
 
 
 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 d’abril 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 25 DE MARÇ DE 2009. 

 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de 
març de 2009, amb la inclusió de l’esmena proposada. 
 
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 

                             A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

- Del decret núm. 126/2009 al núm. 168/2009. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia 

esmentades. 
 
3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES 
TAXES MUNICIPALS PER TAL D’AJUSTARLES A L’IPC REAL DE L’ANY 
2008(1,5%) I DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.31, 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE TINENÇA D’ANIMALS 
DOMESTICS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 
General: 
 
“Atesa la situació econòmica de crisi que es viu a nivell estatal i les repercussions directes 
en els ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres, i amb l’ànim d’alleugerir en la mesura que 
sigui possible les càrregues fiscals d’àmbit local, aquest govern municipal ha considerat 
convenient iniciar la tramitació d’una modificació extraordinària de les Ordenances Fiscals 
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vigents per a l’exercici de 2009, que afectaran a una diversitat de taxes, així com la 
derogació de la taxa de Tinença d’animals domèstics. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança núm. 6 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
Ordenança núm. 7 Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
Ordenança núm. 8 Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències d’auto-taxis i 

altres vehicles de lloguer 
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Ordenança núm. 11 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions 
esportives municipals 

Ordenança núm. 14 Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 

Ordenança núm. 15 Reguladora de la Taxa de serveis mitjançant la utilització
d’instal·lacions 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. 18 Reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i al 
volada de la via pública 

Ordenança núm. 19 Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança núm. 20 Reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques municipals 

Ordenança núm. 23 Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
cavallets i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança núm. 24 
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola de música

Ordenança núm. 26 
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol. 

Ordenança núm. 27 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de cursos 
municipals de català 

Ordenança núm. 28 Reguladora de la Taxa per la prestació dels servei de cursos 
municipals 

Ordenança núm. 29 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’assistència per 
psicòlegs i/o logopedes 

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

 
Ordenança núm. 33 

Reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres 
motivats per espectacles públics, grans transports i altres 
esdeveniments ocasionals 

 
 
 
 
 
 
Segon.- Derogar la Ordenança Fiscal següent: 
 
Ordenança núm. 31 Reguladora de la Taxa pel servei de tinença d’animals domèstics de 

companyia 
 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
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model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 29 de setembre de 2008. 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009, 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. 

 
Cinquè.- 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. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

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

 El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal del GLL-EPM, es 
posiciona a favor de la disminució de les taxes. 

A les 21,05 hores s’incorporen a la sessió els Regidors senyora Sandra Carreras i Ruiz i 
el senyor Josep Ruiz i Royo. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda 
que la proposta és conseqüència de la moció presentada pel Grup Municipal del PP i 
aprovada per unanimitat pel Ple. 

També comenta que la taxa per subministrament d’aigua no està contemplada en 
aquesta modificació. Afirma que es desconeix la postura del govern municipal al 
respecte i destaca la importància d’actuar amb responsabilitat.  Si hi ha menys ingressos 
per taxes caldria fer una reducció dels serveis públics.  

Anuncia el seu suport a la proposta, perquè no s’hagi de fer. 

Al Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, li sorprèn el 
posicionament del govern. Recorda que va donar suport a la moció del Partit Popular 
sense tenir en compte l’informe tècnic. 

Afirma que, un cop vistos el informes tècnics, no és convenient disminuir la taxa de 
subministrament d’aigua. Anuncia el seu vot a favor, però demana que s’incloguin els 
informes tècnics als expedients per poder-se pronunciar a les mocions. 
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda que es 
disminueixen algunes taxes, però no totes. Seguidament, llegeix el següent escrit: 

“Estem debaten en aquest ple la baixada d’algunes taxes, no de la totalitat de las 
mateixes, com es va aprovar per unanimitat en la moció que va presentar el Grup 
Municipal del Partit Popular. 
 
L’esperit de la moció era compensar els ciutadans de Llavaneres per l’augment 
d’impostos i de taxes molt per sobre de l’IPC real de 2008. 
 
L’IPC va ser del 1,5% i l’augment va ser, en el millor dels casos, del 5%, en altres molt 
més. 
 
Crec que tots estem d’acord en dir, que si s’hagués sabut l’IPC real en el moment 
d’aprovar-se les ordenances, aquestes s’haguessin increment de forma similar aquell 
percentatge d’ IPC. 
 
No hem de perdre de vista, que els ingressos de l’Ajuntament (excepte les subvencions 
que es poden rebre), procedeixen tots de la mateixa font: la butxaca dels ciutadans de 
Llavaneres. 
 
Tots estem pagant més del que es tocaria arrel de l’augment experimentat, 
principalment per el que ens afecta a tots: 
 
I.B.I 
 
CLAVEGUERAM 
 
VEHICLES 
 
Aquest tres conceptes, que afecten a la quasi la totalitat dels ciutadans, no es poden 
modificar, perquè es meriten  amb data 1 de gener, i per tant, tots haurem de  pagar el 
increment que el govern va aprovar el seu dia. 
 
Tornant a l’esperit de la moció: Com podem compensar als ciutadans de Llavaneres per 
aquests increments?. Repeteixo que, d’haver sabut l’IPC real, molt probablement 
l’increment hagués sigut inferior. Només se’m acut una opció: modificant les taxes que 
ens afecten a la major part de tots com es la taxa de l’aigua. 
 
No és necessari un informe de l’Interventor que ens digui que, si aprovem l’augment 
sobre la Taxa de l’aigua en un 1,5%, i el cost ens augmenta el 12% hi haurà  dèficit, és 
evident i no cal ser un matemàtic per saber-ho. 
 
Estic d’acord en que el preu de l’aigua, pot ser un mida coercitiva que influeixi en la 
disminució del consum, però l’any anterior l’augment que es va fer de la taxa de l’aigua 
anava en aquesta direcció i aquell augment persisteix....es de lògica pressuposar que, 
amb l’augment del any anterior mes el del 1,5% d’aquest any, és suficient per que els 
ciutadans de Llavaneres no es deixen les aixetes obertes. 
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A més a més, la disminució de l’increment de la Taxa de l’aigua, a part de ser aprovada 
en el Ple per unanimitat, fou pactada per el Grup Popular el dia abans del ple, ja no sé si 
amb el Govern o amb l’Alcalde. 
 
No acabo d’entendre que ara, el Govern tregui una informació que conclou que si 
prenem aquella mida augmentarà el dèficit de l’aigua, és evident. 
 
N’hem a donar per bo el càlcul d’Intervenció d’un increment del dèficit de 156.000 
euros, suposo que es per tot l’any, però estem parlar d’un semestre per la qual cosa serà 
la meitat, és a dir 78.000 euros, suposem que a l’estiu es gasta més aigua i es 
converteixen en 85.000 euros. 
 
 
Anem ara a calcular el sobre augment d’ingressos motivat per l’error, i repeteixo 
ERROR del Govern al calcular els impostos en els tres conceptes anteriors: IBI, 
clavegueram i vehicles. 
 
Seré molt prudent amb el càlcul i prendre els imports del pressupost 2008 d’aquells 
conceptes, per evitar la possibilitat d’afegir més habitatges i més cotxes. 
 

- -IBI Urbana pressupostada per 2008: 3.000.000 euros, augmenta el 5,25% el que 
ens dóna 157-500 euros de més, si l’augment es del 2% (ja no dic del 1,5%) 
l’augment d’ingressos seria de 60.000 euros, el que ens dona un sobre ingrés de 
97.500 euros. 

 
- Clavegueram, pressuposat per 2008: 160.000,amb el 5% d’augment amb són 

8.000 euros i amb el 2% son 3.200 euros, sobre ingrés de 4.800 euros. 
 

- Vehicles: pressupost  2008: 660.000 euros que amb el 5% son 33.000 euros i 
amb  el  2% són 13.2000 euros per el que el sobre ingrés és de 19.800 euros. 

 
Resumint, l’error del govern ens costa, en el millor dels casos, pagar de més dels 
següents conceptes: 
 
Per IBI..........................97.500,-euros 
Per clavegueram.............4.800,-euros 
Per vehicles...................19.800,-euros 
 
En total la xifra de 122.100 euros i amb un càlcul d’allò més conservador, que 
representa 37.100 euros més del presumible incremento del dèficit de l’aigua. 
 
Per tant, per l’esperit que ens va moure a presentar la moció que pretenia disminuir les 
taxes, votarem favorablement aquest punt, però seguim insistint en què s’ha d’aplicar a 
la totalitat de les taxes, inclosa la de l’aigua, tal i com va ser presentat en la moció del 
nostre grup i va ser aprovat per unanimitat.” 
 
El senyor Bartomeu insisteix en fer la modificació de la taxa de l’aigua, seguint l’esperit 
de la moció. 
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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 Ruiz, del Grup Municipal de GLL-EPM, reconeix 
l’error de l’anterior govern, i explica que va confiar en què la proposta era adient sense 
tenir l’informe tècnic. Considera que si l’Agència Catalana de l’Aigua augmenta a 
l’Ajuntament el preu de l’aigua i aquest no es repercuteix, l’Ajuntament veuria 
disminuir els seus ingressos. 
 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 2/2009. 

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

 “APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 2/2009. 

Expedient número 2/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost per baixa 
de la consignació de diverses partides de despesa a causa de la disminució dels 
ingressos previstos. 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia, de data 6 d’abril d’enguany, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació del pressupost 2/2009, per baixa en diverses partides de 
despesa, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit. 

2. Atesa la disminució d’ingressos que comportarà l’aprovació de la modificació de les 
Ordenances Fiscals vigents, en aquest mateix Ple, que comportarà una disminució dels 
ingressos ordinaris en concepte de recaptació tributària que s’estima en 22.900,00 €. 

3. Atesa la voluntat del Ple municipal de dotar una partida que reculli el cost de la 
inversió en l’enllumenat de la zona esportiva de Sant Pere. 

4.- Atesa la decisió del mateix òrgan de govern de distribuir un estalvi en les 
indemnitzacions a membres de la corporació entre diverses entitats sense ànim de lucre. 

5. Atès que l’equip de govern considera convenient prioritzar l’atenció social a famílies 
necessitades pels efectes de la crisi actual, i que aquesta atenció requereix dotar una 
partida específica amb recursos d’altres serveis, es proposa la transferència de part del 
crèdit inicialment pressupostat per a Festes Majors, populars i de tradicions. 

6. Atès el que disposa l’article 165 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’equilibri 
pressupostari. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord 
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• Baixa  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
31000 TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 360,00 
31001 TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES 240,00 
31002 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 200,00 
31003 TAXA VIGILÀNCIA APARCAMENT 2.500,00 

31005 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 100,00 

31008 SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 2.700,00 
31009 SERVEI LOGOPEDA/PSICÒLOGA 3.050,00 
31010 PUBLICITAT 100,00 
31011 TINENÇA ANIMALS 3.000,00 
31100 LLICÈNCIA AUTOTAXIS 10,00 
31202 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 3.550,00 

32100 
OCUPACIÓ TERRENYS PARADES, CASETES 
VENDA 1.080,00 

32102 OVP SÒL, SUBSÒL I VOLADA 80,00 
32103 TAULES I CADIRES 45,00 
32104 MAT. CONSTRUCCIÓ, RUNES 340,00 
32201 LLAR D'INFANTS 5.430,00 
32202 CURS DE DIBUIX 115,00 
      
  TOTAL BAIXA INGRESSOS 22.900,00 

• Baixa 

PRESSUPOST DE DESPESES 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 
   
011 31004 INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT 2.500,00 
222 22602 PUBLICITAT 1.000,00 
422 21200 MANTENIMENT I REPARACIÓ 1.000,00 

431 22704 
PLA GESTIÓ ESPAIS VERDS 
MUNICIPALS 2.000,00 

441 22109 
MATERIAL SERVEI TÈCNIC 
D'AIGÜES 1.500,00 

511 22623 
CAMPANYA PROMOCIÓ 
MOBILITAT 5.000,00 

511 22728 ACTIVITATS MOBILITAT 7.900,00 
533 22602 PUBLICITAT RESIDUS 1.000,00 

751 22738 
SERVEIS D'ASSESSORAMENT 
EMPRESA 1.000,00 

      
  TOTAL BAIXA 22.900,00 
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• Crèdits extraordinaris 

 ALTES  
   
313 48941 ASSOC. CAT. SÍNDROME FATIGA CRÒNICA 500 
313 48942 ASSOC. MISIÓN Y DLLO PARA GOUNDI 800 
313 48943 PLA AJUT EXTRAORDINARI A FAMÍLIES 50.000,00 
432 62305 ENLLUMENAT Z.E. ST PERE 57.530,74 
      
  TOTAL 108.830,74 

 

111 23300 
INDEMNITZACIÓ MEMBRES 
CORPORACIÓ 1.300,00 

511 62507 
SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DEL 
MUNICIPI 57.530,74 

451 22607 
FESTES 
MAJORS(MINERVA,ST.ANDREU) 40.000,00 

451 22612 FESTES POPULARS I TRADICIONS 10.000,00 
      
  TOTAL 108.830,74 

• Transferència entre partides de diferent grup de funció 

 ALTES  
   
121 48902 PATRONAT DE LA VELLESA 1.000,00 
313 48905 ASSOC. FAMILIARS MALALTS MENTALS 300,00 
451 48908 ASSOC. DONA PER LA DONA 1.000,00 
452 48901 CLUB BASQUET 2.000,00 
452 48908 CLUB FUTBOL 2.000,00 
      
  TOTAL 6.300,00 
 
 
 BAIXES  
   
111 23300 INDEMNITZACIÓ MEMBRES CORPORACIÓ 6.300,00 
      
  TOTAL 6.300,00 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 164 a 168, 177, 179 i 
180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
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la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 

2.  Segons la normativa d’Hisendes locals el pressupost romandrà equilibrat durant tot 
el període de la seva vigència.  

3. Segons 168.4 de la LRHL, així com el 22 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de la Corporació. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a 
l’article 3.2 de la LGEP. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost, número 2/2009, 
en concepte de baixa de la consignació de diverses partides del pressupost de despesa a 
causa de la reducció en l’import dels ingressos previstos, crèdits extraordinaris i 
transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció. 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. “  

 El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup 
Municipal de CiU, explica que es sotmet a votació una proposta esmenada respecte la 
que va dictaminar la Comissió Informativa. Explica breument la nova proposta. 

 El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES, recorda que en  la documentació de la Comissió Informativa General 
constava que la baixa del servei de bus tenia un cost de 50.000 euros, es va acordar 
retirar el punt de l’ordre del dia per estudiar l’expedient entre tots. Explica que el 
dimecres se li va trametre una proposta i el divendres, a les 20,00 hores, el govern va 
enviar-li una nova proposta amb transferències a entitats, va comprovar que en faltaven 
algunes. Considera que caldria parlar-ne abans i fer una reunió amb tots els Grups. 

 El senyor Ruiz anuncia el seu vot en contra. 
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 El Regidor senyor Joan Rubal i Ruiz, del Grup Municipal de GLL-EPM, recorda 
el debat que va tenir lloc a la Comissió Informativa General i les successives 
modificacions de la proposta. Pensa que cal fer les coses bé, sense precipitació i estudiar 
el tema. Considera que cal consensuar la modificació entre tots els Grups. 

 La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 
considera que les formes del Govern no són les adequades i demana que es deixi 
l’assumpte sobre la taula. Per últim, recorda que va manifestar la seva disconformitat a 
la Comissió Informativa General. 

 El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda 
que va demanar a la Comissió Informativa General, que l’assumpte es deixés sobre la 
taula per tal de poder treballar més el tema entre tots els Grups. Ho torna a demanar. 

 El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, 
manifesta que se li va trametre la modificació el divendres per la tarda. Llegeix el 
següent escrit: 

“Abans de res, dir que la modificació ens va arribar per e-mail el divendres per la tarda 
en el segon intent, ja que el primer e-mail no tenia cap arxiu adjunt, aquest segon e-mail 
va arribar a última hora de la tarda, a les 18,40 hores, convocant una reunió per el 
dilluns a les 20,00 hores, sense temps material per poder estudiar-ho per part dels 
membres del nostre grup i poder assistir a la reunió amb els deures fets. No ens importa 
reunir-nos en cap de setmana, però estem al servei dels llavanerencs i no del Regidor de 
Hisenda Sr. Molina. 
 
Ens sembla correcte una modificació de crèdit i que el seu fi sigui incrementar les 
ajudes socials i  l’augment de subvencions a les Entitats de la nostra població, motivat 
per una moció, com no podia ser d’una altra manera, presentada pel Partit Popular, 
tenint en compte la situació econòmica actual, repeteixo, ens sembla correcte el fi. 
 
El que no ens sembla correcte són els mitjans, i nosaltres creiem fermament que el fi no 
justifica els mitjans. És a dir, les partides de les que surten els diners per augmentar 
ajudes socials, no creiem que siguin les adequades, per la qual cosa sol·licito que el punt 
es deixi sobre la taula i sigui, en una reunió de tots els grups polítics, on es decideixi per 
consens les partides que vegin disminuïda la seva dotació i en quina quantia. 
 
A més a més, espero que el regidor d’Hisenda, en la seva rèplica m’aclareixi quin és 
l’estalvi obtingut en la publicació bimensual de la Revista en lloc mensual com ara. 
 
En cas que el Govern no accedeixi a deixar el seu punt sobre la taula, ens veurem 
obligats a votar en contra.” 
 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat d’Hisenda, del Grup 
Municipal de CiU, explica que se’ls va convocar el dimarts dia 21 d’abril per celebrar 
una reunió el dia 27 d’abril i el Grups de l’oposició no es van presentar. Amb l’ànim de 
consens, proposa a l’Alcalde que aquest punt es retiri de l’ordre del dia. 

 
El senyor Alcalde reitera les manifestacions del senyor Molina, i es retira el punt 

per unanimitat. 
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5.APROVACIÓ DEL PLA D’AJUT EXTRAORDINARI A LES FAMILIES, ANY 

2009. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 
General: 
 
“APROVACIÓ DEL PLA D’AJUT EXTRAORDINARI A LES FAMÍLIES, ANY 
2009. 
 
Vist el Pla d’ajut extraordinari a la famílies 2009, elaborat pel Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
 
 
Vistes les conseqüències que la crisi ha causat a les famílies més vulnerables d’aquest 
municipi. 
 
Vista la conveniència de donar suport a les famílies per pal·liar i reduir les esmentades 
conseqüències, mitjançant diferents ajuts econòmics. 
 
Atès que es considera necessari regular les condicions de les esmentades ajudes . 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’abril de 2009. 
 
Vist l’article 124 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord:   
      
Primer.-  APROVAR el Pla d’ajut extraordinari a la famílies 2009, elaborat pel 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. El text de l’esmentat Pla s’incorpora al 
present acord mitjançant annex a tots els efectes legals. 
      
Segon.- SOTMETRE el Pla a informació pública i audiència als interessats durant un 
període de vint dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el B.O.P. i en el D.O.G.C., perquè es puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 
 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre del Pla definitivament aprovat en el Butlletí Oficial 
de la Província i una referència de l’anunci en el DOGC, en compliment de l’article 
124.2 del ROAS.” 

 
L’Alcalde explica breument l’assumpte. Agraeix el treball de les Tècniques de 

Serveis Socials que van estar presents a la Comissió Informativa General per exposar el 
Pla. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 

LLAVANERES, anuncia el vot a favor. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, 

demana que l’import inicial no tingui límits i que pugui revisar-se per ampliar-la. 
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Demana al Regidor de Promoció Econòmica que treballi en la reinserció i la formació 
de treballadors. 

 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 

reconeix la tasca de les tècniques. Considera que cal prendre també mesures per als 
comerciants. 

 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia 

el seu vot a favor. Comenta que hi ha partides al Pressupost de l’any 2009 per ajuts a les 
famílies. Demana que s’utilitzi perquè avui no s’aprova l’expedient de modificació de 
crèdits. 

 
La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, recorda que el 

seu Grup, en el Ple de data 4 de març, va fer una pregunta al Ple, en el sentit si estava 
previst un pla de xoc i la resposta del senyor Alcalde va ser explicar mesures ordinàries 
i no d’un pla de xoc. 

 
Afirma que la diferència amb el pla d’ajuts extraordinari és la baremació 

econòmica i no la social. Espera que es consensuï entre tots la dotació econòmica. 
Afegeix que l’atur a Sant Andreu de Llavaneres és de 465 persones al mes de febrer. 
 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 
 
 
6. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÓMIC 

ADMINISTRATIVES REGULADOR DE LA VENDA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE 
CINC FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL INCLOSES EN ELS 
SECTORS URBANÍSTICS  DEL PP-13 POLÍGON 1 PETITA INDUSTRIA  I 
PP-14 POLÍGON 2 PETITA INDUSTRIA. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 
General: 
 
“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES 
REGULADOR DE LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
VARIS  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ ,  DE CINC FINQUES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL INCLOSES EN ELS SECTORS URBANÍSTICS  DEL PP-13 POLÍGON 
1 PETITA INDUSTRIA  I PP-14 POLÍGON 2 PETITA INDUSTRIA. 
 
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives regulador de la venda de cinc 
finques de titularitat municipal incloses en els sectors urbanístics industrials del PP-13 i 
PP-14 Petita Indústria. 
 
Vist  l’informe de la  Secretaria municipal. 
 
Vist  l’informe de la  Intervenció municipal. 
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’abril de 2009. 
 
Vistos els articles 99 i concordants la llei 30/2007 de 30 d’octubre Contractes del Sector 
Públic, i l’article 273 i següents  del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per DL 2/2003 de 28 d’abril, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació. 
 
Segon.-  SOL.LICITAR l’informe previ del Departament de Governació, d’acord amb 
l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del Patrimoni dels ens locals. 
 
Tercer. CONVOCAR concurs, pel procediment obert amb varis criteris d’adjudicació. 
 
Quart.-. APROVAR el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars   
que hauran de regir el contracte d’alienació (compra-venda) de béns patrimonials de 
propietat municipal. 
 
Cinquè.-  EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules esmentat a l’apartat anterior durant 
el termini de vint dies mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la província i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya perquè puguin presentar-se reclamacions. 
 
Sisè.- ANUNCIAR la licitació, durant el termini de vint-i-sis dies naturals i de forma 
simultània a l’exposició al públic del Plec,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
B.O.P. i D.O.G.C., si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de què es formulin 
reclamacions contra el Plec de Clàusules”. 
 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-
Delegada d’Urbanisme, explica breument l’assumpte. 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 

LLAVANERES, anuncia el seu vot a favor. També comenta que es va fer una reunió 
amb els industrials i només n’hi va assistir un. Pensa que caldria notificar-ho a tots els 
industrials del municipi. 

 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 

anuncia el seu vot a favor, insisteix en què es doni informació i difusió als interessats. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu 

vot a favor per coherència. Explica que el seu Grup no critica la venda de patrimoni a 
diferència del que feia CiU quan estava a l’oposició. Demana que se’n faci difusió. 

 
La senyora Carreras explica que ha demanat a la Diputació de Barcelona 

assistència tècnica per a la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge per 
destinar els diners a les finalitats legalment previstes. 

 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
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7. APROVACIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC AMINISTRATIVES 
REGULADOR DE LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB 
VARIS CRIERIS D’ADJUDICACIÓ DE DEU FINQUES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL INCLOSES EN EL SECTOR URBANÍSTIC DEL PP-25 EL 
MIRADOR. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 
General: 
 
“APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES 
REGULADOR DE LA VENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB 
VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE DEU FINQUES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL INCLOSES EN EL SECTOR URBANÍSTICS  DEL PP-25 EL 
MIRADOR. 
 
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives regulador de la venda de deu 
finques de titularitat municipal incloses en el sector urbanístic del PP-25 El Mirador. 
 
Vist  l’informe de la  Secretaria municipal. 
 
Vist  l’informe de la  Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’abril de 2009. 
 
Vistos els articles 99 i concordants la llei 30/2007 de 30 d’octubre Contractes del Sector 
Públic, i l’article 273 i següents  del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per DL 2/2003 de 28 d’abril, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de contractació. 
 
Segon.-  SOL.LICITAR l’informe previ del Departament de Governació, d’acord amb 
l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del Patrimoni dels ens locals. 
 
Tercer. CONVOCAR concurs, pel procediment obert amb varis criteris d’adjudicació. 
 
Quart.-. APROVAR el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars  
que hauran de regir el contracte d’alienació (compra-venda) de béns patrimonials de 
propietat municipal. 
 
Cinquè.-  EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules esmentat a l’apartat anterior durant 
el termini de vint dies mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la província i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya perquè puguin presentar-se reclamacions. 
 
Sisè.- ANUNCIAR la licitació, durant el termini de vint-i-sis dies naturals i de forma 
simultània a l’exposició al públic del Plec,  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
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B.O.P. i D.O.G.C., si bé aquesta s’ajornarà en el supòsit de què es formulin 
reclamacions contra el Plec de Clàusules. 
 
Setè.- ASSUMIR el compromís que, d’acord amb la legislació vigent, el rendiment 
econòmic obtingut d’aquesta alienació de sòl es destinarà amb caràcter finalista al 
finançament de la construcció d’habitatges de protecció pública.” 
 

 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 

LLAVANERES, demana aclariments econòmics de les quantitats, perquè ha detectat 
discrepàncies entre l’import del plec de clàusules i l’informe tècnic de valoració. 

 
Per part del Secretari s’aclareix que si hi ha alguna errada de transcripció 

numèrica al Plec es corregirà i evidentment, el valor de taxació és el que consta a 
l’informe tècnic. 

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

8. APROVACIÓ DE L’ANNEX NÚM.1 AL CONVENI SIGNAT EN DATA 18 DE 
GENER DE 2008 AMB EL CASAL DE LLAVANERES PER LA UBICACIÓ 
PROVISIONAL DE RÀDIO LLAVANERES. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa 
General: 
 
“APROVACIÓ DE L’ANNEX NÚM. 1 AL CONVENI SIGNAT EN DATA 18 DE 
GENER DE 2008 AMB EL CASAL DE LLAVANERES PER A LA UBICACIÓ 
PROVISIONAL DE RÀDIO LLAVANERES.  
 
Vist el conveni de col·laboració signat en data 18 de gener de 2008 amb El Casal de 
Llavaneres, regulador dels drets i obligacions per a l’ús per part de l’Ajuntament de la 
sala polivalent del Casal, el qual va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 12 
de desembre de 2007. 
 
Vist l’Annex núm. 1 de l’esmentat conveni  per a la ubicació provisional de Ràdio 
Llavaneres a l’edifici del Casal.  
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 d’abril de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
  
Primer.- APROVAR l’Annex núm. 1 al conveni signat en data 18 de gener de 2008 amb 
El Casal de Llavaneres per a la ubicació provisional de Ràdio Llavaneres a l’edifici del 
Casal.  
 
El text de l’esmentat document s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes 
legals. 
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Segon.- FACULTAR el senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i perquè 
signi la documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’entitat El Casal de Llavaneres, als efectes 
oportuns.” 

 
El senyor Alcalde explica breument l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS 

LLAVANERES, recorda el seu posicionament a la Comissió Informativa General. 
 
Recorda que no hi ha accessibilitat a l’edifici del Casal, pensa que s’hauria de 

replantejar el lloc. 
Anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, pensa 

que cal estudiar bé el tema. Reconeix la tasca d’El Casal, com a entitat del municipi. 
Demana coherència al govern i que compleixi la normativa d’accessibilitat. 

 
El senyor Rubal pensa que cal donar accessibilitat als serveis municipals. Cal 

replantejar-se la ubicació. Anuncia el seu vot en contra. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, 

reconeix la tasca  d’El Casal com a entitat promotora de la cultura. 
 
Recorda que el seu Grup Municipal va votar en contra del primer conveni perquè 

la sala polivalent no complia la normativa d’accessibilitat. 
 
La senyora Bastida, afirma que el seu Grup Municipal, aposta per Ràdio 

Llavaneres, però no està d’acord amb les formes del Govern. Anuncia el seu vot en 
contra. 

 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, valora 

positivament la tasca d’El Casal. Però comenta que no hi ha cap informe tècnic que 
recomani la ubicació de Ràdio Llavaneres a El Casal, pensa que El Casal hauria de 
proposar una alternativa i cedir un espai a peu pla. Si El Casal arriba a ser de propietat 
municipal, l’Ajuntament ja farà les millores necessàries pel que fa a l’accessibilitat. 

 
Pensa que l’Ajuntament disposa d’espais municipals per ubicar Ràdio 

Llavaneres amb bona accessibilitat, com ara locals a l’Avinguda Catalunya, 
l’escorxador municipal i la casa masoveria de Ca l’Alfaro. 

 
El senyor Mora anuncia la seva abstenció. 
 
El Regidor senyor Antoni Majó i Vivés , del Grup Municipal del PP, considera 

que aquest espai no reuneix les condicions d’accessibilitat i valora les alternatives 
proposades pel senyor Mora. Afirma que això demostra la manca de diàleg per part del 
govern. 
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El senyor Alcalde recorda que al senyor Mora que, en mandats anteriors, com a 
Regidor de Cultura, va ubicar Ràdio Llavaneres a El Casal. Afirma que El Casal té la 
voluntat de fer les adaptacions necessàries al respecte. 

 
El senyor Mora pensa que s’ha de millorar la situació. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: cinc vots a favor (CIU), sis vots en 

contra (PP, PSC-PM i GLL-EPM) i dues abstencions (ERC-AM i SOS 
LLAVANERES). Per tant, no resulta aprovat l’assumpte. 
 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER A LA 
DIFUSIÓ DE L’ACTA DELS PLENS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu 
senyor Josep Ruiz Royo, presenta al Ple la següent MOCIO PER A LA DIFUSIÓ DE 
L´ACTA DELS PLENS MUNICIPALS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
Vist que ja no es retransmeten els plens de l’ajuntament de Llavaneres per la tv local, 
pel tancament definitiu de les emissions analògiques de TV Llavaneres. 
 
Vist que encara tardarà temps per visualitzar els plens a través de internet   
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord. 
 
PRIMER. 
 
Demanar que es voti en el ple municipal la proposta de que al web municipal incorpori 
l’acta del ple el dia següent de realitzar la sessió plenària. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’abril de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal S.O.S LLAVANERES” 
 
Per unanimitat s’acorda que l’acta del Ple s’incorpori al web al dia següent de la seva 
aprovació i que les actes del Ple d’aquest mandat, que ja han estat aprovades, es pengin 
al web. 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el 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 PER A LA DIFUSIÓ DE 
L´ACTA DELS PLENS MUNICIPALS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
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Vist que ja no es retransmeten els plens de l’ajuntament de Llavaneres per la tv local, 
pel tancament definitiu de les emissions analògiques de TV Llavaneres. 
 
Vist que encara trigarà temps per visualitzar els plens a través d’internet   
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord. 
 
PRIMER. 
 
Demanar que es voti en el ple municipal la proposta de que al municipal s’incorporin les 
actes el dia següent de la seva aprovació i  que s’incorporin les actes ja aprovades 
d’aquest mandat. 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’abril de 2009 
 
Josep Ruiz Royo 
Portaveu del Grup Municipal SOS LLAVANERES” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb les esmenes 
proposades. 
 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER A LA 
CREACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME. 
 
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 PER A LA CREACIÓ DE 
LA ORDENANÇA DE CIVISME 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El projecte de redacció i aprovació d’una Ordenança de Civisme  respon a la voluntat de 
crear una nova eina al servei de les persones que permeti millorar la convivència als 
espais públics i en l’àmbit de les relacions veïnals, definint de forma clara els drets i 
deures dels ciutadans i ciutadanes. 

Es tracta, doncs, de disposar d’un text normatiu que sistematitzi tots aquells 
comportaments, accions o omissions que afectin el bé comú i l’interès general, situant el 
ciutadà i la comunitat on viu com a bé jurídic a protegir. 

La proposta d’ordenança actualitza i amplia els continguts per donar resposta als nous 
hàbits de la ciutadania a l’espai públic. El document advoca per la implicació dels 
ciutadans en el respecte i el manteniment del poble com a espai de tothom, i fa un 
especial èmfasi en el compliment de les normes en àmbits com els animals de 
companyia, els sorolls o l’ús de l’espai públic. L’ordenança endureix determinades 
accions. Però  per altre banda l’ordenança introdueix  mesures de que  determinades 
sancions econòmiques es podran substituir per sessions formatives i,  per la participació 
en activitats cíviques o treballs a la comunitat, llevat dels casos en què la llei n’imposés 
el caràcter obligatori.  
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PRIMER: Es proposa crear una comissió de treball amb tots els grups municipals per 
estudiar quines accions, commutacions i quines sancions es considera millor aplicar. 
 
SEGON: Convidar a tots els grups municipals per aportar propostes prenent com a base 
la proposta d´ordenança que s´adjunta a la present moció. 
 
 
Josep Ruiz Royo 
Regidor del grup Municipal de S.O.S Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 21 d’abril de 2009” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
afirma que es tracta d’un punt del seu programa electoral i convida a tothom  a 
participar-hi. Explica que el Govern li ha passat una proposta que té punts iguals a la 
seva proposta. Demana que ambdues propostes es considerin documents de treball. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, anuncia el seu 
vot en contra. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, valora 
positivament la proposta del Grup Municipal de SOS, però el Regidor de Governació 
també hi està treballant en aquest tema. Pensa que  cal consensuar entre tots els Grups 
Municipals l’ordenança de civisme. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia el seu 
vot a favor. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta la seva 
satisfacció per la proposta presentada pel Grup Municipal de SOS LLAVANERES. 
Considera que cal consensuar entre tots els Grups Municipals l’ordenança de civisme. 
 
També comenta que el govern treu propostes quan l’oposició presenta iniciatives. 
 
Demana que es deixi la proposta sobre la taula i es consensuï  el tema. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les 
Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipals, comenta que molts Regidors de 
la Corporació saben que fa sis mesos que s’està treballant en l’ordenança. Anuncia el 
seu vot en contra perquè el Govern tenia preparada  abans l’ordenança per presentar-la. 
 
El senyor Alcalde considera oportunista la proposta i demana que es retiri. 
 
El senyor Ruiz explica que va presentar aquesta proposta per responsabilitat. 
 
El senyor Alcalde demana que es retiri el segon punt i hi donarà suport. 
 
El senyor Ruiz proposa esmenar el segon punt, el sentit que quedi redactat de la següent 
manera:  
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“SEGON: Convidar a tots els grups municipals per aportar propostes prenent com a 
base el document annex a la moció i el document que ha preparat el govern 
municipal.” 
 
Finalment, el text de la moció esmentada que es sotmet a votació és el 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 PER A LA CREACIÓ DE 
LA ORDENANÇA DE CIVISME 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El projecte de redacció i aprovació d’una Ordenança de Civisme  respon a la voluntat de 
crear una nova eina al servei de les persones que permeti millorar la convivència als 
espais públics i en l’àmbit de les relacions veïnals, definint de forma clara els drets i 
deures dels ciutadans i ciutadanes. 

Es tracta, doncs, de disposar d’un text normatiu que sistematitzi tots aquells 
comportaments, accions o omissions que afectin el bé comú i l’interès general, situant el 
ciutadà i la comunitat on viu com a bé jurídic a protegir. 

La proposta d’ordenança actualitza i amplia els continguts per donar resposta als nous 
hàbits de la ciutadania a l’espai públic. El document advoca per la implicació dels 
ciutadans en el respecte i el manteniment del poble com a espai de tothom, i fa un 
especial èmfasi en el compliment de les normes en àmbits com els animals de 
companyia, els sorolls o l’ús de l’espai públic. L’ordenança endureix determinades 
accions. Però  per altre banda l’ordenança introdueix  mesures de que  determinades 
sancions econòmiques es podran substituir per sessions formatives i,  per la participació 
en activitats cíviques o treballs a la comunitat, llevat dels casos en què la llei n’imposés 
el caràcter obligatori.  
 
PRIMER: Es proposa crear una comissió de treball amb tots els grups municipals per 
estudiar quines accions, commutacions i quines sancions es considera millor aplicar. 
 
Josep Ruiz Royo 
Regidor del grup Municipal de SOS Llavaneres 
 
Sant Andreu de Llavaneres, a 21 d’abril de 2009” 
 
Sotmesa a votació la moció resultada aprovada per unanimitat, amb l’esmena 
proposada. 
 
 
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A LA 
INSTAL.LACIÓ DE BANCS I PAPERERES AL LLARG DEL PASSEIG AL DE 
LA RIERA I PER A LA LIMITACIÓ DEL PAS DE VEHICLES EN UN TRAM 
DE LA MATEIXA. 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
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“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu 
senyor Joan Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE BANCS I PAPERERES AL LLARG DEL PASSEIG DE LA 
RIERA I PER A LA LIMITACIÓ DEL PAS DE VEHICLES EN UN TRAM DE LA 
MATEIXA.  
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Passeig de la Riera, entre l’avinguda de Catalunya i el Polisportiu de Sant Pere és un 
dels itineraris més freqüentats a peu i en bicicleta pels ciutadans de Sant Andreu de 
Llavaneres, entre setmana i, molt especialment, els caps de setmana. Aquest recorregut, 
asfaltat en una bona part, no disposa de voreres més que en el tram que recorre el frontal 
de la urbanització de l’Ametllareda, on es troben alguns bancs i alguna paperera. Des de 
Gent de Llavaneres entenem que aquest passeig s’ha de potenciar com a eix de vianants 
i de bicicletes, creant les condicions que el facin més còmode i segur. 

El passeig és utilitzat també per a passejar gossos i tot i l’existència de quatre bateries 
de contenidors en el recorregut, no s’evita que sovint papers, bosses i defecacions de 
gossos acabin al llit de la riera. Aquests elements embruten i empitjoren l’estat i 
aparença d’una riera ja prou deteriorada. 

D’altra banda, tot i la funció estructuradora del territori que té l’eix de la Riera, entenem 
que les demandes de trànsit actuals no superen la capacitat de l’av. Sant Andreu, que pot 
servir perfectament aquestes necessitats. El trencament d’aquesta continuïtat pretén la 
dissuasió de pas amb cotxe per tot l’eix, tal com passa actualment.  

A més de la millora de la seguretat i confort de vianants pel tram, cal tenir present la 
millora de les condicions dels residents en la filera de cases amb façana al passeig, que 
suporten entre setmana i també en cap de setmana les conseqüències d’un trànsit 
innecessari a prop de casa seva. 

Recentment aquest Ple va aprovar la instal·lació d’enllumenat al passeig de la Riera en 
el tram que encara no disposa. 

En la mateixa línia de fer aquest espai de convivència més atractiu, facilitar les parades 
de descans en el passeig, evitar el pas de vehicles a motor, augmentar la seguretat viària 
de vianants i de ciclistes i millorar la neteja i aspecte de la riera, Gent de Llavaneres 
proposa l’adopció del següent  

 
ACORD: 
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PRIMER. La col·locació al llarg del recorregut del Passeig de la Riera, en els trams en 
què encara no es disposa, de bancs i papereres.  
 
SEGON. Trencar la continuïtat del passeig de la Riera, prohibint el pas de vehicles a 
motor entre el c. Alzina (sota l’autopista) fins al Camí de Can Pi durant els caps de 
setmana i dies festius, quan la presència de vianants i ciclistes és més nombrosa. Aquest 
tancament, a més de la senyalització corresponent, haurà d’efectuar-se amb mitjans 
físics, per tal que lla mesura sigui eficient i el tancament efectiu en aquest tram.  
 
Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 22 d’abril de 2009.” 
 
E l Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, explica que 
amb aquesta moció es pretén crear les condicions del que ja és un fet, perquè es faci el 
passeig amb seguretat i comoditat. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
anuncia el seu suport. Pensa que cal fer actuacions per millorar la Riera. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica 
que el seu Grup defensa un projecte integral de la Riera. Anuncia el seu suport, si bé 
pensa que és una solució parcial, ja que cal apostar per un projecte global. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia el seu 
suport a la moció. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica que el seu 
Grup va fer una aportació a la moció en el sentit d’incloure els caps de setmana i dies 
festius. Considera que es tracta d’una moció coherent. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les 
Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipals, explica, en primer lloc, que les 
papereres ja estan comprades i la Diputació de Barcelona ja ha cedit els bancs. En segon 
lloc, pensar que caldria buscar una alternativa per no tallar el trànsit. 
 
El senyor Rubal es mostra en desacord amb el senyor García en el sentit que cal buscar 
una alternativa per no tallar el trànsit, ja que opina que la capacitat de la carretera és 
suficient. 
 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: vuit vots a favor (PP, PSC-PM, GLL-EPM, 
ERC-AM i SOS LLAVANERES) i cinc vots en contra (CIU). Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 
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12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A 
L’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL CAMÍ DE LA MASIA I AL ENTORN,A LA 
URBANITZACIÓ D’ATMELLAREDA. 
 
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’ORDENACIÓ 
DEL TRÀNSIT AL CAMÍ DE LA MASIA I A L’ENTORN, A LA URBANITZACIÓ 
DE L’AMETLLAREDA.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Camí de la Masia, a l’Ametllareda constitueix un dels eixos de la xarxa viària bàsica 
de Sant Andreu de Llavaneres. És un eix de connexió i de buidat de trànsit a/des de l’av. 
Santa Andreu i la urbanització, així com a via de pas cap a la zona de Bell Aire. En el 
tram entre el passeig dels Cedres i el carrer de l’Alzina s’ubiquen un seguit de comerços 
i un centre escolar que concentren a diari una relativament important atracció de viatges. 

La concurrència d’ús com a via de pas de vehicles i com a espai amb d’atracció 
d’activitat comercial i d’ús local produeixen de manera reiterada una conflictivitat de 
trànsit que tot i la seva permanència en el temps no ha estat tractada, ni molt menys 
resolta. Així, cada dia, en els moments d’entrada i de sortida de la llar d’infants i, de 
manera menys accentuada, al llarg de la resta del dia, es freqüent l’estacionament de 
vehicles al tram esmentat dificultant la circulació i convertint aquest tram en un espai 
poc agradable i, sobretot, poc segur.  

D’altra banda, s’observa en tota la urbanització una ordenació de doble sentit 
generalitzat, el que fa que totes les interseccions contemplin un gran nombre de 
moviments possibles, fet que també dificulta la circulació i augmenta el risc d’accidents. 

El Pla Local de seguretat viària elaborat l’any 2008 estudia aquesta zona com un dels 
espais més conflictius (Punt 4 del Pla Local de Seguretat Viària). De manera especial 
esmenta la intersecció entre el carrer de l’Alzina amb el Camí de la Masia i entre aquest 
i el carrer dels Cedres.  

Per tal de resoldre aquesta conflictivitat i reduir el risc d’accidents a la zona, Gent de 
Llavaneres proposa, d’acord amb el plantejament que fa l’esmentat Pla l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER. Una actuació decidida de control i disciplina viària al camí de la Masia entre  
els carrers del l’Alzina i dels Cedres, especialment en els moments de màxima demanda 
i de més conflicte per tal de reduir el risc i el grau de conflicte actual i de fer efectiu el 
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compliment de la senyalització existent que prohibeix la parada de vehicles en aquest 
tram. 
 
SEGON. Adoptar en la urbanització de l’Ametllareda una ordenació de sentits únics de 
circulació, amb excepció del Camí de la Masia i c. dels Cedres. Es proposa com a base 
les indicacions del Pla, sense perjudici de possibles modificacions fruit d’un estudi més 
detallat de la regidoria corresponent. Es proposa igualment delimitar amb senyalització 
les zones d’estacionament als carrers de l’entorn que permetin un millor aprofitament de 
l’espai viari.  
Donat que ja existeix una proposta tècnica prou detallada, es proposa es comenci a 
estudiar immediatament i que la seva posta en marxa no es demori més enllà d’un mes 
des del moment de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 22 d’abril de 2009” 
 
El senyor Rubal explica que es tracta d’una via de la xarxa bàsica del municipi. Explica 
breument la moció. 
 
El senyor Regidor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, es 
posiciona a favor de millorar la mobilitat dels vehicles. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu 
suport. 
 
El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les 
Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipals, explica que la Policia Local ja 
fa el control del trànsit de tot el municipi. 
 
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena. 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERERES PER A 
LA CREACIÓ PER PART DE L’ESTAT D’UN FONS LOCAL ANTICRISI 2010. 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu 
senyor Joan Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A LA CREACIÓ PER 
PART DE LESTAT UN FONS LOCAL ANTICRISI 2010 
 

 25



La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera important 
les economies locals, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de 
mercat de treball. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha traduït en un 
empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de ciutadans i 
ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen una 
major atenció dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. Els governs locals han de 
respondre a unes majors necessitats de la seva ciutadania en el terreny de la protecció 
social i de l'ocupació, condicionant encara més greument les finances dels ens locals.  
 
Atès que l'actual situació de crisi econòmica, exigeix majors responsabilitats als 
ajuntaments, però també exigeix més protagonisme dels mateixos en les polítiques 
socials de proximitat i, en conseqüència, més disponibilitat de recursos incondicionats 
de la que disposen per donar respostes àgils des dels pobles i ciutats amb actuacions que 
permetin generar ocupació de manera intensiva i dirigides a les persones amb major risc 
social, que facilitin la formació i l’ocupació en noves demandes professionals i oferir les 
especialitats formatives de l’entorn productiu, a partir del foment de nous jaciments 
d’ocupació. 
 
Atès que els problemes estructurals d’inversió i finançament local es veuen agreujats 
davant de la situació de crisi econòmica, que afecta de manera molt especial als serveis i 
recursos municipals, i que per tant és la que ha de donar resposta immediata com 
administració més propera als ciutadans.  
 
Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col·lectius que 
estan reben més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des del món local en les 
polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.  
 
Atès que la iniciativa del Fons Estatal d’inversió local ha representat una important 
injecció per a l’activitat i l’ocupació dels municipis mitjançant les inversions locals 
durant l’any 2009; però constatem que aquesta iniciativa no soluciona els problemes 
estructurals en matèria de finançament dels ajuntaments degut a una insuficiència 
crònica de les transferències de l'Estat agreujada en l'actual situació de crisi per una 
generalitzada i important caiguda dels ingressos de l'activitat econòmica i l'urbanisme. 
 
Atès, doncs, que la situació de crisi econòmica condiciona greument la despesa 
ordinària de les finances locals i que agreuja encara més la seva poca capacitat 
d’endeutament. 
 
ACORDS: 
 
El grup municipal de Gent de Llavaneres proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: Instar al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a 
sufragar la despesa corrent dels governs locals per pal·liar els efectes de la profunda 
crisi econòmica, coparticipat pels governs de les Comunitats Autònomes i els 
ajuntaments. 
   
SEGON: Traslladar el present acords al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats i 
Diputades, als Grups Parlamentaris del Congrés, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. 
 
Joan Rubal Díaz 
 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
Sant Andreu de Llavaneres, a 18 d’abril de 2009” 
 
El senyor Rubal explica la moció. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, explica 
que el Govern Estatal està treballant en mesures concretes. Considera que el que cal 
demanar és un millor sistema de finançament pels Ajuntaments.  
 
També explica que hi ha un moció de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis per establir un millor sistema de finançament pels 
Ajuntaments. Pensa que la solució no passa per crear un fons concret per un any. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia el seu 
vot a favor. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu  vot a 
favor. 
 
El senyor Alcalde considera essencial la modificació de la Llei de finances locals. 
 
La senyora Bastida opina que l’Ajuntament hauria de fer un pla municipal d’austeritat, 
que ha reclamat en repetides ocasions. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: dotze vots a favor (CIU, PP,GLL-EPM, 
ERC-AM i SOS LLAVANERES) i un vot en contra (PSC-PM). Per tant, resulta 
aprovada la moció sense cap esmena. 
 
14. MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PERQUÈ EL SOL.LICITI 
UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT PER A LA REDACCIÓ DEL POUM. 
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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 
29 d’abril  de 2009: 
 
El passat 15 d’abril de 2009, es va publicar el DOGC l’ordre d’obertura de la 
convocatòria per a l’atorgament de més de 3 milions d’euros en ajuts per cofinançar la 
redacció de plans d’ordenació la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal i 
plans urbanístics derivats d ela iniciativa pública. 
 
Aquesta subvenció, que s’atorgarà per sisena vegada, beneficiarà municipis que han de 
refer alguna d’aquestes figures de planejament o que volen elaborar documents 
complementaris, com ara catàlegs d’edificacions rurals. 
 
Aquests ajuts s’emmarquen en el programa de foment del planejament que duu a terme 
el DPTOP amb la finalitat de millorar les condicions urbanístiques dels municipis 
catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint un desenvolupament 
sostenible. 
 
Donat que l’Ajuntament de Llavaneres està en fase de redacció del seu POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal) i encara no està aprovat definitivament,  
 
SOL-LICITEM 
 
Primer.- Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per entrar dins l’esmentada 
convocatòria de la Generalitat de Catalunya i així poder estalviar costos a l’Ajuntament 
de Llavaneres. 
 
Segon.- Informar als grups de la oposició de la resolució pertinent per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- En el cas de què s’atorgui l’esmentada subvenció i en funció de la quantitat 
assignada, l’estalvi que aquesta suposi als pressupostos aprovats es destinarà a allò que 
s’acordi en Ple per tots els grups polítics (govern municipal i oposició), en funció de les 
necessitats del moment. 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, 20 d’Abril de 2009” 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, retira la 
moció. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A SOL.LICITAR LA 
DECLARACIÓ DE MUNICIPI D’INTERÈS TURÍSTIC I UBICACIÓ A 
L’EDIFICI “LA BODEGA” D’UN ALBERG DE TURISME. 
 
Es dóna compte de la moció següent: 
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“El Grup Municipal d’Esquerra i en la seva representació el regidor senyor Joan Mora i 
Buch, presenta al Ple la següent Moció per a sol·licitar la declaració de municipi 
d’interès turístic i ubicació a l’edifici de ‘La Bodega’ d’un Alberg de Turisme. 
 
Exposició de motius: 
 
Sant Andreu de Llavaneres disposa d’un ampli ventall de possibilitats en el camp 
turístic. El nostre municipi és un poble costaner i té en la seva platja i port un important 
reclam pel desenvolupament d’activitats de lleure. La platja, la restauració, i les 
activitats esportives relacionades amb la nàutica fan del nostre poble un dels més 
privilegiats del Maresme en aquest àmbit.  
 
La natura també és una possibilitat turística a considerar. El visitant de Llavaneres pot 
gaudir de recorreguts de muntanya i també d’un permanent contacte amb un entorn 
natural privilegiat.  
 
El passat modernista del municipi atorga al turista un marcat recorregut modernista i 
d’un important patrimoni arquitectònic fruït dels més de mil anys d’història de la nostra 
població. 
 
La nostra privilegiada posició geogràfica, a prop de Barcelona (com a referència 
turística de primer ordre mundial) i també de Girona, esdevé una important possibilitat 
estratègica. 
 
Finalment, l’oferta gastronòmica de la nostra població esdevé, per si sol, un reclam 
turístic de primer ordre en l’àmbit de El Maresme. 
 
Tot i aquest potencial, no existeix a Llavaneres una important activitat hotelera i aquest 
fet fa que perdem les possibilitats econòmiques d’aquesta activitat.  
 
Atès que l’article 25 de la LRBRL descriu l’àmbit de regulació sectorial sobre el 
turisme i les competències que tot Ajuntament té en aquest àmbit. 
 
Atès que la nostra població disposa dels importats reclams turístics abans descrits. 
 
Atès que la declaració del municipi com a municipi ‘d’interès turístic’, ens donaria 
accés a diverses línies de recursos i ajuts per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que un Alberg de Turisme situat al centre de la població donaria la possibilitat 
d’explotar les importants possibilitats turístiques del municipi.  
  
El grup municipal d’Esquerra insta al Ple a adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer, establir com a prioritat municipal la sol·licitud al Govern de la Generalitat de la 
declaració de Llavaneres com a ‘municipi d’interès turístic’.  
 
Segon, creació a Llavaneres d’un Alberg de Turisme com a recurs turístic d’interès 
local.  
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Tercer, adaptar l’edifici municipal popularment conegut com ‘La Bodega’ per ubicar-hi 
un Alberg de Turisme.” 
 
El senyor Mora explica breument la moció i comenta que quan governava tenia avançat 
el projecte d’un alberg de joventut a La Bodega. Pensa que es una bona manera de 
donar a conèixer el municipi i potenciar el turisme. 
 
El senyor Mora explica que l’any 2005 l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 
va fer un informe en relació a les entitats, que diu el següent: 
 
“Pel que fa als espais culturals del poble, i tenint en compte els nous projectes de Can 
Cabot i Can Riviere, aquests semblen doncs suficients per la dinàmica cultural actual de 
Llavaneres. De fet, sense els nous equipaments i utilitzant de forma òptima els espais 
del Casal de Llavaneres, les necessitats de les diferents entitats culturals i de 
l’Ajuntament quedarien força cobertes. Per això es corre el risc que s’acabin doblant uns 
espais i que alguns d’ells es vegin abandonant de forma paulatina.” 
  
Com a defensor d’El Casal, demana suport a la moció perquè s’ajudarà a aquesta entitat 
i s’ajudarà a la promoció del turisme del municipi. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, 
llegeix el següent: 
 
“Sr. Mora, vostè ja sap quin va ser el posicionament de SOS Llavaneres amb el tema de 
la compra de la “BODEGA” 
 
Nosaltres creiem que fa falta el PLA D’EQUIPAMENTS que el mateix POUM 
reconeix  com una carència pendent de solucionar prioritària. 
 
Si no fem primer un pla d’equipaments en el qual definim quins equipaments son 
necessaris, a on s’han d’ubicar preferentment, quan i amb quina importància s’han de 
desenvolupar, com es preveu finançar-los, per això es important pressupostar-los i fer 
una planificació financera, i conèixer quins usos se’n fan dels actuals equipaments i 
quines alternatives de usos hi han per els equipaments que tenim, 
 
El govern ha de buscar el màxim de recolzaments el definir uns usos globals dels 
equipaments i definir-los prèviament a les actuacions. 
 
Definir el us de un equipament com la bodega no es pot fer sense un pla d’equipaments 
global, una inversió d’aquestes característiques costa molts diners que s’han de 
pressupostar per lo que no ens podem tornar a equivocar. 
 
El preu que hem de pagar per la compra del edifici de la bodega ja ens deixa d’entrada 
una bona càrrega urbanística. 
 
No anem pas tant sobrat de diners ni d’equipaments  
 
Per tant el nostre vot és no a l’alberg de turisme…….” 
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, explica que en 
el marc del POUM s’havia parlat de la possibilitat d’instal·lar un alberg de joventut a La 
Bodega. Pensa que seria un impuls a la promoció econòmica del municipi. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa 
que cal fer un programa a llarg termini. Pensa que cal disposar d’un pla d’equipaments, 
i el reclama al govern. 
 
La senyora Bastida pensa que cal definir el tipus de turisme i tenir un pla de viabilitat de 
l’alberg de turisme. Es posiciona a favor de la declaració de municipi turístic. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana que es 
procedeixi a votar de manera separada els punts, d’una banda el punt 1 i de l’altre el 
punt 2 i 3, de manera conjunta. 
 
Explica que Sant Andreu de Llavaneres és un municipi turístic per horaris comercials 
des de l’any 1994. Anuncia el seu vot a favor respecte el punt 1. Recorda que, en el seu 
programa electoral, ja estava previst convertir La Bodega, en un Hotel d’Entitats. 
 
El senyor Alcalde es posiciona a favor del punt 1. Però no considera adient ubicar un 
alberg de turisme al casc urbà, perquè pot generar molèsties als veïns. 
 
El senyor Mora accepta que es procedeixi a la realització de la votació separada dels 
punts. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: Punt 1: s’aprova per unanimitat. Punt 2: 
vuit vots a favor (CIU, GLL-EPM ERC-AM i SOS LLAVANERES) i cinc abstencions 
(PP i PSC-PM). Per tant, resulta aprovat. Punt 3: dos vots a favor (GLL-EPM i ERC-
AM), una abstenció (SOS LLAVANERES)i deu vots en contra (CIU, PP i PSC-PM). 
Per tant, resulta rebutjat. 
 
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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