipals 

Ordenança núm. 16 Reguladora de la Taxa per parades, barraques , casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

Ordenança núm. 17 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i 
pels controls posteriors a l’inici d’activitats 

Ordenança núm. 21 Reguladora de la Taxa pels aprofitaments especials a favor 
d’empreses explotadores de subministraments que afecti la 
generalitat del veïnat 
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Ordenança núm. 30 Reguladora de la Taxa pels servei de recollida, tractament, 
valorització i deposició de residus comercials 

Ordenança núm. 32 
Reguladora de la Taxa per la concessió de llicències i control de 
la publicitat 

 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota el criteri següent: 
 
- Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, 
així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
El Sr. Alcalde explica que les ordenances fiscals no incrementen la pressió fiscal per a l’any 2010. 
 
El Sr. Josep Molina, en representació del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat d’Hisenda, manifesta 
que no hi ha increment en les ordenances fiscals per l’any 2010. Només es modifica el text d’algunes 
ordenances. Destaca la modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’IVTM, en el sentit de 
què recull la moció aprovada en Ple de la bonificació del 75% per aquells vehicles que utilitzin un 
combustible que produeixi un menor impacte ambiental. També destaca la modificació de l’ordenança 
fiscal número 16, reguladora de l’ocupació de la via pública, explica que es millora la tarifa per a la 
ciutadania. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, recorda que va el seu Grup 
qui va presentar la moció al Ple per la bonificació del 75% per aquells vehicles que utilitzin un 
combustible que produeixi un menor impacte ambiental. 
El Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Tota vegada que, segons se’ns va informar a la Comissió Informativa les taxes i impostos no 
experimenten variacions a l’alça (en bona part gràcies a la moció presentada en el seu dia pel Grup 
Municipal del PP i degut a diverses intervencions nostres) i les úniques  modificacions econòmiques són a 
a favor del ciutadà pel que fa a l’ocupació de la via pública; a determinats vehicles, i en el cas d’aprovar-
se la moció del punt 9 d’aquest Ple beneficiarà a les famílies monoparentals en l’IBI, el nostre vot serà 
favorable.” 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2009. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“Vist l'expedient relatiu a la modificació del vigent Pressupost de la Ajuntament per a 2009 per 
transferència de crèdits de partides de diferent grup de funció. 
 
Considerant que, segons l'informe de la Intervenció municipal, l'expedient compleix el disposat a l'article 
178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a 
les Bases d'Execució del vigent Pressupost. 
 
Atès que s’han produït unes necessitats que no s’havien considerat a l’hora d’aprovar inicialment el 
pressupost i que han resultat de la seva execució. 
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Procedeix aprovar l'expedient, amb les transferències de crèdit en les partides que tot seguit es relacionen: 
 

  BAIXA   
121 62504 MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00 
121 62600 ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC 4.000,00 
422 62204 HORT LABANDÀRIA 2.000,00 
432 60115 REMODELACIÓ GLORIETA DEL REPETIDOR 2.910,72 
   
 SUBTOTAL 13.910,72 
513 62510 PLA MILLORA DEL TRANSPORT URBÀ 70.000,00 
   
 TOTAL BAIXES 83.910,72 

 
  ALTA   
513 62510 MARQUESINES TRANSPORT URBÀ 70.000,00 
521 62601 ALTES TECNOLOGIES - WIFI 13.910,72 
   
 TOTAL ALTES 83.910,72 

 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 d’octubre de 2009. 
 
En aquest sentit, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2009, per 
transferències de crèdit, d’acord amb l’art. 178 del RDL 2/2004, l’art 40 del RD 500/1990 i l’art. 11 de les 
Bases d’Execució del pressupost municipal. 
 
 
 
 
Segon.- PROCEDIR a l’exposició pública de l’acord, tal com estableix l’article 179 del RD Legislatiu 
2/2004.” 
 
El Sr. Josep Molina, en representació del Grup Municipal de CiU, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica 
breument l’assumpte. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, anuncia el vot favorable del 
seu Grup perquè l’expedient inclou la despesa en WIFI i aquest va ser l’acord entre SOS Llavaneres i el 
govern municipal per votar a favor del pressupost 2009. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, demana explicacions respecte la xarxa 
WIFI. Recorda que fa mesos es parlava de la xarxa WIMAX per la Policia Local. Sembla que el govern 
no planifica els temps, quins serveis ha d’oferir, etc, ... Anuncia el vot a favor. En relació a la millora del 
servei de transport públic amb marquesines li preocupa que no s’utilitzin tots els diners de la subvenció de 
l’AMTU perquè a l’ajuntament no li costarien diners. Aclareix algunes qüestions del Pla de Millora del 
Transport Urbà i recorda que no s’ha fet el traspàs de l’Àrea al regidor corresponent. Finalment, considera 
que cal completar el servei amb més temes. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Ens trobem novament davant una nova modificació de crèdit, la novena de l’any, gairebé una per mes, 
d’uns pressupostos que haurien de complir-se fil per randa. Només l’elevat nombre de modificacions que 
any rera any fa el govern ens demostra de forma palpable la manca de previsió i la improvisació que 
regeix tots els seus actes, només per aquesta raó i essent coherents amb el nostre vot negatiu als 
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pressupostos d’aquest any el nostre vot hauria de ser desfavorable. Però avui em centraré en la novena 
modificació que es presenta al Ple, en concret de la despesa per instal·lar una xarxa, de moment mini 
xarxa WIFI, de la qual es beneficiaran només uns pocs habitants –pagant-la tots- ja veurem després la 
seva utilitat real, velocitat, avaries, cost de manteniment, etc, ... 
 
El Partit Popular, com no podria ser d’una altra manera, estarà sempre a favor de qualsevol innovació 
tecnològica que impliqui millores als nostres ciutadans, però en els moments actuals creiem que hi ha 
altres prioritats de caràcter més urgent que aquesta que només beneficia a uns pocs i em refereixo, com 
no, a aquelles que estan relacionades amb el benestar social i ajudes a famílies necessitades, per aquest 
motiu el nostre posicionament serà l’abstenció.” 
 
El Sr. Alcalde explica breument el servei WIFI. Explica que la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones ha autoritzat l’ajuntament com a operador de xarxa d’internet per oferir serveis. La 
intenció és estendre el servei a tot el municipi i després ampliar-lo a les tres viles. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, considera insuficient la informació de 
l’Alcalde. Li agradaria que existís un informe, un calendari i un pressupost. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres;  i 4 (quatre) abstencions del Grup Municipal del PP. Per tant 
resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER A L’ADAPTACIÓ DELS 

REDUCTORS DE VELOCITAT DEL MUNICIPI A LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA DEL 
MINISTERI DE FOMENT. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de S.O.S Llavaneres, i en representació seva , el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz 
Royo, presenta al Ple la següent MOCIO:  Adaptació dels reductors de velocitat que tenim al nostre 
municipi a la instrucció tècnica del Ministeri de Foment. 
 
Exposició de motius : 
 
La senyalització viària és el mitjà que tradicionalment es ve utilitzant per aconseguir que en determinats 
trams i punts de les vies es redueixi la velocitat i augmenti l’atenció dels conductors. A més d’aquests 
recursos, hi ha mitjans que tracten d’aconseguir aquest mateix objectiu com els reductors de velocitat. 
N’hi ha de diferents tipus: passos de vianants sobreelevats per a la identificació i protecció dels passos de 
vianants, els coneguts com "lloms d'ase" que té per objecte mantenir una velocitat reduïda de circulació a 
llarg de certs trams i les bandes transversals d'alerta, que adverteixen als conductors de la necessitat de 
realitzar alguna acció preventiva. 
 
Aquests elements, que poden constituir un mètode eficaç i efectiu per reduir la velocitat del trànsit en 
determinades zones, especialment en casc urbà, no han estat aliens a la polèmica, ja que, sense obviar els 
seus beneficis, també presenten seriosos inconvenients, especialment si no es fan bé, si es construeixen 
amb dimensions o amb geometries inadequades o si es col·loquen en llocs poc adequats o a  on no siguin 
necessaris. 
 
Tot i la proliferació d’aquest tipus de recursos, fins al 30 de setembre data en què va entrar en vigor 
l'Ordre del Ministeri de Foment (FOM/3053, de 23 de setembre), per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica per la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la Xarxa 
de Carreteres de l'Estat no existien normes que recollissin els criteris per projectar, implantar i construir-
los, ni existien especificacions tècniques als que es tinguessin d’ajustar, de tal manera que cada 
administració decidia la seva instal·lació i el disseny i la manera de fer-ho de manera una mica arbitrària. 
 
La nova Instrucció tècnica, tal com es desprèn de l’enunciat i del seu àmbit d’aplicació, només afecta a 
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les vies que componen la Xarxa de Carreteres de l'Estat, no a les vies que siguin competència d’altres 
administracions públiques (comunitats autònomes i entitats locals ), de manera que, de partida, neix amb 
una seriosa limitació atès que en aquests casos hauran de ser aquestes administracions les que decideixin 
si els dispositius que projectin i apliquin en els seus respectius àmbits territorials han d’ajustar-se o no a 
les especificacions tècniques de la Instrucció. Cal tenir en compte que és en aquests espais, especialment 
en el territori urbà, on s'ha produït i on hi ha una major proliferació de ressalts.  
 
La nova norma estableix una sèrie de criteris per a la seva implantació que resumim a continuació uns 
quants casos: 
 
- Hauran d'estar situats els uns dels altres a una distància compresa entre 50 i 200 metres, procurant no 
superar els 150 metres. 
- Només es podran instal·lar en travessies de longitud superior a 200 metres o en vies de característiques 
similars, en proximitats de rotondes sempre que la velocitat sigui inferior a 50 km/h, excepte en els 
primers 50 metres del començament de la travessia. 
- No es podran instal·lar en trams de travessies amb desnivells superiors al 5% o en què hi hagi més de 2 
carrils de circulació no separats per mitjana no franquejable, ni en travessies amb una intensitat diària 
superior a 5.000 vehicles o una intensitat horària punta superior a 300 vehicles o amb una intensitat diària 
superior a 300 vehicles pesants. 
- A les proximitats de les interseccions no es col·locaran reductors de velocitat del tipus llom d'ase per 
evitar que els vianants puguin confondre'ls amb passos de vianants. En aquest cas només poden  
ser utilitzats els Reductors de Velocitat de tipus trapezoïdal, sempre que hi hagi passos de vianants.  
 

- La qualitat dels materials de construcció emprats en la construcció ha de garantir la seva 
estabilitat, unió a la calçada, indeformabilitat i durabilitat, per exemple formigó o materials de 
component asfàltic, o bé cautxú i derivats per als prefabricats, que en qualsevol cas han de ser 
fixats convenientment a la superfície mitjançant cargols o adhesius químics.  

 
 
 
- Per a velocitats entre 30 i 50 km/h, els passos de vianants sobreelevats (reductors trapezoïdals) tindran 
una alçada de 10 cm ± 1 cm, una longitud de la zona elevada de 4 m ± 0,20 m (excepcionalment el mínim 
serà de 2 , 5 m) i les rampes tindran una longitud entre 1 i 2,5 metres (un metre per al cas de zona 30, un 
metre i cinquanta centímetres quan es senyalitzin per a 40 km/h, i dos metres cinquanta centímetres per 
velocitat igual a 50 km/h). 
 
- Els lloms d'ase no prefabricats tindran una alçada de 6 cm ± 1 cm i una longitud de 4 m ± 0,20 m. Per 
als prefabricats, i per a una velocitat màxima de 50 km/h, tindran una longitud igual o superior a 60 cm i 
una alçada màxima de 3 cm. Excepcionalment per obres o en recintes interiors es podran implantar per a 
velocitats inferiors a 50 km/h lloms d'entre 60 i 120 cm i amb altures entre 5 i 7 cm. 
 
Si analitzem totes les especificacions, ens adonarem que són molt pocs els reductors de velocitat 
col·locats al municipi de Sant Andreu de Llavaneres que compleixen amb aquests criteris de construcció i  
instal·lació, de manera que si la norma es fes extensiva també a els territoris d’altres administracions 
públiques s’haurien eliminar molts dels dispositius implantats i modificar l’estructura de la majoria. 
 
També caldria afegir un aspecte més sobre els ressalts que darrerament proliferen en el municipi. Ja sigui 
per defectes d’instal·lació o per la seva baixa qualitat, el cert és que no reuneixen les mínimes condicions 
exigides sobre durada. Poc després de ser instal·lats, la majoria apareixen sense alguna peça de les que els 
componen sense que l’empresa instal·ladora  tingui responsabilitat en el seu manteniment, almenys durant 
almenys un període de garantia mínim. 
 
Com sembla desitjable i fins i tot previsible, és molt possible que aquestes normes no només quedin en un 
catàleg de bones intencions i que les seves prescripcions obliguin a la resta de titulars de les vies, 
especialment en el cas de les entitats locals. El sentit comú més elemental també aconsella que en matèria 
de trànsit i seguretat viària es facin servir els mateixos criteris a tot l'Estat.  
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Fins i tot podríem arribar ja a aquesta conclusió si fem una lectura atenta de l’article 5.2 del Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Circulació que diu:  
 
"No es consideraran obstacles a la calçada els ressalts a els passos per a vianants i bandes transversals, 
sempre que compleixin la regulació bàsica establerta a l'efecte pel Ministeri de Foment i es  
garanteixi la seguretat viària dels usuaris i, en particular, dels ciclistes. " És a dir, que en els casos en què 
els ressalts i les bandes transversals no compleixin aquesta regulació bàsica, sí que podrien ser considerats 
obstacles a la calçada.  
 
Per això el grup municipal de SOS Llavaneres proposa al Ple per al seu debat i posterior aprovació els 
següents ACORDS: 
 
1 .El Grup Municipal Sos Llavaneres justifiquem  la nostra petició a l'entrada en vigor l'octubre de 2008 
de la normativa de Foment ORDRE FOM/3053/2008 pel que fa a senyalització es refereix i mesures 
pertinents sobre instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta. Fins aleshores, no 
existia una legislació específica, a nivell nacional, que regulés aquest tipus d'elements. L'Ordre de Foment 
suposa un avenç important en la seguretat viària, i encara que és veritat que estableix com a àmbit 
d'actuació la Xarxa de Carreteres de l'Estat, el cert és que afecta plenament a la entitats locals, ja que l'art. 
5 del Reglament General de Circulació converteix en obstacles prohibits els ressalts en passos de vianants 
i les bandes transversals que no compleixin amb la normativa bàsica del Ministeri de Foment. De la 
mateixa manera, aquesta normativa recull una sèrie de pautes a seguir pel que fa a senyalització 
d'obstacles i perills per advertir la presència a la via de qualsevol obstacle o perill creat, havent de 
senyalitzar de forma eficaç, tant de dia com de nit. 

 
2. Que en endavant la instal·lació dels reductors de velocitat que s’instal·lin o renovin al nostre 
municipi s’atinguin a les indicacions establertes en la Instrucció tècnica per a la instal·lació de 
reductors de velocitat i bandes transversals d’aleta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat 
establerta per Ordre del Ministeri de Foment (FOM/3053, de 23 de setembre).  

 
3. Que preferentment s’opti per els reductors de velocitat fabricats "in situ" de major seguretat i 
durabilitat fabricats en formigó o materials de component asfàltic. 
 
4. Que en els casos en que s’opti per reductors prefabricats de cautxú o derivats i materials plàstics, 
s’especifiqui en el plec de condicions l'existència d'un període de garantia en el que l’empresa hagi 
de responsabilitzar de la reparació i/o manteniment. 
 
5. Igualment demana que els serveis tècnics de l'Ajuntament elaborin un Pla per a l'adaptació del 
municipi al que disposa l'Ordre de Foment FOM/3053/2008, amb l'objectiu que per a l'octubre del 
2010 (data límit per a l'adaptació) tots els dispositius reductors de velocitat i bandes transversals 
d'alerta existents al municipi compleixin amb aquesta normativa. 

 
6. Adjuntem plànol de Llavaneres amb les fotos de tots els reductors instal·lats i que en total  són 116 
per poder facilitar l’estudi de la seva adequació, i l’ordre del Ministeri de Foment publicada en el 
BOE de 29 d’octubre de 2008. 

 
  7. Hem de tenir en compte que a Espanya ja hi ha sentències condemnant els ajuntaments com a 
responsables dels danys ocasionats en els vehicles a causa de la instal·lació de reductors  inadequats. 

 
Sant Andreu de Llavaneres, 19 d’octubre de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, explica breument la moció. 
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El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, considera adient la moció. 
 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, explica que hi ha unes 
recomanacions tècniques de la Diputació de Barcelona. Demana que el tema es vetlli des de la regidoria 
corresponent. Considera que el polítics no han de fer de tècnics. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, considera que cal atorgar la confiança als 
serveis tècnics municipals. 
 
El Sr. Víctor Ros, en representació del Grup Municipal del PP, confia en els tècnics municipals i 
considera que cal escoltar-los, cosa que no fa l’actual govern municipal. Potser que a la data que preveu la 
moció no estigui completat el Pla. Demana al Regidor de Via Pública que es celebri una reunió per fixar 
una planificació del tema. 
 
El Sr. Juan García, en representació del Grup Municipal de CiU, com Regidor-Delegat de Via Pública, 
explica que aquest tema ja s’està fent fa temps des de la seva regidoria. Considera que la moció 
presentada no s’ajusta al Reglament de Circulació: Llegeix íntegrament l’article 5.1 de l’esmentat 
Reglament i l’article 5.2. Respecte aquest últim explica que no s’aplica a la xarxa local. Explica que més 
del  90% dels reductors de velocitat estan al casc de les poblacions. Puntualitza que l’empresa que utilitza 
habitualment l’ajuntament està homologada. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, manifesta com a proposant de 
la moció que no té inconvenient en no fixar un termini i, per tant, esmenar l’apartat cinquè de la mateixa 
en el sentit de suprimir el termini, 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat amb l’esmena indicada. 
 
 
 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A L’APLICACIÓ DELS AVANTATGES, EN 

L’ÀMBIT MUNICIPAL, A QUÈ DÓNA ACCÉS EL NOU TÍTOL DE FAMÍLIA 
MONOPARENTAL. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor 
Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DELS 
AVANTATGES, EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, A QUÈ DÓNA ACCÉS EL NOU TÍTOL DE FAMÍLIA 
MONOPARENTAL. 
 
Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques públiques, en tant que es dota 
d’instruments col·lectius a les ciutadanes i ciutadans per tal de millorar la qualitat de vida. La Llei 
18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta necessitat de reforçament de la família com 
a estructura bàsica. 
 
D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat de tipologies familiars és 
una realitat evident que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de 
suport. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret de 
desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un títol específic per a les famílies 
monoparentals que equipara els drets amb les famílies nombroses. 
 
A partir del que la Llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família monoparental “una família amb 
infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona”, el decret defineix de 
forma molt més concreta les diferents formes de convivència monoparental que seran reconegudes: 
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• Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una altra persona 
amb cap vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella. 

• Aquella constituïda per una persona vídua, amb fills o filles menors, que en depenguin 
econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de 
viduïtat i/o orfenesa. 

• Aquella en què la persona progenitora que té guarda dels fills o filles no percep pensió per 
aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya mensual per cada fill o filla. 

• Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència masclista 
per part de l’altra persona progenitora o convivent. 

• Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l’altra persona 
progenitora o convivent. 

 
La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets de famílies monoparentals 
i nombroses. És per això que el grup municipal d’Esquerra creu convenient la implicació municipal en 
aquest reconeixement així com seguir treballant per tal que les famílies nombroses tinguin accés a més 
avantatges dels que ja té reconeguts al municipi. 
 
És per això que el nostre grup municipal demana al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Establir a les famílies amb el títol de monoparental el descompte a l’IBI que, si és el cas, ja 
s’aplica a les famílies nombroses. 

2. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de monoparental, 
als serveis específics d’atenció a les famílies: casals d’estiu, beques, etc. 

3. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de monoparental, 
als serveis públics generals: cursos, instal·lacions esportives... 

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Joan Mora i Buch 
Grup Municipal d’Esquerra 
21 d’octubre de 2009”. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, explica que la moció és per afavorir a les 
persones. Recorda les mocions que ha presentat el seu Grup pels ajuts socials, per l’esplai per persones 
discapacitades, etc, ... 
 
La Sra. Susana Clerici, en representació del Grup Municipal del PP, anuncia el vot a favor del seu Grup 
com en totes els temes de caire social. Demana la igualtat home-dona en relació al terme “monoparentals” 
i demana que es doni suport en ambdós casos. Proposa que en el text de la moció, on consta la paraula 
“monoparental” també s’hi faci constar “monomarental”. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el següent: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor 
Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DELS 
AVANTATGES, EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, A QUÈ DÓNA ACCÉS EL NOU TÍTOL DE FAMÍLIA 
MONOPARENTAL/MONOMARENTAL. 
 
Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques públiques, en tant que es dota 
d’instruments col·lectius a les ciutadanes i ciutadans per tal de millorar la qualitat de vida. La Llei 
18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta necessitat de reforçament de la família com 
a estructura bàsica. 
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D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat de tipologies familiars és 
una realitat evident que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de 
suport. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret de 
desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un títol específic per a les famílies 
monoparentals/monomarentals que equipara els drets amb les famílies nombroses. 
 
A partir del que la Llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família monoparental/monomarental 
“una família amb infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona”, el 
decret defineix de forma molt més concreta les diferents formes de convivència 
monoparental/monomarental que seran reconegudes: 
 

• Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una altra persona 
amb cap vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella. 

• Aquella constituïda per una persona vídua, amb fills o filles menors, que en depenguin 
econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de 
viduïtat i/o orfenesa. 

• Aquella en què la persona progenitora que té guarda dels fills o filles no percep pensió per 
aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya mensual per cada fill o filla. 

• Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència masclista 
per part de l’altra persona progenitora o convivent. 

• Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l’altra persona 
progenitora o convivent. 

 
La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets de famílies 
monoparentals/monomarentals i nombroses. És per això que el grup municipal d’Esquerra creu 
convenient la implicació municipal en aquest reconeixement així com seguir treballant per tal que les 
famílies nombroses tinguin accés a més avantatges dels que ja té reconeguts al municipi. 
 
És per això que el nostre grup municipal demana al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

5. Establir a les famílies amb el títol de monoparental/monomarental el descompte a l’IBI que, si és 
el cas, ja s’aplica a les famílies nombroses. 

6. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de 
monoparental/monomarental, als serveis específics d’atenció a les famílies: casals d’estiu, 
beques, etc. 

7. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de 
monoparental/monomarental, als serveis públics generals: cursos, instal·lacions esportives... 

8. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Joan Mora i Buch 
Grup Municipal d’Esquerra 
21 d’octubre de 2009”. 
 
Finalitzat el debat i sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb l’esmena presentada. 
 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER FER EFECTIU EL PAGAMENT DEL 
COMPLEMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I PEL COMPLIMENT DE LES MOCIONS 
APROVADES PEL PLE. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
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“Els regidors Victor Ros Casas, Antoni Majó Vives, Carlos Bartomeu Castro i Susana Clerici Lopez, en 
representació del Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres, presenten la següent 
MOCIÓ, per debatre i ser votada per el Ple Municipal. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Tota vegada que en el passat plenari del mes març d’enguany es va aprovar una moció presentada per el 
Grup Municipal Popular, en concret en el punt número 3 de dita moció, que textualment diu: 
 
“Efectuar les modificacions de crèdit corresponents, a l’objecte de que l’estalvi obtingut amb la 
publicació d’un menor número d’exemplars, i també de l’estalvi obtingut amb la diferència 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”. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Que a un termini com a màxim a 30 de novembre d’enguany, es faci efectiu el pagament de 
l’import que el plenari va aprovar a les diferents entitats de la nostra població. 
 
Segon. Al mateix temps demanem al govern municipal el compliment de les diferents mocions que son 
presentades i aprovades en plenari municipal. 
  
Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’octubre de 2009” 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Entenc que el que demanem en la moció està suficientment clar i poca cosa més es pot dir. 
 
En resum, compleixin de forma estricta i immediata tot allò que s’aprova en el Ple, encara més quan en la 
moció que va suposar un increment de les subvencions a les entitats va comptar amb la unanimitat de tots 
els grups i per tant també amb el vot favorable del govern. 
 
Si us plau, paguin ja d’una vegada a les entitats de la nostra població el que vàrem aprovar tots. 
 
La segona proposta que demanem en la moció va en consonància amb el que he dit abans i a més els 
posaré un exemple, se’n podrien posar més però no em vull allargar. Es va aprovar que els dissabtes i els 
diumenges es tanqués al trànsit un tram de la Riera, per entendre’ns, el tram sense pavimentar entre 
l’Ametllareda i Can Pi. Es va fer durant uns pocs caps de setmana, ara ja no es tanca al trànsit. Ignorem si 
hi ha alguna causa que hagi obligat al govern a incomplir el que va aprovar el Ple perquè si és així ens 
agradaria saber-la, o bé com ens temem tots és que prometen, prometen, prometen i després no 
compleixen.” 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, explica que a la moció aprovada a 
iniciativa del seu Grup pel tancament d’un tram de la Riera al trànsit no hi havia cap limitació temporal, 
tot i que el Regidor de Via Pública diu que el tancament era de juny a setembre. 
 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal d’ERC, explica que hi ha moltes mocions 
del seu Grup aprovades per unanimitat en el Ple que no s’ha fet res. Posa exemples: La moció del “minuts 
menuts”; la creació de la figura del defensor del ciutadà; el reglament del protocol d’honors, etc, ... 
Demana que es compleixin les mocions aprovades pel Ple municipal. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC,  aclareix que no hi ha estalvi de la revista 
municipal per destinar-lo a les entitats perquè no es va pressupostar correctament el cost de la revista per 
part del govern. 
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El Sr. Josep Molina, en representació del Grup Municipal de CiU, explica avui que s’han pagat totes les 
subvencions de les entitats que han presentat correctament la documentació. Explica que això és tot un 
procés administratiu i que comporta un cert temps, per això no s’ha fet amb la rapidesa que es voldria. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Carlos Bartomeu que es documenti millor abans de presentar mocions. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu i Castro, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta que l’última 
informació que tenien els Grups Municipals de l’oposició era que no s’havia pagat l’increment i es 
congratula perquè en presentar aquesta moció ha estat possible agilitzar el tema 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, recorda que el dia de la Comissió 
Informativa les subvencions no estaven pagades. 
 
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat sense cap esmena. 
 
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PERQUÈ ES FACI LLIURAMENT D’UN 
INFORME SIGNAT PER L’INTERVENTOR RELATIU AL COST PER TOTS ELS 
CONCEPTES DELS REGIDORS EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA (ALCALDE I REGIDORA 
D’URBANISME). 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“Els regidors Victor Ros Casas, Antoni Majó Vives, Carlos Bartomeu Castro i Susana Clerici Lopez, en 
representació del Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres, presenten la següent 
MOCIÓ, per debatre i ser votada per el Ple Municipal. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist que en dos plenaris consecutius, no s’ha fet el cas degut a un prec que el regidor Carlos Bartomeu, en 
nom del grup municipal popular ha efectuat, ens veiem amb l’obligació, gens grata per a nosaltres, 
d’haver de presentar una moció amb l’objectiu d’aconseguir dita informació que a través de precs no ha 
sigut facilitada. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Que es faci entrega, al grup municipal popular i a la resta de grups que ho demanin, d’un informe, 
signat per l’interventor del cost, per tots els conceptes (sou brut, Seguretat Social, despeses de 
representació, dietes, viatges, etc...) des de l’inici del mandat fins a 30 de setembre, dels regidors en 
dedicació exclusiva, es a dir l’Alcalde i la Regidora d’Urbanisme. 
Volem que quedi ben palès que l’actual alcalde, tal i com va manifestar, és l’alcalde més auster de la 
història de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Segon. Que l’esmentat informe sigui facilitat abans del 16 de novembre de 2009. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’octubre de 2009”  
 
El  Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“De la mateixa manera que en la moció anterior i en totes les que el Grup Municipal Popular ha anat 
presentant en la legislatura són clares, concises i pràctiques, exemptes de filosofies, demagògies, temes 
d’àmbit supramunicipal, etc, ... 
 
No ens ha quedat un altre remei que presentar la moció sol·licitant el que ja vaig pregar en dos plens –i 
curiosament, encara que no soc malpensat, i atribueixo a una errada humana perfectament disculpable- 
l’Acta no recull en la seva totalitat el prec efectuat el Ple passat. Afortunadament ja ha estat subsanada 
l’omissió, crec que involuntària de l’abast de la totalitat del prec. 
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Per tant, en el cas de què la moció sigui aprovada, sol·licito que se’ns faciliti el document a nosaltres i a la 
resta de Grups que el demanin.” 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, demana una còpia de 
l’informe. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL,  demana una còpia de l’informe. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC,  demana una còpia de l’informe. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals del PP, 
ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres;  i 5 (cinc) abstencions del Grup Municipal de CiU. Per tant resulta 
aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 
12. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, ERC, PSC, GLL I SOS 
LLAVANERES, PER LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El regidor senyor Joan Mora i Buch en representació d’ERC i en nom del Sr.Victor Ros en representació 
del PP de Catalunya, Sra.Carme Bastida en representació del PSC, Sr.Joan Rubal en representació de 
Gent de Llavaneres i del Sr.Josep Ruiz en representació de SOS Llavaneres, presenta al proper Ple la 
següent proposta de MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES 
DE LA CORPERACIÓ MUNICIPAL AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 
 
L’actual situació econòmica de les Corporacions Municipals es caracteritza per una major necessitat 
d’oferir prestacions i ajudes a les famílies més necessitades, i al mateix temps, d’una important reducció 
d’ingressos com a conseqüència d’una menor activitat econòmica i urbanística. Aquesta situació reclama 
la maximització dels recursos municipals, establint criteris d’austeritat econòmica en tots els àmbits de la 
gestió municipal. 
 
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL); 
l’article 166 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 (TRLIMC); els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic 
Municipal (R.O.M.), i els articles 13 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.), 
disposen que els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions i 
indemnitzacions amb càrrec a llurs pressupostos. 
 
Atès que d’acord amb la normativa vigent, els membres de les Corporacions Locals percebran 
retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, essent 
que en qualsevol cas hauran de ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint les 
Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin. 
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació determinar la relació de càrrecs que tindran dret dedicació 
parcial o exclusiva i, per tant, tenen dret a percebre retribucions. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2007 va acordar 
que el càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament seria amb dedicació exclusiva, i que el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2007 va establir dedicació exclusiva pel 
càrrec de Regidor/a Delegat/a de les Àrees d’Urbanisme, Obres Públiques, Habitatge i Servei Municipal 
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d’Aigües. I que per tant, en ambdós casos existeix el dret a percebre retribucions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
Atès que es considera que l’actual situació econòmica requereix una reducció pressupostària també en 
l’apartat de retribucions de càrrecs electes amb dedicació exclusiva amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Atès que les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres són molt majors a les que recomana entitats municipalistes com l’Associació Catalana de 
Municipis. 
 
És per això que el nostre grup municipal demana al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. MODIFICAR l’acord del Ple de data 6 de juliol de 2007 en el sentit de determinar que en 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament percebrà 
retribucions amb càrrec al pressupost municipal d’acord amb les quanties següents: 
 

- La retribució íntegra serà de 3.200,00 Euros bruts mensuals. 
 
- L’esmentada retribució es percebrà per 14 (catorze) pagues iguals. 

 
Segon. MODIFICAR l’acord del Ple de data 19 de setembre de 2007 en el sentit de determinar que en 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el càrrec de Regidor/a Delegat/a de les Àrees d’Urbanisme, 
Obres Públiques, Habitatge i Servei Municipal d’Aigües, percebrà retribucions amb càrrec al pressupost 
municipal d’acord amb les quanties següents: 
 

- La retribució íntegra serà de 3.150,00 Euros bruts mensuals. 
 
- L’esmentada retribució es percebrà per 14 (catorze) pagues iguals. 

 
Joan Mora i Buch 
Grup Municipal d’Esquerra 
21 d’octubre de 2009”. 
  
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC,  demana que a la moció s’afegeixi: “la 
present moció tindrà efectes des de l’1 de gener de 2010”. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, en relació al punt 2 de la 
moció, recorda que al Ple de 19/09/07 va votar a favor del sou de la Regidora d’Urbanisme. No considera 
adient reduir-lo perquè la regidora ha aconseguit moltes subvencions per l’ajuntament. Anuncia el vot en 
contra. 
 
En relació al punt 1 de la moció, recorda que al Ple de 06/07/07 es va abstenir i va donar a l’Alcalde un 
marge de confiança. La dedicació exclusiva significa treballar moltes hores i considera que l’Alcalde no 
hi dedica prou hores. Actualment existeix una situació econòmica difícil i considera que cal actuar. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta el següent: 
 
“Senyor Alcalde, des de Gent de Llavaneres no ens vam oposar a la seva dedicació exclusiva com a 
alcalde, ni tampoc al de la regidora d’Urbanisme, tot i que aquest aspecte no estava dins dels acords de 
govern. Enteníem que Llavaneres necessitava d’aquesta dedicació i que calia posar ordre en els aspectes 
urbanístics i que la seva qualificació professional era, a més, un bon argument a favor. 
 
Avui, però, entenem que la regidora està donant resposta a la feina que s’esperava i que els beneficis de la 
seva dedicació i de la seva gestió són clars. 
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En el seu cas, haig de dir que no és així i, a diferència d’altres grups, Gent de Llavaneres entén aquesta 
reducció de la seva retribució com una penalització per la seva feina i dedicació, que entenem 
insuficient.” 
 
Anuncia el vot a favor de l’apartat 1 de la moció i el vot en contra de l’apartat 2. 
 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, sosté el mateix criteri expressat 
pels altres Grups. El motiu de la decisió és la situació financera delicada. Considera que tothom ha de fer 
un esforç. Recorda la proposta que va fer l’Alcalde de baixar un 20% les subvencions a les entitats. La 
mesura de reduir el sou de l’Alcalde ha de ser una mesura de responsabilitat i solidaritat de l’Alcalde. 
Considera que la retribució un cop feta la reducció és molt digna. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, explica que ha valorat la feina i la 
confiança en la Regidora d’Urbanisme. Li sap greu presentar aquesta moció però ve causat per l’actitud 
de l’Alcalde i perquè considera que no hi dedica prou temps. Respecte l’Alcalde, després del dia 26 de 
febrer d’enguany quan el Grup d’ERC va sortir del govern i aquest es va quedar en minoria, esperava més 
dedicació per part de l’Alcalde. Posa en dubte la dedicació de l’Alcalde. Recorda que va ser l’Alcalde qui 
va trencar el pacte CiU-ERC el qual contenia també la dedicació exclusiva de l’Alcalde. 
 
El  Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Navegant per Internet he vist unes declaracions antigues que passo a llegir i de les que donaré còpia a 
tots els regidors: “Bernat Graupera: No em dedico exclusivament a la política tinc la meva pròpia feina i 
ofici, els que ens dediquem a la política no hem de pretendre viure’n exclusivament, perquè sinó n’acabes 
depenent massa i provoca situacions de dependència necessària que no són gens bones.” 
 
Aquestes declaracions del Diari del Maresme varen ser efectuades pel nostre Alcalde Bernat Graupera en 
plena campanya electoral. Com es sol dir: “qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència”. El 
problema és que la realitat la paguem, i de quina manera, tots. 
 
Recordo que en el Ple extraordinari de 6 de juliol de 2007, hores després del Ple d’investidura, en tractar 
de la dedicació exclusiva de l’Alcalde i de la seva retribució el nostre Grup es va abstenir pel motiu de 
què estàvem d’acord amb l’existència d’una o dues dedicacions exclusives –sempre en benefici dels 
llavanerencs- però no en el que es referia a la quantia que entre tots hauríem de pagar per aquesta 
dedicació. 
 
Recordar també que, en el Ple de setembre de 2007, en el que es proposava la dedicació exclusiva i el sou 
de la Regidora d’Urbanisme, el nostre vot va ser contrari, tant per la necessitat de la dedicació exclusiva 
(hi ha tècnics de la casa suficientment formats, arquitectes, arquitectes tècnics, etc, ...) com pel sou que se 
li va atribuir. 
 
Com sigui que la present moció recull l’esperit que el nostre portaveu Víctor Ros va raonar en 
l’explicació de vot d’abstenció en el seu dia, i el del vot contrari en el de la Regidora d’Urbanisme i atès 
que no és la primera vegada que en el nostre municipi es prenen acords similars –encara que escoltem el 
contrari- recordaré que durant el mandat 1994-1999, governant el PP amb minoria majoritària es va 
rebaixar el sou de l’equip de govern perquè els regidors que en aquella època estaven a l’oposició veiessin 
augmentat els seus. 
 
La gran diferència és que, en aquesta ocasió, l’estalvi anirà destinat a finalitats socials o com a mínim a 
cobrir part del dèficit municipal que bona falta fa. 
 
Per altra part, comentar que en paraules del propi Alcalde en comissió informativa, i referint-se a una altre 
tema, que per motius de confidencialitat no mencionaré, va definir un salari digne en 1.500 euros al mes, 
per la qual cosa es dedueix que la quantitat a percebre per la seva dedicació exclusiva és més que 
doblement digna.” 
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El Sr. Alcalde recorda que el propi govern municipal ja va proposar una reducció dels costos dels regidors 
i de l’Alcalde al pressupost 2010. Recorda que a l’inici del mandat tots els Grups Municipals van 
considerar que l’Alcalde havia de tenir dedicació exclusiva en un municipi de 10.000 habitants. Els Grups 
Municipals d’ERC, GLL, PSC i CiU varen votar  a favor del salari i la dedicació exclusiva de l’Alcalde. 
Els Grups del PP i SOS Llavaneres es varen abstenir. Ningú va votar en contra. 
 
Actualment a l’ajuntament no hi ha càrrecs de confiança, ni gerents, ni directors d’àrea. L’Alcalde i el 
Secretari municipal estan sols al front de l’ajuntament. 
 
Segons les recomanacions de l’ACM en relació a les retribucions dels càrrecs electes pel tram de 
municipis de 10.000 a 20.000 habitants, el sou de l’Alcalde va de 60.500,00 a 62.700,00 euros. Considera 
que la moció no és correcte. També explica que segons l’ACM els regidors amb dedicació exclusiva 
tenen el 85% de la retribució de l’Alcalde. 
 
Explica que els regidors de l’oposició cobren per sobre de les recomanacions. 
 
Recorda que en l’anterior mandat el sou del Director de Serveis Territorials més el de l’Alcalde anterior 
eren molt superiors a l’actual regidora amb dedicació exclusiva. I el de la Regidora anterior amb 
dedicació exclusiva més el Director de Serveis Personals més l’Alcalde anterior eren molt superiors al de 
l’actual Alcalde. 
 
Considera que la Regidora d’Urbanisme no pot cobrar menys que els tècnics perquè té molta 
responsabilitat. 
 
Considera que un Caporal de la Policia Local o el Cap de la Brigada Municipal no poden cobrar més que 
l’Alcalde. 
 
Considera que és un tema polític i demana un esforç a tothom. 
 
Considera que l’oposició s’ha d’exercir sense ànim de venjança. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, explica que se li ha reduït un 
5% l’assignació com a regidor i un 25% com a Grup Municipal. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL,  explica que els regidors de l’oposició 
també treballen. És un tema de reconeixement de la feina. Considera que la dedicació exclusiva és 
necessària, el problema és que l’actual Alcalde no s’hi dedica. Afegeix el següent: 
 
“Si dediqués la meitat del temps que ha dedicat a defensar el seu sou a les feines que ha de fer com a 
alcalde, segurament hagués anat al ple del consorci de Digital Maresme TV, del qual és vocal i s’hagués 
assabentat de què ja estaven aprovats els pressupostos i que no podíem donar-nos de baixa i hem de pagar 
els 36.000 euros de quota i la part que ens pertoca en la inversió anual.” 
 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, considera que l’Alcalde no pot 
justificar el seu sou en relació als tècnics perquè aquests tenen una formació i han superat unes 
oposicions. Explica que no es qüestiona la dedicació exclusiva. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, recorda que va donar suport a l’Alcalde en 
la seva elecció i que té el sou i l’Alcaldia en virtut d’un pacte amb ERC. Demana que no s’aprovin temes 
en la Junta de Govern Local amb informes negatius del Secretari i de l’Interventor. 
 
El  Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, recorda un anterior acord del Ple on 
es varen reduir les assignacions als Grups Municipals en un 25%. Recorda que el seu Grup va demanar la 
mateixa reducció i en el mateix percentatge als càrrecs amb dedicació exclusiva. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde diu que en el país no haurien d’existir els polítics professionals. 
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Acordada la votació separada dels dos apartats de  la part dispositiva de la moció, amb l’esmena en 
ambdós apartats de què la data d’efectes de l’acord serà l’1 de gener de 2010, i sotmesos a votació s’obté 
el resultat següent: 
 
En l’apartat primer:  8 (vuit) vots a favor dels Grups Municipals del PP, ERC, GLL, PSC i SOS 
Llavaneres;  i 5 (cinc) vots en contra del Grup Municipal de CiU. Per tant resulta aprovada. 
 
En l’apartat segon:  6 (sis) vots a favor dels Grups Municipals del PP, ERC i PSC;  i 7 (set) vots en contra 
dels Grups Municipals de CiU, GLL i SOS Llavaneres. Per tant resulta rebutjada. 
 
13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES  
 
“1. En quina situació es troba la licitació conjunta de la neteja dels immobles municipals que es va 
aprovar per ple el 4 de març 2009? 
 
2. Vista la factura de l’empresa Nexotech de 3.770 euros sobre una auditoria i pre-memòria per al 
“subministrament de càmeres de videovigilància de trànsit per l’ajuntament de Llavaneres, quin serà el 
seu cost total? Quins seran els emplaçaments on es volen col·locar les càmeres i quantes càmeres? 
Aquestes càmeres aprofitaran el sistema wi-fi  que es vol instal·lar al nostre municipi? 
 
3. Cada mes es paguen 1.815 euros del servei de manteniment dels expenedors de tiquets de zona blava, 
voldríem que ens facilitessin la recaptació per mesos de tot l’any 2009 fins a la data d’avui? 
 
4.En el seu pla d’actuació municipal 2009-2011, es plantegen com objectiu: ”Millorar les necessitats 
d’equipaments, resoldre els dèficits actuals, establir la millor localització en funció de criteris de 
equilibri.”  I com accions posen la Elaboració d’un pla d’equipaments del municipi. 
a)Disposem ja o s’ha començat a elaborar  aquest Pla d’equipaments? 
b)Estarà acabat  per quan es porti a plenari l’aprovació provisional del POUM.? 
c)Es pensen consensuar i planificar les futures inversions i prioritats pel que resta de mandat? 
 
 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 21 d’octubre de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 1 explicant que ja existeix un esborrany del plec de clàusules. 
 
El Sr. Juan García, en representació del Grup Municipal de CiU, contesta a la pregunta número 2 dient-li 
al Sr. Ruiz que li donarà per escrit la resposta. 
 
El Sr. Juan García, en representació del Grup Municipal de CiU, contesta a la pregunta número 3 dient-li 
al Sr. Ruiz que no és cert el cost mensual de 1.815,00 euros dels parquímetres i informa dels ingressos 
obtinguts durant l’any 2009. 
 
En aquest assumpte el Sr. Ruiz recorda que l’any 2007 ja va demanar per escrit aquesta informació. 
 
La Sra. Sandra Carreras, en representació del Grup Municipal de CiU, contesta a la pregunta número 4, 
apartat a), recordant que es va demanar a la Diputació de Barcelona el Pla d’Equipaments per a l’any 
2009 i no ha estat possible. L’Ajuntament va estudiar la possibilitat de fer-lo directament però degut al 
seu cost, uns 35.000,00 euros aproximadament, es va acceptar que la Diputació el fes l’any 2010. 
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La Sra. Sandra Carreras, en representació del Grup Municipal de CiU, contesta a la pregunta número 4, 
apartat b), informant que l’aprovació provisional del POUM es farà a final d’any o bé a principis de l’any 
2010. 
 
La Sra. Sandra Carreras, en representació del Grup Municipal de CiU, contesta a la pregunta número 4, 
apartat c), de forma afirmativa. 
 
14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES a l’alcalde senyor Graupera  
 

1. Quin tècnic o Departament ha assessorat les condicions en què s’ha fet la neteja de la riera que 

l’alcalde va reconèixer que havia ordenat personalment? Si hi ha informe, digui a aquest ple de 

quina data és i quin Departament l’ha elaborat. 

2. Amb quina data es va trametre la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua per a fer la neteja i 

en quina data i amb quin número de registre va entrar a l’Ajuntament? 

3. És cert que amb data 14 d’octubre, en referència a una possible neteja de la riera, es va respondre 

una instància a un ciutadà amb l’argument que la responsabilitat era competència de l’Agència 

Catalana de l’Aigua”? 

4. En la neteja del tram comprès entre l’av. de Catalunya i la casa del Capità General, va actuar 

d’acord amb aquest criteri l’alcalde quan va ordenar personalment la seva “neteja”? 

5. Quin procediment de selecció i de contractació es va seguir en la designació del conserge del 

pavelló que ha hagut fins al  9 d’octubre de 2009? 

6. En la carta de comunicació d’acomiadament del conserge del pavelló polisportiu s’estableix una 

indemnització de 45 dies de sou per any treballat. Pot explicar l’alcalde amb quin informe tècnic 

s’ha establert aquesta valoració?  

7. S’ha netejat ja, com va prometre al consell escolar municipal el soterrani de l’escola bressol Sant 

Nicolau? 

 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al regidor de Medi Ambient 
senyor Juan Manuel García  
 

8. Quines actuacions ha previst el regidor de Medi Ambient per protegir els arbres de la riera que ja 

mostren part d’arrels descobertes i que poden presentar perill de caiguda en el tram netejat per 

ordre de l’alcalde? 

9. Quan pensen donar compliment al compromís de la moció aprovada mesos enrera per posar 

bancs i papereres al tram central del Passeig de la Riera? 

10. Quin ha estat el resultat de l’auditoria de revisió de la certificació ISO i EMAS del Sistema de 

Gestió Ambiental del Servei de jardineria de l’Ajuntament? 

11. Va assistir el regidor de Medi Ambient, com a responsable de la Direcció del Sistema, algun dels 

dos dies que han durat els treballs de l’equip auditor? Quina presència (temps) va tenir en els 

treballs d’auditoria? 
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12. Si es disposa de l’informe d’auditoria, Quines correccions s’han de fer al funcionament del 

servei per adaptar-se al que preveu el sistema de gestió ambiental? 

 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al regidor d’Hisenda, promoció 
Econòmica, Turisme i Recursos Humans senyor Josep Molina i Marchán  
 

13. Aquest regidor va sol·licitar formalment per escrit (Núm. registre entrada 2009/3324 de data 14 

de juliol) informació sobre facturació amb el proveïdor de combustible, consums dels darrers 

exercicis i contractació de nou proveïdor. Quan pensen respondre a la petició? 

14. El ROM a l’article 9, apartat 3 estableix que les preguntes seran contestades en la mateixa sessió 

o en la sessió següent si la seva complexitat així ho requereix. Com que no he obtingut resposta a 

la petició per escrit que vaig fer al juliol, formulo la següent pregunta: Quina va ser la facturació 

total per combustible, neteja vehicles i altres serveis propis d’estació de servei amb el proveïdor 

dels anys 2006, 2007 i 2008? 

15. Per les raons exposades a la pregunta anterior, pregunto: quin procediment administratiu s’ha 

seguit per establir el nou proveïdor de combustible des d’aquest estiu? 

16. Existeix un estudi o valoració econòmica de l’Àrea d’intervenció per canviar el proveïdor de 

combustible dels vehicles de l’Ajuntament? 

17. Per tal d’obtenir el millor preu i protegir els interessos de l’Ajuntament, es va demanar al 

proveïdor habitual de combustible oferta alternativa abans de canviar d’empresa 

subministradora?  

18. Quan i amb quin personal pensa dotar el govern el servei a l’oficina situada al barri de Sant 

Pere? 

19. Amb càrrec a quina partida s’ha aprovat el pagament de la factura per la guingueta de la Policia 

del barri de Sant Pere? (número de partida i concepte consignat al pressupost) 

20. Ha previst el regidor de Recursos Humans suprimir el tradicional lot de Nadal dels treballadors 

de l’Ajuntament tal com va fer l’any passat? 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES al regidor d’Esport, Cultura i 
Festes senyor Josep Molins i Puig  
 

21. Pot dir aquest regidor quines mesures ha pres per a fer efectiva la recollida d’escombraries que 

es generen al pavelló polisportiu? 

22. Quan es disposarà, si és que ho tenen previst, la incorporació d’un nou conserge al pavelló 

polisportiu? 

23. Han acordat amb altres regidors la forma en què es durà a terme la tasca de manteniment i neteja 

del pavelló? 

Joan Rubal Díaz 
Regidor de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, 22 d’octubre de 2009” 
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El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 1 dient que degut a les queixes veïnals i al seu deficient estat 
es va decidir actuar en la Riera. Informa que va ser ell mateix qui va ordenar la neteja i que no existeix 
informe tècnic. Puntualitza que es tracta d’un tram urbà de la Riera. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 2 dient que l’ajuntament ha fet una sol·licitud genèrica a 
l’ACA. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 3 dient que no li consta això. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 4 dient que va ordenar la neteja de les dues Rieres. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 5 dient que es va utilitzar la borsa de treball. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 6 dient que aquest tema ve regulat per l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 7 dient que s’està treballant en el tema. 
 
El Sr. Juan García respon a la pregunta número 11 dient que ell no té dedicació exclusiva i té cinc àrees 
delegades. Explica que la data de l’auditoria la va fixar l’empresa amb poca antelació, si bé ell es va posar 
en contacte amb els auditors i va assistir abans. 
 
El Sr. Juan García respon a la pregunta número 8 manifestant el següent:  
 
“La situació dels arbres de la riera no és que s'hagi vist agreujada per l'actuació que l'Ajuntament ha 
realitzat sobre la mateixa, sinó que la retirada del mantell vegetal existent ha comportat que el seu estat es 
vegi més i, per tant, tots siguem més conscient de quina és la situació. De fet, durant l'etapa de regidor del 
Sr. Rubal ja es va haver de retirar un xiprer que s'havia descalçat, pel comportament natural de la riera. 
  
Sí, hi ha un arbre, un plàtan en concret, que es troba al davant de Can Rivière i que està força descalçat. 
Es consultarà amb experts sobre les actuacions a dur a terme, però cal tenir en compte que l'estat de 
l'exemplar no és a causa de l'actuació sobre la riera, sinó que el comportament natural d'aquesta ha anat 
descalçant de manera natural aquest exemplar." 
  
Essent les 24,00 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 
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