
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2010

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 24 de febrer de 2010, 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), 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.

Ha excusat la seva assistència el Regidor senyor Víctor Ros i Casas (Grup Mixt).

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 27 DE   
GENER DE 2010.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta que a la pàgina 10 de 
l’acta de data 27 de gener de 2010, hi ha un error material, ja que on consta “El Regidor senyor Joan 
Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-APM (...)”, ha de dir “El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, 
del Grup Municipal de GLL-EPM (...)”

El senyor Rubal també comenta que, en la mateixa pàgina 10, consta el següent: “El Regidor 
senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de GLL-APM”, ha de constar: El Regidor senyor Joan 
Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM (...)”

A la pàgina 20 de l’acta del dia 27 de gener de 2010, el senyor Rubal explica que, en el paràgraf  
següent:  “Respecte  la  pregunta  número  1,  el  senyor  Garcia  respon  que  en  data  4  de  juny  de  2009 
l’Ajuntament va adquirir la grua per un preu de 4.200 euros, IVA inclòs. Explica que el canvi de nom, la 
retolació del vehicle i la seva assegurança estan en tràmit”, s’hauria de fer constar: “Afegeix que entrarà 
en funcionament el primer trimestre de 2010.”

Per últim, el senyor Rubal, vol deixar constància que a la pàgina 22 consta el següent: “Pel que fa a la 
pregunta número 2, el senyor Alcalde explica que va ordenar a l’informàtic municipal que tots els Grups 
Municipals disposessin d’un ordinador i d’una impressora en funcionament.” Considera que cal afegir-hi 
el següent: “L’Alcalde contesta que sí va donar l’ordre per entrar al despatx del Grup Municipal de GLL-
EPM”.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2010, 
amb les esmenes proposades.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:  
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.  

- Decret núm. 21/2010, de 19 de gener, fins el decret núm. 68/2010, de 15 de febrer.

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

El senyor Alcalde proposa el debat conjunt dels assumptes 3 i 4 inclosos a l’ordre del dia, proposta que és 
acceptada per unanimitat.
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En conseqüència,  es dóna compte dels  dictàmens següents  del  President  de la  Comissió Informativa 
General:

3. REVOCACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE 3 DE NOVEMBRE DE 2006 SIGNAT   
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES I LA MERCANTIL 
CORTIJOSA, S.A.

“REVOCACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE 3 DE NOVEMBRE DE 2006 SIGNAT SIGNAT 
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE  LLAVANERES  I  LA  MERCANTIL 
CORTIJOSA, S.A.

Atès que en data 26 de setembre de 2006 el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar el conveni  urbanístic 
entre la mercantil CORTIJOSA, S.A. i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,  en virtut del qual 
aquest Ajuntament adquiria el sòl i les edificacions situades a l’Avinguda Sant Andreu, núm. 6, de Sant 
Andreu de Llavaneres (“Can Cabotet” o “La Bodega”).

Atès que l’esmentat conveni es va signar en data 3 de novembre de 2006.

Vist que el nou conveni signat pels particulars, en el qual es demana la revocació de l’anterior document.

Vist  que  el  Ple  de  l’ajuntament,  en  base  al  principi  d’autonomia  local  i  com  a  òrgan  de  govern  i 
administració del municipi (Art.  140 de la Constitució Espanyola),  és qui ostenta la competència per 
determinar el que li convé a l’interès públic.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de febrer de 2010.

Vist l’informe de Secretaria.

Vist el que determina l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- REVOCAR l’acord del Ple de data 26 de setembre de 2006, pel qual s’aprovava el conveni 
urbanístic entre la mercantil CORTIJOSA, S.A. i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en virtut 
del qual aquest Ajuntament adquiria el sòl i les edificacions situades a l’Avinguda Sant Andreu, núm. 6, 
de Sant Andreu de Llavaneres (“Can Cabotet” o “La Bodega”).

Aquesta revocació comportarà l’exclusió les determinacions urbanístiques del conveni urbanístic de 3 de 
novembre de 2006 del document del POUM.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.

Tercer.- PUBLICAR  el present acord al tauler d’anuncis, al web de l'Ajuntament i  al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.”

4. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE   
SANT ANDREU DE LLAVANERES I LA MERCANTIL CORTIJOSA, S.A.,  (CONVENI 
“CAN CABOTET” O “LA BODEGA”).

“APROVACIÓ  DEL  CONVENI  URBANÍSTIC  A  SIGNAR  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  SANT 
ANDREU DE LLAVANERES, I LA MERCANTIL CORTIJOSA S.A.

Vist  el  conveni  urbanístic  a  signar  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres,  la  mercantil 
“CORTIJOSA, S.A.”, en virtut del qual aquest Ajuntament adquirirà el sòl i les edificacions de la finca 
coneguda com “La Bodega” i situada a l’avinguda Sant Andreu, núm. 10, de Sant Andreu de Llavaneres, 
mitjançant la permuta amb una part de la finca municipal situada a “La Llarga”.
  
Vist l’informe de Secretaria.
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Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de febrer de 2010.

Vist l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Disposició Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , 
pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl.

Vist el que determina l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , pel qual s’aprova el 
text refós de la llei del sòl, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- SOTMETRE  el conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i 
la mercantil  “CORTIJOSA, S.A.”, a informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació 
d'edictes al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
amb l'objecte que els interessats formulin al·legacions que considerin oportunes.

El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Segon.- CONSIDERAR aprovat  el  document,  si  no es  presenten al·legacions  en el  termini  atorgat  a 
l’efecte i si durant l’esmentat termini la mercantil CORTIJOSA S.A. aporta els corresponents certificats 
de domini i càrregues de les finques objecte de permuta situades a l’avinguda de Sant Andreu 2-6, restant 
aquest incorporat a la documentació del POUM el qual ha de ser objecte d’aprovació. 
 
Tercer.-. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
tots els documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord.

Quart.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.”

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, llegeix 
el següent:

“Portem a aprovació un nou conveni entre Cortijosa i l’Ajuntament que té l’esperit del conveni signat el 3 

de novembre del 2006, remarcar l’interès públic d’aquests convenis ja que s’aconsegueix un solar cèntric 

situat en l’Avda. St. Andreu a tocar de l’Avda. Catalunya,  amb qualificació d’equipament públic, destinat 

a un ús cultural-social, en dit solar existeix un edifici anomenat Can Cabotet que està inclòs en el Catàleg 

de  béns  protegits  del  municipi  d’una  superfície  de  660,25  metres  i  que  Cortijosa  ha  fet  obres  de 

consolidació  estructural  per  poder  donar-li  un  ús  col·lectiu  que  ja  es  definirà  en  un  futur,  també 

s’edificarà un nou auditori amb una capacitat per a gairebé 300 persones; en l’avantprojecte d’aquest nou 

auditori que s’incorpora com a annex al conveni amb l’assessorament d’un actor del grup d’ERC s’ha 

insistit en què la seva caixa escènica i tots els seus complements siguin els necessaris perquè qualsevol 

companyia de teatre de prestigi pugui venir a Llavaneres.

A canvi l’Ajuntament permutarà una finca patrimonial situada en la finca matriu anomenada “La Llarga” 

la qual tindrà un sostre edificable de 3.651,45m2 equivalent a un màxim de 30 habitatges, també s’ha 

definit la seva ordenació volumètrica perquè aquestes edificacions estiguin paisatgísticament integrades 

en l’entorn.”

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent:

“En primer lloc hem de felicitar  la regidora  per  la documentació aportada  i  la voluntat  de millorar i 
arreglar en la mesura del possible un conveni viciat heretat de l’anterior govern:

M’agradaria ara posar els antecedents per saber d’on veníem i on estem…
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1r lloc  

És evident que es va  disposar d’informació privilegiada tal com cita el fiscal en les DILIGENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN 4/2007 del conveni. 

En el mateix, el fiscal cita textualment:

“Se observan unos movimientos especulativos en la transmisión de las fincas que posteriormente serán 
adquiridas por el Ayuntamiento con un importante aumento de valor en aquellos movimientos, por lo cual 
se puede pensar que los diversos titulares sabían que aquel municipio tenía interés en adquirirlas de la 
forma en la cual después se decidió a hacerlo". 

También  en  el  decreto  de  archivo   4/2007,  el  mismo  fiscal  menciona  también  las  vinculaciones 
comerciales  y  sociales  existentes  entre  las  empresas  compradora CORTIJOSA  y  vendedora 
PROMOELIT.”

Era  evident  que algú  va  disposar  d’informació  privilegiada  sobre  les  intencions  del  govern  anterior 
d’incorporar aquestes 2 finques com a equipaments en els tràmits de l’aprovació inicial del POUM  i va 
adquirir les 2 propietats amb  hipoteques de Caixa Estalvis Laietana  de 1.788.000 euros (a 32 anys i 2 de 
carència)   posant  sols  152.000  euros  i  després  va  fer  el  traspàs  a  una  empresa  amb  forts  vincles 
comercials entre els administradors, o sigui Cortijosa, la qual la va comprar per 3,6 Milions d’euros per 
tal de justificar la signatura del conveni amb l’Ajuntament permutant-se pels  6.709 m2 de sostre.

 2n lloc:

Avui  es  fa  un  càlcul  de  valoracions  molt  inferior  l’anterior,  això  posa molt  més  en  evidència  que 
l’anterior  acord  no  es  va  fer  mai  una  càlcul  de  valoracions  ja  que  mai  ha  aparegut  a  l’annex  de 
valoracions que ara sí hi és i que si s'hagués fet correctament tal com estableix la normativa  que regula 
les valoracions immobiliàries  hagués estat impossible compensar-ho per 6.709 m2 de sostre edificable;

..
Avui es compensa per 3.656 m2  amb un valor unitari del sòl d’habitatge plurifamiliar de 1.200 euros/m2; 
total de l’operació 4,3 milions euros.

Darrera d’aquesta operació, respecte el primer conveni que ara es vol anul·lar i deixar sense cap efecte 
per evitar responsabilitats penals dels anteriors signataris i intervinents, hi ha molts interrogants encara 
pendents de resoldre que han estat denunciats a la fiscalia anticorrupció com són:

1r. Com es va fer la valoració de la permuta del primer conveni ja esmentat? Com és que no hi ha a 
l’expedient cap annex amb el càlcul de valors?

2n. Una falta de rigor per part dels responsables polítics anteriors en vetllar per tenir un càlcul de valors i 
un càlcul exhaustiu del projecte de reforma de l’edifici de Can Cabotet i de la nova sala polivalent a fer-se 
com a constructora per part de la mateixa societat beneficiaria del conveni CORTIJOSA.

3r. El fet que una societat com Promoelit constituïda pocs mesos abans fes la compra sense pràcticament 
recursos propis ni solvència; el fet que fes el traspàs a una altra societat, CORTIJOSA, per quasi el doble 
posa en evidència que algú disposava d’informació privilegiada tal com cita el mateix fiscal.

4t. Des de fa uns dies hi ha una denúncia a fiscalia amb noves dades que poden comportar obrir noves 
investigacions i podrien suposar la imputació a persones vinculades i ja imputades amb el cas Pretòria 
com és el cas del que va ser màxim responsable de Planificació Territorial a la Generalitat els anys 1996-
2004. Aquest senyor a través de la societat GCB va comprar a una empresa vinculada a Cortijosa, 2 pisos 
i 3 pàrquings a un preu inferior al preu de  mercat, 
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5è. S'adquireix la finca de Can Cabotet sense disposar encara en el POUM d’un Pla d’Equipaments i 
sense saber quin ús se li donarà finalment: Hotel Entitats, Alberg de Joventut... Ni que s’hi farà, ni quan; 
ni com es financiarà.

Entenem que és IMPRESCINDIBLE presentar un PLA DE EQUIPAMENTS abans de fer novament la 
aprovació provisional del POUM per tal de no anar donant pals de cec sabent abans quins equipaments 
necessitem, a on posar-los, amb quin calendari  d’execució i com finançar la construcció,  per això es 
necessari  disposar  també  de  l’AGENDA  o  PLA  DE  EVALUACIÓ  FINANCERA  dels  principals 
equipaments dins dels documents del POUM.

 6è. Podríem trobar-nos amb el mateix  problema que vam tenir amb el conveni signat amb PROINOSA 
ja que es fa la permuta dels edificis de la Bodega i la futura construcció per 3.656 m2 de terrenys en sol 
urbà consolidat valorats en 4,3 milions d’euros.

Tot i que s’estableix en el nou conveni en el pacte 5è uns terminis de execució en funció de l’aprovació 
del pla Especial i de l’atorgament de llicències, no s’estableix cap tipus de condició resolutòria de la 
permuta vinculada al cas d’incompliment dels acords de construcció del nou edifici.

Això suposarà que igual que en el conveni de la Zona Esportiva amb Proinosa, se signa en el mateix 
conveni una doble obligació per una banda la permuta de propietats que es farà efectiva en el termini 
màxim de 4 mesos des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del POUM  i a la vegada se li 
atorga la construcció de l’edifici de nova planta que albergarà la sala polivalent a la mateixa societat 
constructora i beneficiaria del conveni sense concurs públic de lliure concurrència.

 7è. Per altra banda al no haver-hi concurs públic per la licitació de la construcció no podem comprovar si 
l’únic pressupost presentat per la pròpia constructora i adjudicatària del conveni de 2,6 Milions euros és 
el més avantatjós possible.

 8e. S'han demanat altres pressupostos comparatius?

 9è. S'han plantejat formalitzar únicament la permuta de l’edifici de la Bodega per l’import valorat del sòl 
i de l’edificació existent, valorats en l’Infome de l’Arquitecte en 1,7 Milions d’euros i treure a concurs 
públic de lliure concurrència la construcció del nou edifici?

Per tot això que li hem exposat i degut a que s'està investigant una nova denúncia presentada a la fiscalia, 
el nostre vot serà CONTRARI a un conveni originàriament viciat i amb molts interrogants pendents.

Tot i això i una vegada més reconeixem la tasca feta, la informació i la bona voluntat per arreglar en la 
mesura del possible el desgavell de conveni per part de la regidora Sandra Carreras.”

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que es revoca un 
conveni urbanístic perquè s’han canviat certs aspectes i s’ha d’adaptar al POUM.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que el seu Grup Municipal 
va treballar amb la Regidora d’Urbanisme per millora aquest tema. Anuncia la seva abstenció. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup  Municipal del PP, explica que per coherència, el 
seu Grup va donar suport al conveni en el seu dia. Anuncia el seu vot a favor.

La  senyora  Carreras,  puntualitza  les  valoracions  de  les  finques  i  fa  una  sèrie  d’aclariments  tècnics. 
Explica que l’edifici tindrà un ús cultural i no cal disposar ara del pla d’equipaments.
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El senyor Alcalde recorda que a l’informe de l’auditoria urbanística consta que el conveni de l’any 2006 
és ajustat a dret.

Sotmesos a votació els assumptes s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor (CIU, PP, GLL-EPM, i 
PSC-PM),  1  (un)  vot  en  contra  (SOS LLAVANERES) i  1  (una)  abstenció  (ERC-AM).  Per  tant,  els 
assumptes resulten aprovats sense cap esmena.

5. DONAR  COMPTE  DE  LES  SOL.LICITUDS  DE  PROJECTES  D’INVERSIÓ  I  DE   
PROJECTES  SOCIALS  APROVATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN 
SESSIÓ  D’1  DE  FEBRER  DE  2010  I  PRESENTATS  AL  FONS  ESTATAL  PER  A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.

La  senyora  Sandra  Carreras  i  Ruiz,  del  Grup  Municipal  de  CiU,  Regidora-Delegada  d’Urbanisme, 
informa que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2010, es van aprovar les obres 
i  els programes d’actuació social  que s’han presentat  al Fons Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat 
Local (FEOSL) que, pel que fa als projectes d’inversió, són els següents:

1
MILLORA  D’ACCESSIBILITAT  A  L’ENTORN  DE  L’ESTACIÓ  DE 
FERROCARRIL 473.994,85€

2 REFORMA ESCOLA BRESSOL SANT NICOLAU 110.126,93€

3
CARRIL  BICI  ANNEX  A  LA  RIERA  DE  SANT  ANDREU  ENTRE 
L’AVINGUDA DE CATALUNYA I EL PASSEIG MARÍTIM 113.714,82€

4
SOLUCIÓ  D'EMMAGATZEMATGE  UNIFICAT  D'ALTA 
DISPONIBILITAT EN EL SISTEMA 20.880,00€

5 TELEFONIA EN PBX IP 18.989,20€

6
PROJECTE  DE  REHABILITACIÓ  DE  LA  FAÇANA  PRINCIPAL  DE 
L’ESCOLA SANT ANDREU 40.000,00€

7
PROJECTE ELÈCTRIC PER A SUBSTITUCIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC I 
FANALS AL PASSEIG MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 87.498,20€

 TOTAL 865.204,00€

Els projectes socials sol·licitats al FEOSL són:

1 Educació: Manteniment ordinari dels centres educatius 144.843,00€

2 Benestar Social: Suport econòmic a les famílies 53.000,00€

3 Benestar Social: Integració dels joves 19.000,00€

 TOTAL 216.843,00€

Els membres del Ple es donen per assabentats.

6. AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT PRIVADA DE LA   
SENYORA  JOANA  FRANCO  RIVERA,  PERSONAL  LABORAL  FIX  DE 
L’AJUNTAMENT.

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

“AUTORITZACIÓ  DE LA COMPATIBILITAT  DE L’ACTIVITAT  PRIVADA DE LA SENYORA 
JOANA FRANCO RIVERA, PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 62/2002, de 28 de juny, es va procedir a contractar a la senyora 
Joana Franco i Rivera, personal laboral fix, Treballadora Familiar Municipal.
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Vist l’interès de la senyora Franco per desenvolupar una segona activitat com a terapeuta,  la qual ha 
sol·licitat de la Corporació que li sigui concedida la preceptiva autorització i declarada la compatibilitat 
amb l’activitat desenvolupada en el sector públic.

Vist que l'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei  de  les  entitats  locals,  estableix  la  possibilitat  de  reconèixer  la  compatibilitat  per  a  l’exercici 
d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat 
privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi  
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

Atès que la jornada  de la senyora  Joana Franco  i  Rivera,  personal  laboral  fix,  Treballadora  Familiar 
Municipal, és de 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa).

Atès que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, disposa que correspon al del Ple de l’Ajuntament la 
competència per a l’autorització d’activitats privades.

Vist l’informe de Secretaria.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 15 de febrer de 2010.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada declarada per la següent persona d’aquest 
Ajuntament: 

Nom i cognoms: Joana Franco i Rivera.
Personal laboral fix:  Treballadora Familiar.
Activitat privada: exercici professional en l’àmbit privat com a terapeuta.

Segon.- FER CONSTAR que el  reconeixement  per  part  de l’Ajuntament d’aquesta  compatibilitat  no 
implicarà en cap cas:

a) Condició més beneficiosa  que  pugui  ser  al·legada  en el  cas  de que  l’Ajuntament  modifiqui 
l’horari de prestació de serveis.

b) Impediment  per  desenvolupar  les  seves  tasques  fora  de  l’horari  habitual  de  treball  quan  el 
funcionament del servei ho requereixi.

Tercer.- FER CONSTAR que aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva 
imparcialitat o independència.

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a la interessada, al Departament d’Intervenció i als representants de 
personal laboral, als efectes adients.”

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

7. APROVACIÓ  INICIAL DEL PRESSUPOST  I  DE LA PLANTILLA DE PERSONAL   
PER A L’EXERCICI 2010.
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A 
L’EXERCICI 2010.

Vist l’expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, integrat pel pressupost de 
l’entitat, el de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, el de l’Organisme Autònom Municipal 
Ràdio i  Televisió  de  Llavaneres,  el  de  l’Organisme  Autònom Cavalcada  de  Reis  i  el  de  la  societat 
mercantil de capital íntegrament municipal “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”; el qual inclou també 
l’annex de la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i personal eventual.

Vistes les previsions de despeses i ingressos, els programes anuals d’actuació, inversions i finançament 
per a l’exercici 2010 de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”.

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici  2010 de l’Organisme Autònom Municipal Museu-
Arxiu va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 19 de novembre de 2009.

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici  2010 de l’Organisme Autònom Municipal Ràdio i 
Televisió de Llavaneres (RTVLL) va ser aprovada per la Junta de Govern del mateix en sessió de data  9 
de novembre de 2009.

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2010 de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada 
de Reis va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 30 d’octubre de 2010.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data  15 de febrer de 2010.

Vist l’informe d’Intervenció.

Vistos els articles 162 a 171, i concordants 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’informe  de  Secretaria-
Intervenció; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2010 per un 
import  total  anivellat  de 13.239.755,07 €,   que comprèn el  pressupost  de l’entitat,  el  de l’organisme 
autònom municipal Museu-Arxiu, el de l’organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres 
(RTVLL),  el  de  l’Organisme  Autònom municipal  Cavalcada  de  Reis   i  el  de  la  societat  mercantil 
“Llavaneres Societat Municipal, S.L.”;  tant de l’estat d’ingressos com de despeses, d’acord amb el resum 
per capítols i els annexos de bases d’execució, plantilla de personal i altra documentació que consta a 
l’expedient.

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total
capítol

1 Impostos directes 4.437.730,00
2 Impostos indirectes 160.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.269.825,00
4 Transferències corrents 3.284.419,10
5 Ingressos patrimonials 64.2000,00
6 Alienació d’inversions reals 560.000,00
7 Transferències de capital 1.463.040,97
8 Actius financers 0,00
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9 Passius financers 0,00
   
  TOTAL INGRESSOS 13.239.215,07
PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

1 Despesa de personal 4.645.373,91
2 Despesa en béns corrents i serveis 5.021.767,36
3 Despesa financera 64.000,00
4 Transferències corrents 815.730,80
6 Inversions reals 2.050.815,21
7 Transferències de capital 115.527,79
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 526.000,00
   
  TOTAL DESPESES 13.239.215,07

ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU
PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES  
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES  
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 39.260,00
CAPÍTOL 5 RENDIMENTS PATRIMONIALS  540,00
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.500,00
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   

 TOTAL INGRESSOS 61.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   
CAPÍTOL 1 PERSONAL  
CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 39.800,00
CAPÍTOL 3 FINANCERES  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 21.500,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   

9



 TOTAL DESPESES 61.300,00

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES  
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES  
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.180,00
CAPÍTOL 5 RENDIMENTS PATRIMONIALS  
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.340,00
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL INGRESSOS 20.520,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 PERSONAL  
CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.380,00
CAPÍTOL 3 FINANCERES  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 12.140,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL DESPESES 20.520,00
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ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES  
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES  
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.996,00
CAPÍTOL 5 RENDIMENTS PATRIMONIALS  
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL INGRESSOS 22.996,00

PRESSUPSOT DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 PERSONAL  
CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 22.996,00
CAPÍTOL 3 FINANCERES  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL DESPESES 22.996,00
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LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SL

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES  
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES  
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS  
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.500,00
CAPÍTOL 5 RENDIMENTS PATRIMONIALS  
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL INGRESSOS 3.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

   
CAPÍTOL 1 PERSONAL  
CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.200,00
CAPÍTOL 3 FINANCERES 300,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS  
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS  
   
 TOTAL DESPESES 3.500,00
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

PRESSUPOST D’INGRESSOS

  AJUNTAMENT
MUSEU-
ARXIU RÀDIO-TV

CAVALCADA 
REIS

LLAVANERES, 
SL AJUSTAMENTS CONSOLIDAT

        
CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 4.437.730,00     4.437.730,00
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 160.000,00     160.000,00
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.269.825,00     3.269.825,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.284.419,10 39.260,00 8.180,00 22.996,00 3.500,00 73.936,00 3.284.419,10
CAPÍTOL 5 RENDIMENTS PATRIMONIALS 64.200,00  540,00    64.740,00
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 560.000,00

    560.000,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.463.040,97 21.500,00 12.340,00   33.840,00 1.463.040,97
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00     0,00
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00     0,00
        
 TOTAL 13.239.215,07 61.300,00 20.520,00 22.996,00 3.500,00 107.776,00 13.239.755,07

PRESSUPOST DE DESPESES

  AJUNTAMENT
MUSEU-
ARXIU RÀDIO-TV

CAVALCADA 
REIS

LLAVANERES, 
SL AJUSTAMENTS CONSOLIDAT

        
CAPÍTOL 1 PERSONAL 4.645.373,91     4.645.373,91
CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.021.767,36 39.800,00 8.380,00 22.996,00 3.200,00 5.096.143,36
CAPÍTOL 3 FINANCERES 64.000,00    300,00 64.300,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 815.730,80     73.936,00 741.794,80
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CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2.050.815,21 21.500,00 12.140,00   2.084.455,21
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 115.527,79

    33.840,00 81.687,79
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00     0,00
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 526.000,00     526.000,00
        
 TOTAL 13.239.215,07 61.300,00 20.520,00 22.996,00 3.500,00 107.776,00 13.239.755,07
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 2010
PLANTILLA Núm. de places Grup 

A) PERSONAL FUNCIONARI   
I. Amb habilitació de caràcter nacionalI. Amb habilitació de caràcter nacional   
   1.2. Secretari/a   1.2. Secretari/a 11 A1A1
   1.3. Interventor/a   1.3. Interventor/a 11 A1A1
   
II. Escala d'Administració GeneralII. Escala d'Administració General   
   2.1. Tècnic/a Administració General    2.1. Tècnic/a Administració General 22 A1A1
   2.2. Subescala Direcció Àrea   2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2
   2.3. Subescala Administrativa   2.3. Subescala Administrativa 11 C1
   2.4. Subescala Auxiliar   2.4. Subescala Auxiliar 17 C2
   
III. Escala d'Administració EspecialIII. Escala d'Administració Especial   
   3.1. Subescala Tècnica:   3.1. Subescala Tècnica:   
          3.1.1. Arquitecte          3.1.1. Arquitecte 1 A1
          3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient           3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient 1 A1
          3.1.3. Arquitecte tècnic          3.1.3. Arquitecte tècnic 1 A2
          3.1.4. Auxiliar d’inspecció d’obres          3.1.4. Auxiliar d’inspecció d’obres 1 C2

   
   3.2. Subescala Serveis Especials   3.2. Subescala Serveis Especials   
          3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local          3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2

          3.2.3. Caporal Policia Local          3.2.3. Caporal Policia Local 3 C2
          3.2.4. Agents Policia Local          3.2.4. Agents Policia Local 22 C2
   
B)  P.  LABORAL  CARACTER  CONTINUB)  P.  LABORAL  CARACTER  CONTINU  
JORNADA COMPL.JORNADA COMPL.

  

OFICINES:OFICINES:   
- Oficial Administratiu- Oficial Administratiu 2 C1
- Auxiliar Administratiu- Auxiliar Administratiu 33 C2
- Conserge d’oficines- Conserge d’oficines 1 AP
- Arxiver/Director Museu - Arxiver/Director Museu 1 A1
- Tècnic/a Auxiliar informàtic (50% dedicació) - Tècnic/a Auxiliar informàtic (50% dedicació) 11 C1C1

- Tècnic/a Mobilitat (50% dedicació)- Tècnic/a Mobilitat (50% dedicació) 1 A1
SERVEI MPAL. AIGÜES:SERVEI MPAL. AIGÜES:   
- Oficial 1a Adm. del servei d’aigües- Oficial 1a Adm. del servei d’aigües 1 C1
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- Oficial 1a Supervisor/a del servei d’aigües- Oficial 1a Supervisor/a del servei d’aigües 1 C2

- Oficial 1a manteniment del servei d’aigües- Oficial 1a manteniment del servei d’aigües 1 C2

- Peó de manteniment del servei d’aigües - Peó de manteniment del servei d’aigües 1 AP

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:   
- Cap de la brigada- Cap de la brigada 1 C2
- Sots-Cap de la brigada- Sots-Cap de la brigada 1 C2
- Oficial 1a jardiner- Oficial 1a jardiner 2 C2
- Oficial 2a jardiner- Oficial 2a jardiner 2 C2
- Oficial 1a d’obres- Oficial 1a d’obres 1 C2
- Oficial 1a lampista- Oficial 1a lampista 2 C2
- Peó de manteniment i serveis - Peó de manteniment i serveis 10 AP
- Oficial 1a conductor/a brigada- Oficial 1a conductor/a brigada 2 C2
SERVEIS TÈCNICS:SERVEIS TÈCNICS:   
- Delineant- Delineant 1 C1
SERVEI NETEJA:SERVEI NETEJA:   
- Operari/a de neteja - Operari/a de neteja 1 AP
EQUIPAMENTSEQUIPAMENTS   
- Conserge d’equipaments- Conserge d’equipaments 6 AP
BENESTAR SOCIALBENESTAR SOCIAL   
- Psicòleg/a - Psicòleg/a 1 A1
- Treballador/a Social - Treballador/a Social 2 A2
- Educador/a Social - Educador/a Social 1 A2
- Treballador/a familiar- Treballador/a familiar 1 C1
PROMOCIÓ ECONÒMICAPROMOCIÓ ECONÒMICA   
- Tècnic/a de promoció econòmica- Tècnic/a de promoció econòmica 3 A2
BIBLIOTECABIBLIOTECA   
- Director/a biblioteca- Director/a biblioteca 1 A1
- Tècnic/a auxiliar de biblioteca- Tècnic/a auxiliar de biblioteca 2 C1
COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIACOMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA   

- Tècnic/a comunicació - Tècnic/a comunicació 1 A1

Segon.-  SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la 
plantilla de personal per a l’exercici 2010, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, 
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació.
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Tercer.- El  pressupost  general  de  l’Ajuntament  i  la  plantilla  de  personal  per  a  l’exercici  2010  es 
consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.”

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, agraeix les 
aportacions de tots els Grups Municipals.

El senyor Molina manifesta el següent:

“El pressupost que es presenta, corresponent a l’exercici actual, s’ha elaborat amb la idea de què aquest 
exercici serà un punt d’inflexió en la tendència a la baixa de l’activitat econòmica dels dos darrers anys.

En aquest sentit, per part de l’equip de govern s’ha fet un esforç per tal que amb uns recursos equivalents 
als executats durant l’exercici anterior, mantenir no només les activitats i les prestacions de serveis, amb 
un  ventall  força  extens,  sinó  d’ajudar  de  la  mateixa  manera  a  aquelles  entitats  municipals  que 
complementen d’alguna manera el  foment de la cultura,  l’esport,  les activitats de lleure,  l’assistència 
social, etc, que duu a terme l’Ajuntament. D’igual manera, la corporació segueix apostant per atendre les 
necessitats dels vilatans que per un motiu o per altre han resultat afectats de manera significativa per la 
crisi actual.

És un pressupost ajustat a la situació actual, i amb la intenció de no amagar el cap, sinó de reprendre el 
pols econòmic de la població i ajudar a sortir d’aquest sot als diferents sectors del municipi.

Seguint aquest criteri, i d’acord amb la resta de partits de l’oposició, no s’ha incrementat la pressió fiscal 
existent  als  veïns,  i,  pel  que  fa  a  aquest  tipus  de  recursos,  només  el  creixement  marcat  per  altres 
Administracions (com és en el cas del valor cadastral,  per exemple) o per les noves altes o revisions 
efectuades comporten un increment per sobre de l’obtingut en l’exercici anterior.

Quant a les transferències i altres ajuts obtinguts per la Corporació, cal destacar la reducció significativa 
de les transferències en concepte de Participació en els Tributs de l’Estat, que només parcialment s’ha vist 
compensat  pel  20% dels  Fons  Estatals  d’Ocupació  i  Sostenibilitat  Local,  que  es  permet  destinar  a 
finalitats d’Educació i d’Assistència social, principalment. Pel que fa a les subvencions d’altres entitats, la 
corporació preveu ajustar les activitats de les àrees per tal de poder acollir-se a les atorgades per altres 
Administracions.

Pel que fa al producte de l’alienació de patrimoni, aquest correspon al previst durant l’any de l’alienació 
de béns patrimonials, i que permetrà finançar inversions corrents del període, tal i com s’estableix en el 
Quadre de Finançament que s’inclou a l’expedient.

Les  transferències  en capital  que es  preveuen  corresponen  a les  aportacions  del  PUOSC i  de  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, de la Diputació de Barcelona, que permetran finançar, bàsicament el 
condicionament de rieres i la Construcció del Casal de Joventut.

Quant a les despeses, val a dir, que pel que fa a les de personal s’ha produït un increment d’un 5%, ateses 
les  incorporacions  de  treballadors  a  finals  de  l’any  anterior,  els  quals  disposen  de  la  totalitat  de  la 
consignació anual en aquest pressupost, és el cas de dos auxiliars administratius de serveis administratius 
centrals, de dos policies locals els quals han finalitzat la comissió de serveis que disposaven, de la tècnica 
d’Esports i de la previsió d’incorporació de dos peons al llarg de l’any.

Quant els serveis i subministraments, la despesa total prevista s’ha reduït en un 6% en relació a l’exercici 
anterior.  Aquí  s’ha  previst  un  esforç  en  la  racionalització  de  les  despeses  de  manteniment  i  dels 
subministraments, per tal d’ajustar la despesa als nivells realment necessaris. En aquest sentit, també hi ha 
la previsió de licitar el contracte de neteja de la totalitat dels edificis públics, de manera conjunta amb la 
resta  de  municipis  de  Les  3  viles,  per  tal  d’obtenir  uns  majors  avantatges  econòmics  aprofitant  les 
economies d’escala i les sinergies que s’hi produeixin. També cal destacar la reducció en la despesa del 
cost previst de les festes locals, així com de les activitats de les diferents àrees.
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Quant  a  l’apartat  de  la  despesa  financera,  val  a  dir  que  aquest  any no s’ha inclòs  la  previsió  de  la 
formalització del préstec que permeti sanejar el romanent actual, així com de les quotes que s’hi meritin, 
ja que s’ha considerat convenient esperar el resultat del pla econòmic i financer que està elaborant el 
servei  econòmic  de  la  Diputació  de  Barcelona,  el  qual  permetrà  ajustar  l’endeutament  a  la  quantia 
realment necessària.

Quant als ajuts, subvencions i transferències,  val a dir que es mantenen en un nivell equivalent al de 
l’exercici anterior, amb la sola diferència de les aportacions als consorcis participats per l’Ajuntament, 
que es veuran reduïdes sensiblement.

Pel que fa a les transferències de capital, a part de les corresponents a les inversions dels patronats, cal 
destacar la prevista per l’eliminació de barreres arquitectòniques que estableixin els serveis socials de 
l’Ajuntament.

Tal com he manifestat abans, el pressupost 2010 és un pressupost equilibrat, auster fins els límits que 
marca la voluntat del consistori de seguir prestant els mateixos serveis públics al ciutadà i promoure les 
mateixes activitats, amb l’ànim de millorar l’eficiència en l’aplicació dels recursos, que s’ha ajustat a les 
previsions dels ingressos per aquest any, que han baixat més del 8% en relació a les de l’exercici 2009.”

Destaca el  fet  que s’hagi augmentat  l’import  de les inversions,  i  el  fet  que la plantilla passa de 112 
treballadors l’any 2009 a 107 l’any 2010, de les quals n’hi ha 103 dotades i 4 de no dotades.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
escrit:

“Des del grup municipal de SOS Llavaneres sempre hem treballat per aprovar els pressupostos i la prova 
d’això és que durant tot el seu mandat els hi hem anat aprovant...

Aquest any ens trobarem també amb una situació financera difícil com el 2009, i amb una crisis que ja fa 
temps que arrosseguem, per això cada cop que hem anat tancat els anys i hem vist els resultats negatius 
des del nostre grup no hem parat de demanar que es fes el pla de sanejament a què obliga la llei. Així ja 
portem tres anys…

Amb l’última reunió que vaig tenir amb el sr. Regidor d’Hisenda, li vaig proposar reduir encara més les 
despeses, perquè creiem que els ingressos que ell preveu seran difícils de cobrir i d’aquesta manera si es 
feia aquest esforç des del nostre grup veiem bé aprovar els pressupostos… No ha sigut així..

Si  revisem el pressupost  del  2009 hi  ha un munt de despeses que s’han sobrepassat  a las previsions 
inicials; prova d’això és que a 31 de desembre hi havien per pagar més de 500.000 mil euros en factures 
de proveïdors que s’han prorrogat al 2010…

Creiem sincerament que vostès no volen controlar les despeses per més recomanacions que se’ls hi faci i 
prova d’això li  retrec uns exemples  duts a  terme en els últims mesos i  que són reflex de la manera 
d’actuar de tot l’any...

1) Casal dels avis: factures dels tres darrers mesos d’un import de manteniment de 6.700 euros d’un 
industrial proper a vostès…. Casal d’avis que fa 4 dies que s’ha inaugurat, doncs bé es facturen 
41 bombetes entre d’altres coses….QUE NO TENIM 2 LAMPISTES A L´AJUNTAMENT per 
canviar-les? Que no tenim compte amb els subministradors per la compra del material i així tenir 
descompte…?

2) Factura per pintar parets brutes de grafits per un industrial proper a vostès; més de 6.000 euros 
també. Perquè es pinten façanes senceres i de particulars si nomes està brut un tros? Que no 
tenim un pintor a la brigada per anar fent aquestes feines…?

3) Podria continuar amb les factures dels detectors d’empremtes: més de 30.000 euros, les càmeres 
de videovigilància més de 40.000 euros etc…
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Per tot plegat, és difícil aprovar uns pressupostos en què l’únic que hem aconseguit entre tots és fixar 
la plantilla per al 2010 i tot gràcies a una moció d’ERC .”

 
El senyor Ruiz considera que el pressupost no s’ajusta a la realitat, pensa que s’hauria de disminuir la 
despesa. Anuncia el seu vot en contra.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, agraeix la voluntat del Regidor 
de Recursos Humans,  però el pressupost no és creïble, llegeix el següent:

“Bona nit,

Vull començar per agrair, en correspondència al que ha fet el regidor amb l’oposició, la seva disposició a 
parlar i a discutir l’elaboració d’aquest pressupost. En nom de Gent de Llavaneres he assistit a gairebé 
totes les reunions convocades.
Però lamento dir-li que aquest pressupost és qualsevol cosa menys creïble. I no ens ho creiem nosaltres, i 
el que és pitjor, no se’l creuen tampoc vostès, que el presenten.
I això li dic, per exemple, perquè de fet, estem a punt de votar un pressupost que diu que l’increment de 
salari del personal serà del 0,3%, però estan negociant amb els treballadors i s’ofereix fins a l’1,5 de 
pujada. En què quedem? No es tracta d’una dècima, estem parlant d’una xifra que pot ser important, 
perquè una tercera part del pressupost correspon al Capítol 1, de Personal. Però anem a pams:

Miri, en l’apartat d’INGRESSOS, 
2008:  Vam preveure  ingressos  per  gairebé  23 milions  d’euros  i  vam ingressar  reals  16 milions  (6,9 
milions menys o el que és el mateix: un 43% menys)
2009: Vam preveure 14,4 milions i en vam ingressar 12,9 (10% menys)

La diferència dels ingressos reals entre 2009 i 2008 va ser de 3 milions d’euros menys (un 19% menys 
ingressat el 2009 respecte 2008).

Bé, només aquestes xifres ens haurien de fer pensar que estem en un mal moment econòmic i que, com 
passa a les famílies, cal estrènyer  el cinturó. Entre les bases del pressupost diuen que han calculat els 
ingressos tenint en compte les dades de liquidació del pressupost anterior. Com pot ser?

• La partida més important d’ingressos, la d’IBI urbana que ha caigut un 7% sobre el que estava 
previst ingressar (240.000 euros menys) vostè fa una previsió de que pujarà i no sobre el que 
hem ingressat realment, sinó que pujarà sobre el que va preveure el 2009, quan ja hem vist que 
es va passar d’optimista.

• La  segona  partida  més  important  d’ingressos,  la  participació  en  tributs  de  l’Estat vam 
preveure 2,2 milions i ens hem quedat amb 1,9 (350.000 euros menys,  o un 15% menys del 
previst).

• En l’ICIO hem caigut en 180.000 euros: vam preveure 250.000 i hem arribat tot just a 70.000 
(caiguda del 72%). La  vigilància d’aparcament,  que van preveure 70.000 s’ha quedat  en la 
meitat. 

• En llicències d’obres, va preveure 105.000 i s’han ingressat 40.000 (una caiguda del 60%).

Això no li diu res? Tots aquests, excepte l’IBI són d’una manera o altra indicadors d’activitat econòmica i 
vostè, tot i aquestes caigudes, torna a presentar un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses amb 
una reducció només del 8,7%. 

I és que parteixen d’un supòsit  (i  ho diu la memòria) que és que aquest  any es reactivarà l’activitat 
immobiliària  i  econòmica  en  general.  Com si  això  pogués  significar  que  tornaran  a  entrar  diners  a 
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cabassos. Però és que, a més, de què estem en crisi, és que l’Ajuntament es troba en una situació greu, 
amb un dèficit de 2 milions d’euros. Però sembla que a vostès això ni els ocupa ni els preocupa.

I diu la memòria d’alcaldia que, d’acord amb l’oposició s’ha decidit no augmentar impostos. És cert, no 
podem “apretar” més al ciutadà, però falta la part de feina que els correspon com a govern, que és reduir 
la despesa. És gastar menys. I això no ho volen fer.

Respecte al PERSONAL: Fa dos mesos encara estava disposat a augmentar la plantilla de personal amb 
un sergent, un caporal de la policia i dos agents, un tècnic més per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, dos 
peons a  la brigada  i  no recordo  què més.  En una situació de crisi,  el  seu projecte  era  augmentar  el 
personal de l’Ajuntament quan ja actualment, com he dit, prop del 30% del pressupost va destinat al 
capítol  1,  de  personal.  Per  això,  ens  vam veure  obligats,  a  imposar  des  de  l’oposició  l’esquema de 
plantilla de personal, per evitar que vostès continuessin amb la festa, amb una festa que l’Ajuntament no 
es pot permetre i, que no la paguen vostès, la paga tot el poble. 

I  és evident  que hi  ha coses  que ens  agraden  que siguin al  pressupost,  encara  que siguin inversions 
finançades amb recursos de la Generalitat, o sobretot perquè les podem finançar amb diners de fora. Ens 
agrada veure que hi ha el pont sobre la riera d’accés a la zona esportiva; ens satisfà que es pugui acabar 
d’arreglar la zona entorn de l’església de Sant Pere, com vam intentar impulsar des del govern; ens agrada 
veure que finalment el amb pressupost de 2009 s’ha tirat endavant la millora de la Font de la Llorita, que 
vam començar nosaltres al govern. 

Però és que no podem compartir aquest pressupost que fa veure que no passa res. És el pressupost de 
l’euro: En inversions,  hi ha fins a 12 partides,  amb una dotació d’1 euro.  I és cert  que aquest és un 
mecanisme per a preveure futurs ingressos de subvencions, però totes aquestes inversions? Vostè sap, 
com jo que pràcticament mai es concedeixen subvencions que cobreixin el 100% del què es vol fer. Així, 
quan ens  concedeixin ajudes,  d’on traurem els diners  per  a  completar  el  costen aquestes  inversions? 
Perquè no són coses petites: hi ha les franges de protecció, prefectura de la Policia, l’aparcament soterrat 
de les alzines (que pot costar 1 milió i mig d’euros i és un tema molt important), la pavimentació de 
l’aparcament de RENFE, les obres de l’Av. de Catalunya, soterrament de contenidors o el projecte de 
cementiri. Potser aconseguirem subvencions, o no... Però si és que sí, si ens donen una part, de quines 
partides pensen treure la resta de diners? I si no obtenim diners de fora, quines inversions deixarem de fer, 
totes? El problema és que no ho expliquen perquè no ho tenen previst. I no els podem donar més xecs en 
blanc. 

Miri, les subvencions del PUOSC (de la Generalitat), estan assignades i les de Xarxa, de la Diputació, 
també. I les del Pla Zapatero 2 que no han d’aparèixer al pressupost són les úniques que arribaran de 
l’Estat. Ens pot dir d’on vindran els diners? Si l’Estat acaba de reduir mig milió el que ens va donar l’any 
passat?

Així, senyor Molina, quin és el pressupost real que hauríem de votar avui? 

Això, sí,  de càmeres  que no en faltin (50.000 euros).  Ja no sabem si són de trànsit o de vigilància i 

seguretat ciutadana, perquè vostès es contradiuen: aquí diuen que són una cosa i a la tele i els diaris diuen 

una altra. 

Ens convoquen a reunions de pressupost  (i  està  bé perquè  com diu la  dita  en castellà,  “a la  fuerza, 

ahorcan”), però quan demanem llistats de les despeses aprovades setmanalment, no ens ho faciliten. O 

quan demanem els pagaments que es fan setmanalment.  Diàleg i transparència?

O potser, senyors del govern, pensen finançar amb vendes de parcel·les? L’any passat vam assistir a la 

subhasta de parcel·les del Mirador i del Polígon Industrial i no es van poder col·locar al mercat. I vam 

haver de modificar el pressupost per assignar nou finançament a altres partides. Doncs aquest any del 
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pressupost  d’ingressos,  un 4,2% prové  de  vendes  de  bens  patrimonials.  Diuen  que  de  les  parcel·les 

d’habitatges de protecció oficial. Bé, s’haurà de veure. 

I  no critico la dificultat  per vendre les parcel·les.  És cert  que estem en crisi,  però,  és que el  mercat 

immobiliari i el finançament bancari estan sota mínims. Els demano, en definitiva que siguin realistes i 

conseqüents; i retallin despesa, i aquest pressupost no és realista. 

Exemples de la irrealitat del pressupost:

En el servei bus ens diu el senyor Molina que es faran inversions. La realitat és que l’any 2009 no han 

estat capaços d’aportar ni una millora. Han posat dues marquesines amb uns diners que teníem assignats 

des de principis d’any per l’AMTU que han hagut de gastar a corre-cuita fent la comanda al novembre o 

desembre per no perdre els diners. 

Al que anava. Diuen que milloraran la línia de bus, però redueixen el pressupost i el passen de 358.000 a 

340.000 euros. I, segons vostè, ampliaran el servei d’acord amb el Pla de Transport que es va elaborar 

quan jo era regidor de l’àrea. Doncs ja ens explicaran com pagaran l’ampliació de línia, perquè posen al 

pressupost 60.000 euros més del que costa avui el bus, però l’ampliació de línia al barri de mar i a la zona 

de ca n’Amat costa entorn de 170.000. Només falten 100.000. Potser han caigut els costos d’explotació, 

però seria la primera vegada a la història: ni el salari d’un conductor ha caigut tant, ni el manteniment del 

vehicle ha caigut, ni el preu del combustible ha baixat tant com per fer aquesta inversió com diuen. 

Un segon exemple: vam aprovar en ple la creació d’un fons d’ajuda a comerços per obres de supressió de 

barreres i no han posat ni un duro. No ho van fer l’any passat i en el pressupost de 2010, com que jo li  

vaig recordar en la darrera reunió de treball, ha posat una partida d’1 euro. Aquesta actuació significa per 

a algunes persones amb discapacitat poder entrar a una botiga o no entrar, la va aprovar aquest ple amb el 

seu vot a favor. Ara ens diu que aquesta partida es dotarà al llarg de l’any. Però el cert és que ni tan sols la 

pensaven incloure al pressupost tot i haver-la aprovat el ple. Per què ens hauríem de creure que posaran 

diners el 2010? L’any 2009, ni un euro.

Tot i  el  que dic,  suposem que es produeix un miracle (i  tant  de bo i fos veritat  que augmentem els 
ingressos). Bé. Però és que venim d’un tancament de 2007 i 2008 d’estalvi negatiu: el 2008 el vam tancar 
amb un resultat negatiu de 1.700.000 euros, tenim un endeutament al límit, amb un 4 milions d’euros i un 
romanent  de  tresoreria  del  2008 també  negatiu  de  gairebé  2  milions.  Un dèficit  en  els  comptes  de 
l’Ajuntament que ens hauria de fer reflexionar, però que no es nota en aquest pressupost.

Vaig acabant. No ens agrada aquest pressupost perquè no podem continuar anant contra el que manen les 

normes i el sentit comú. El sentit comú diu que quan venen mal dades econòmicament, s’ha de reduir la 

despesa. I les normes donen també unes pautes: 

Vaig a l’informe d’intervenció que acompanya el pressupost. Diu l’informe:

“atesa la situació econòmica i financera de la corporació i malgrat que s’ha sol·licitat a la Diputació de 

Barcelona, un pla econòmic i financer  de reequilibrament (és a dir un pla de sanejament) (...)  aquest 
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pressupost,  s’hauria d’ajustar a l’establert al punt 3 de l’article 193 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març... I què diu aquest article?, 

Suposo que s’ho ha llegit, senyor Molina...

Aquest article diu resumint i per a ajuntaments amb romanent de tresoreria negatiu com el nostre, preveu 

3 possibles actuacions:

“1.- el pleno (...) en la primera sesión que se celebre ha de reducir gastos del nuevo presupuesto por 

cuantía igual al dèficit producido.

2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito 

por su importe...

3.- De no adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de 

aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.”

És a dir, després de tancar comptes el 2008 amb un dèficit de 2 milions d’euros, com que no vam retallar  

despesa el 2009, ni hem concertat operacions de crèdit per resoldre el dèficit, el pressupost de 2010 hauria 

de preveure una despesa inferior als ingressos per valor dels 2.000.000 d’euros. És a dir: ingressos 11 

milions____ despesa 9 milions.

Aquest pressupost, però, no eixuga ni un cèntim del dèficit. Vostès es pensen gastar tot el que s’ingressi 

sense reduir el dèficit ni en un euro.

Cita l’informe també l’article 22 de la Llei general d’Estabilitat pressupostària. I aquest diu que el Ple, 

quan no s’hagi aconseguit estabilitat pressupostària el Ple, repeteixo està obligat en un termini de 3 mesos 

després  de  l’aprovació  del  Compte  General  amb  desequilibri,  a  aprovar  un  Pla  econòmico-financer 

corrector a un termini de màxim 3 anys. Tampoc ho hem fet, senyor Molina. El que han fet és aprovar 

que es demani el Pla; i ho han demanat a la Diputació però vostès continuaran com si no passés res de 

res.. Es com si el metge ens recepta utilitzar un antibiòtic i quan encarreguem la medecina a la farmàcia 

pensem que amb això ja ens estem curant. No. Hauríem de tenir ja un pla de sanejament i haver-lo posat 

en pràctica en aquest pressupost, bàsicament reduint despesa.

Amb tot, l’informe d’intervenció cita els articles però no els explica i les conclusions són que, tot i que no 
es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni es disposa del pla de sanejament, ni el pressupost 
s’ajusta al que diu la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 

Com pot comprendre, Gent de Llavaneres no pot compartir aquest pressupost per un simple sentit de la 

responsabilitat. Hem de gestionar com si fossin els nostres diners i com si nosaltres anéssim a governar 

demà. Vostès tiren la casa per la finestra i nosaltres no ho podem compartir. 

Res més, moltes gràcies.

En el torn de rèplica al regidor Molina li vaig dir que ens alegraríem molt si, com a mínim, fossin capaços 

de posar en marxa les millores del servei d’autobús per a mig any, però el cert  és que durant 2009 no ho 

havien fet, tot i tenir una part dels diners.” 
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El senyor Rubal pensa que el pressupost és irreal. Destaca que hi ha moltes inversions amb una dotació 

d’un euro, però pensa que quan arribin subvencions per aquestes obres caldrà buscar finançament per fer 

front a la part que ha d’assumir l’Ajuntament. Posa els exemples següents: en primer lloc l’augment dels 

serveis del bus i la disminució de la consignació per aquest en el pressupost del 2010.

En  segon lloc recorda que el Ple va aprovar una moció per la millora d’accessibilitat al comerç, l’any 

2009 no hi havia consignació i, en canvi al pressupost de l’any 2010 s’hi destina un euro.

El senyor Joan Rubal, pensa que en el present pressupost ja s’hauria de disposar del Pla de sanejament 

financer.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que a data d’avui, 

24 de febrer de 2010, ja han transcorregut dos mesos de l’any i no es disposa del pressupost, per tant, no 

s’ha fet la feina en termini. Recorda que el seu Grup va realitzar una sèrie d’aportacions al pressupost per 

consensuar-lo amb les necessitats del poble, i paral·lelament el govern fa actuacions contra els Grups de 

l’oposició.

La senyora Bastida afirma que hi ha cinc o sis versions del Pressupost inicial i això no facilita la feina. A 

més a més, pensa que hi ha incongruències en els informes, com per exemple el fet que en la memòria es 

preveu un augment de les despeses de personal en un 5%, en canvi en l’informe d’Intervenció aquestes 

disminueixen. Afirma que considerar que la reactivació del sector immobiliari comporti un augment dels 

ingressos és un error, el model econòmic hauria de canviar, i no s’hauria de dependre de la construcció.

A continuació, la senyora Bastida apunta que el pressupost municipal és de 13 milions d’euros i el deute 

és de 4 milions. Pensa, per tant, que el diagnòstic econòmic està fet i simplement s’està esperant el Pla de 

sanejament.  Demana  valentia  al  govern  i  que  no  es  posin  partides  d’1  euro.  Creu  que  cal  apostar 

seriosament pels projectes. Ho considera un insult.

La senyora Bastida demana més responsabilitat i més compromís, recorda que s’han aprovat inversions 

amb informes negatius de Secretaria i d’Intervenció. 

Afirma que no donarà un xec en blanc al govern. Demana al govern que governi.

Per últim, la senyora Bastida lamenta la manca de consens en l’aprovació del pressupost municipal, però 

afirma que amb les actituds i el tarannà de l’Alcalde ha estat impossible el consens.

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, llegeix el següent escrit:
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“En primer lloc Sr. Molina crec que vostè ha fallat en els seus propòsits com regidor d’hisenda, PRIMER 
perquè  els  presenta  tard,  estem en el  mes de febrer,  SEGON els  presenta  sense  complir  una de les 
prioritats  que  es  va  marcar  el  govern  que  era  que  fossin  participatius  (tal  com va  dir  en  el  ple  de 
pressupostos de l’any 2009) .

Miri  un any mes i ja estem acostumats ens passa una quantitat de versions dels pressupostos que no 
sabem quina es la bona ( en la ultima reunió en el full d’inversions les quantitats de alguna partida no eren 
les mateixes que en el últim pressupost de despeses que teníem).

D’una  setmana  a  l’altre  en  les  previsions  d’ingressos  hi  havia  partides  que  variaven,  (  per  ajustar 
pressupost? )

Escolti’m Sr. Molina i també Sr. Graupera per voler consensuar uns pressupostos no només val recollir 
alguna proposta d’algun grup de l’oposició com ha estat el nostre cas en incorporar la partida per als ajuts 
a les persones amb mobilitat reduïda, Sr. Molina no val puntejar partida per partida mirant si és inferior a 
la de l’any passat, així no s’ajusten uns pressupostos.

Tal com va dir el Sr. Alcalde en una de les seves intervencions que el diàleg el consens i la transparència, 
seria bàsic per poder governar en la situació en què es troba el govern de CIU.

Miri per voler presentar i aprovar els pressupostos hi ha d’haver diàleg, en cap moment el Sr. Alcalde ha 
tingut voluntat de diàleg amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, tot i la nostra voluntat de 
pactar els pressupostos tal com varem comunicar al govern i a la resta d’oposició.

El consens en els pressupostos pot arribar després de la voluntat de diàleg, pactant la prioritat en projectes 
d’inversions, en marcar quines regidories poden aguantar millor una reducció de pressupost sense que 
surtin molt perjudicades o quines són les que no es poden tocar o que s’ha d’ampliar la seva aportació 
econòmica. Tenint clara quina política econòmica es vol fer els resultats del pressupost serien uns altres 
però tal com l’han fet és impossible saber cap a on volen anar.

I  la transparència Sr.  Graupera passa per quant li  demanem que ens digui  quines han estat  les seves 
despeses en dietes ens les doni, que quan el ple aprova una moció vostè no la posi en un calaix i qui dia 
passa any empeny o voler fer creure a la població de Llavaneres que si la policia no pot fer més en els 
casos de robatori és perquè no deixem comprar un cotxe nou o perquè posem traves en la compra de les 
càmeres de control de trànsit, saben que és mentida, ja que el que va fer l’oposició i vostè va votar a favor 
de la moció que es va presentar va ser demanar que el procés administratiu fos el correcte i no tal i com 
volien fer vostès que era una adjudicació directe sense passar per fer unes bases per un concurs, buscar 
tres pressupostos i adjudicar. I així podríem dir més de un, de dos de tres casos de la seva mala gestió 
política i voler confondre a la gent del poble posant a l’oposició com a culpables de la seva manca de 
capacitat de gestió, quantes vegades em sentit dir que ho fa perquè esta en els pressupostos però és passa 
per alt els informes negatius dels serveis tècnics, d’intervenció i de secretaria. Recorda Sr. Alcalde el 
mòdul de la policia i ara ja també de l'OAC de Sant Pere?

Sr. Graupera vostè com alcalde és el màxim responsable de la gestió política, econòmica i del personal 
del nostre Ajuntament. I miri bé al seu voltant, miri fins on ha arribat la crispació política, que és capaç de 
negar la salutació a un regidor i miri bé com està la situació econòmica per tirar endavant segons quins 
projectes.
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La responsabilitat és de tots, però dels que governen una mica més, no podem perdre una subvenció 
perquè no es fan els tràmits bé, les càmeres de control de trànsit les pagarem el 100% l’Ajuntament, 
perquè? Sr. Garcia la feina no es va fer ben feta i aquesta responsabilitat també es seva. La seva obligació 

és vetllar perquè els recursos econòmics de l’Ajuntament seguin els més justos possibles. Tenir una grua 
per molt que diguin que falten papers i tenir-la parada és una falta de responsabilitat molt greu però més 
si veiem que en el pressupostos d'aquest any no hi ha partida per cobrir la plaça de conductor de la grua,  
com es farà el servei? En cap moment en les reunions que hem fet ha sortit el tema de la grua, tal com 
deia abans no saben cap a on van.

El que no es pot fer és vendre una cosa i després fer-ne un altra, quant es pacta que la primera prioritat del 
PUOSC és fer  una escola bressol a la zona de Sant Pere,  es fa el concurs per al projecte es paga el 
projecte  guanyador,  39.000  €,  i  queda  en  el  calaix.  Això,  Sra.  Carreras  també  es  una  falta  de 
responsabilitat  en  la  despesa  per  part  de  la  seva  Regidoria.  Estar  a  la  política  és  vetllar  per  tot  els 
interessos polítics i tècnics.

El govern presenta uns pressupostos poc valents  i que no reflecteixen la realitat econòmica que estem 
passant, uns pressupostos que s’ajusten partides però que no hem tingut cap explicació del perquè es fa. 
Tenen coneixement els tècnics de la casa de com quedaran les partides de les seves àrees? O millor dit el 
tècnic han ajustat els projectes a la a la realitat econòmica? O es trobaran per exemple que tenen 100.000 
€  menys  per  fer  activitats  culturals  i  festes.  Realment  aquests  ajustos  han  estat  marcant  polítiques 
restrictives, pensant en utilitzar altres recursos, o no? Des d’Esquerra vista la manera de treballar i la 
manca d’explicacions que ens han donat els hi torno ha dir que vostès no saben cap a on van.

Un govern  valent  ja  estaria  informant  (que  per  això  tenim una  revista  municipal),  de  les  dificultats 
econòmiques que passa l'administració publica i que aquest any no es podrà fer tot el que es voldria, i 
buscar la complicitat del ciutadà i del teixit associatiu. Per això és tant important que els pressupostos 
fossin participatius i  tal  com hem vist  no han estat  capaços  de fer-los.  El  que sí  els  hi  demano que 
expliquin bé al poble de Llavaneres és el resultat del que avui porten a ple. 

Per posar algun exemple.

En la partida 161 - 21304 conservació xarxa municipal servei d’aigua passem de 70.000 a 50.000. Tots 
sabem com està la xarxa i la necessitat de conservació que necessita ja que perdem molta aigua pel camí.

En la partida 165 - 21301 conservació d’enllumenat passen de 25.000 a 15.000. És un perill i no ho dic jo 
siné els tècnics i també la regidora de com estan els quadres de llum dels fanals.

En educació 13.000 € menys, en jardineria 16.000 €, en participació 37.000 €, en joventut 18.000 €,i tal 
com li he dit abans en cultura i festes 100.000. Miri, en total 214.000 €.

Sr. Molina em pot dir el perquè de la reducció d’aquestes partides i no d’unes altres.

Em pot contestar Sr. Molins si té el programa i els projectes de les seves regidories amb el pressupost 
quadrat per aquest 2010? Em pot passar una copia?

Per poder-me creure aquesta reducció de pressupost.

Sra. Carreras si ens gastem més de 80.000 € per canviar 15 fanal (amb subvenció FEOSL) com podem 
reduir la partida de conservació d’enllumenat? No hagués estat millor fer un projecte de millores?

Senyora  i  senyors  del  govern  coneixent  la  manera  de  treballar  que  tenen  no  em  crec  que  aquests 
pressupostos siguin reals sinó que han tancat i  quadrat  de la manera més fàcil  que ha estat: rebaixar 
partides sense saber si realment es podia fer o augmentar ingressos total per quadrar el pressupost.”
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El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, llegeix el següent:

“El Regidor d’Hisenda i la resta de l’equip de govern ha tardat molt, jo diria massa, en portar l’aprovació 
al Ple l’aprovació del pressupost, últim que, en principi, gestionaran durant aquesta legislatura.

Faré pocs comentaris sobres els números, ja els han fet el Regidor d’Hisenda i la majoria dels altres 
regidors.

Sempre dic que un pressupost consta de dos apartats: ingressos i despeses, i que han de sumar el mateix, 
per quadrar-lo.

Evidentment tot el que puguem fer en l’apartat de despeses, els diners que puguem gastar o invertir en la 
nostra població ha d’estar suportat per la mateixa quantitat en l’apartat d’ingressos.

És fàcil deduir que, si el que preveiem recaptar en l’apartat d’ingressos no es compleix serà impossible 
complir l’apartat de despeses.

Hem tingut  diferents  reunions  amb el  Regidor  per  tractar  de  consensuar  un  pressupost.  No ha  estat 
possible el consens.

Es va demanar que, per comparar, la informació de 2009 no es referís a les previsions inicials sinó a la 
realitat de l’any 2009, ja que no hem d’oblidar que durant l’any 2009 hem tingut deu modificacions de 
crèdit per la qual cosa les previsions inicials no tenen res a veure amb la realitat, i no és gaire difícil amb 
la informació rebuda poder tenir un criteri òptim per poder prendre una decisió. A més a més, es dóna la 
circumstància que en la última documentació que se’ns ha enviat existeix un desequilibri de 478.101,54 
euros  en  les  previsions  inicials  del  2009  (els  ingressos  sumen  11.671.688,58  euros  i  les  despeses 
11.193.587,04 euros).

Sigui  com  sigui,  no  ens  creiem  l’apartat  d’ingressos,  veiem  exagerat,  per  exemple,  l’increment 
d’interessos bancaris a cobrar, un increment de més del 1.500 % (de 3.000 a 50.000 euros), ignorem si els 
560.000 euros de venda de patrimoni s’aconseguiran etc...concloem que el previst en l’apartat de despeses 
no es complirà “fil per randa”. No signarem un xec en blanc i tampoc posarem pals a les rodes.”

El Regidor Delegat d’Hisenda, senyor Josep Molina i Marchán, del Grup Municipal de CIU, reconeix que 
és necessari el pla de sanejament financer, ja s’ha demanat a la Diputació de Barcelona. També explica 
que no es volia augmentar la plantilla i hi ha dos llocs no dotats.

Pel que fa al servei de bus, confirma que s’està fent un estudi i que es posarà en marxa a partir de la 
meitat de l’any.

El  senyor  Molina  afirma  que  a  la  Comissió  Informativa  General  hi  havia  una  única  proposta  de 
pressupost.

El Regidor senyor Joan Rubal i  Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, reitera que el govern volia 
augmentar la plantilla fins que l’oposició va presentar la moció per modificar la plantilla.

Pel que fa al tema del bus, el senyor Rubal retreu que només s’han instal·lat dues marquesines amb la 
subvenció atorgada per l’AMTU.
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El regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pregunta sobre l’augment de la 
partida d’interessos bancaris de 3.000 a 50.000 euros.

El senyor Molina respon al senyor Bartomeu que a l’any 2009 els interessos bancaris va ser de 55.000 
euros.

El senyor Alcalde recorda que el pressupost es va començar a negociar al mes de setembre de 2009.

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 5 (cinc) vots a favor (CIU) i 7 (set) abstencions 
(PP,GLL-EPM, PSC-PM, ERC-AM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense 
cap esmena.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, DE PETICIÓ DE RETIRADA I TRASLLAT   
DE L’ANTENA DE TELEFONIA SITUADA A L’EDIFICI DE TELEFÒNICA DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES.

Es dóna compte de la següent moció:

“Vist que Telefónica disposa d’una antena de telefonia mòbil en el terrat de l’edifici que la companyia té 
en el centre urbà de Llavaneres, al carrer de Sant Joan número 22.

Vist que aquesta antena és la única que queda en el nucli urbà i que es tracta d’una instal·lació amb un 
gran impacte visual.

Vist que la retirada de l’antena és una reivindicació històrica dels veïns de la zona, que fa anys denuncien 
els presumptes efectes nocius i la remor que fa l’aparell durant la nit.

Vist que el govern municipal ha proposat a la companyia reubicar aquesta antena en un altre indret del 
poble, com ara el turó de la Glorieta, on ja hi ha instal·lats els repetidors de televisió i d’altres aparells de 
telecomunicacions.

Vist  que  es  tracta  d’una  petició  que  l’alcalde  personalment  i  per  escrit  en  nom de  l’Ajuntament  ha 
formulat als representants de l’empresa Telefónica en diverses ocasions, des del darrer trimestre del 2007, 
i que, de moment, no ha tingut cap efecte.

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

Primer.- INSTAR la companyia Telefónica a què procedeixi a la retirada de l’antena de telefonia mòbil 
situada en el terrat que la companyia té al nucli urbà en el termini de temps més breu possible.

Segon.- FACULTAR el trasllat de l’antena a un altre espai amb menor impacte visual.

Tercer.- COMUNICAR l’acord adoptat a l’empresa adjudicatària.

Sant Andreu de Llavaneres, 9 de febrer de 2010.

Bernat Graupera i Fàbregas.”

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, es posiciona a favor, però afirma 
que la companyia no es farà càrrec del cost del trasllat, pregunta quin serà el cost d’aquest trasllat i qui el 
pagarà.

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal  del PSC-PM, es posiciona a favor 
d’aquesta moció i demana també que es doni compliment a les mocions aprovades.
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El Regidor senyor  Joan Mora i Buch,  del Grup Municipal  d’ERC-AM, també es posiciona a favor i 
pregunta el cost d’aquest trasllat i qui el pagarà i si hi ha un estudi del trasllat.

El senyor Alcalde respon que el cost del trasllat l’ha d’assumir la companyia i que l’edifici està buit, la 
proposta de CIU és que l’Ajuntament adquirís l’edifici. No coneix el cost del trasllat.

Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat sense cap esmena.

El senyor Alcalde manifesta que, tot i  que, encara no ha entrat en vigor la modificació del  ROM, el 
procediment serà: pregunta-resposta.

9. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES.  

“Josep Ruiz i Royo com a portaveu i regidor del Grup Municipal S.O.S. LLAVANERES presenta les 
següents preguntes al Ple del 24 de febrer de 2010.

“PREGUNTES A LA REGIDORIA D’URBANISME

Vist que l’ajuntament va posar a la venda de 10 finques al Mirador segons el web municipal,

1. Hi ha alguna finca venuda? 
La senyora Carreras respon que no, però que hi ha gent interessada.
2. Algú s’ha interessat en comprar-les? 
Sí.
3. El preu que hi ha al web és negociarà a la baixa si no interessa a ningú?
No.
4. Hi ha  algun percentatge de descompte màxim  que faci inviable l’operació de venda? 
No.

PREGUNTES A LA REGIDORIA D’ECONOMIA

Vist la relació comptable de pagaments autoritzada en junta de govern de 1-2-2010,

1. A què corresponen els 8.451,69 euros de la factura d’Endesa de la parròquia?
El senyor Molina respon que es tracta de factures des del juliol de 2007 i fins el setembre de 2009. 
2. Quin tipus de conveni hi ha signat amb la parròquia per fer front al pagament de la corrent?
Hi ha un conveni en virtut del qual la despesa elèctrica va a càrrec de l’Ajuntament.
3. La corrent de l’edifici de les Monges també va a càrrec de l’Ajuntament? 
El senyor Molina respon que sí.
4. Com es que a l’edifici de les Monges hi ha 4 comptadors elèctrics?
El senyor Molina es remet a la resposta anterior
No es possible unificar els 4 comptadors per rebaixar el cost mensual de la factura?
El senyor Molina explica que l’edifici és propietat de la parròquia.
5. Qui paga la factura de la corrent de la parròquia?
La Parròquia.
6. Hi ha una factura d’un sol mes de més de 5.922 euros equivalents a 35.000 kw. Algú pot explicar en 

que s’han gastat tants kw en un mes?
El senyor Molina explica que s’han demanat explicacions a les entitats però es tracta d’una regularització 
de dos anys.
7. Vist  que  en  aquest  ple  es  porta  l’aprovació  del  pressupost  per  l’any  2010,  i  vist  que l’informe 

econòmic i financer   diu en el apartat  3 de les conclusions “ encara que no s’assoleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 22 de la llei 18/2001, de 12 de desembre, i en 
compliment  del  dit  precepte,  que  estipula  que  en  el  termini  dels  tres  mesos  següents  a  la  seva 
aprovació caldrà elaborar un pla economicofinancer corrector a mig termini, i sotmès novament a 
l’aprovació del Ple”, si avui s’aprova,  el govern accepta el compromís de portar-ho al ple del mes de 
maig tal com s’indica en el citat informe?
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El senyor Molina respon que depèn de la Diputació de Barcelona.
8. Vist el resultat del pressupost de l’any 2006 en el que ja la llei ens obligava a fer el pla de sanejament 

l’any 2007, i vist que ja han passat 3 anys, estem el 2010, i encara no el tenim, agafa el compromís el 
sr. regidor d’acabar-lo abans de tres mesos?

El senyor Molina respon que depèn de la Diputació de Barcelona.
9. Em pot dir l’import total i el núm. aproximat de factures, indemnitzacions etc (tot el que s’ha deixat 

de pagar  en el pressupost del 2009),  pendents de pagament que s’han prorrogat  al pressupost de 
l’exercici 2010 ?

Quan estigui tancat l’any 2009 li facilitarà la informació.

PREGUNTES A LA REGIDORIA D’ESPORTS

Vist que es van convocar eleccions al club de bàsquet perquè es va dissoldre la junta,

1. L’Ajuntament té previst mediar en la convocatòria d’eleccions tal com reclama la instància 201/348 
d’excomponents de la junta? 

El senyor Molins respon que l’entitat es regeix pels seus estatuts. Ell ja ha parlat amb els membres de la 
Junta.

2. Donat que ja ha vençut la data per fer les eleccions, hi ha una data prevista per convocar-les?
El senyor Molins respon que és una decisió que ha de prendre l’entitat, probablement abans de la fi de la 
temporada.

3. Quines despeses accepta l’Ajuntament que s’incloguin a la justificació de la subvenció atorgada?
El senyor Molins explica que és obligació de l’entitat justificar la subvenció de l’any anterior.

4. L’Ajuntament  accepta  com  ha  justificat  el  club  les  despeses  corresponents  a  les  subvencions 
rebudes?

Sí.

10. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.  

“Sr. Garcia

 1. Després de rebre queixes de diferents veïns i pares que porten els seus fills a l’escola bressol Minerva 
degut a la manca de presència policial a l’hora punta d’entrada a l’escola. Pensen cobrir aquest servei 
igual que es fa a les altres escoles de primària tenint en compte que no hi ha cap zona d’aparcament i a les 
hores punta el trànsit és considerable?

Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sant Andreu de Llavaneres a 17 de febrer de 2010.”

El senyor García respon que no té constància de cap queixa de l’aparcament. També comenta que hi ha 

sis centres docents i no hi ha sis patrulles. Per tant, la resposta concreta a la pregunta és: No.

Urgència:

29



D’acord   amb  l’article  91.4  del  ROF,  s’inclou  en  l’ordre  del  dia  el  següent  assumpte  com a  punt 
d’urgència, la qual s’ha estimat per unanimitat:

Es dóna compte de la següent proposta d’acord presentada pel senyor Alcalde:

“APROVACIÓ  D’ADDENDA  DE  RECTIFICACIÓ  D’ERROR  MATERIAL  I  INCLUSIÓ  D’UNA 
CLÀUSULA DE PUBLICITAT TELEMÀTICA, AL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB LA 
MERCANTIL “ CENTROS TURÍSTICOS HISPANO DOMINICANOS S.A.”.

Vist  que en data 25 de novembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament va acordar  sotmetre a informació 
pública el conveni urbanístic a signar entre la mercantil “ Centros Turísticos Hispano Dominicanos S.A” i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en virtut del qual aquest Ajuntament obtindrà una finca que 
podrà destinar a aparcament al servei dels usuaris de l’estació de RENFE,  a canvi d’admetre l’activitat 
d’aparthotel en la finca de la mercantil la qual té com a ús principal l’hoteler. L’esmentat document  ha 
estat sotmès a informació pública durant el període d’un mes sense que s’hagin produït reclamacions.

Vist que s’han detectat dos errors materials a la Fitxa de l’anomenada Finca A inclosa en el punt 4 del 
Manifest del conveni, corresponent al càlcul del coeficient d’edificabilitat i en el càlcul el percentatge 
d’ocupació màxima en planta baixa, descrita en la fitxa de la finca A.

Vist que per s’ha detectat un altre error material al plànol Annex 07 del conveni pel que fa a la definició 
de la base cartogràfica de referència de l’anomenada Finca A.

Vist  l’informe de l’arquitecta assessora municipal de data 11 de febrer de 2010.

Vist que d’acord amb el que determina l’article 98.4 del DL 1/2005 de 26 de juliol, modificat per la llei 
26/09 de 23 de desembre de mesures fiscals, financeres i administratives, cal que el contingut íntegre dels 
convenis que es signin sigui difós per mitjans telemàtics. Atès que aquesta disposició  va entrar en vigor 
en data 1 de gener de 2010.

Vist l’article 105, 2  de la llei 30/92  de Procediment Administratiu Comú, l’Administració pot corregir 
d’ofici, en qualsevol moment els errors materials existents en els seus actes

Vist el que precedeix i vist el que determina l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny , pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del  
següent acord:

Primer.-  APROVAR  l’addenda de correcció d’errada material al conveni urbanístic  i la inclusió d’una 
clàusula  de  publicitat  telemàtica  urbanístic  a  signar  amb  la  mercantil  “Centros  Turísticos  Hispano 
Dominicanos S.A”

El text de l’esmentada addenda s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura i de l’addenda.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.”

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor (CIU, PP i PSC-PM,), 1 (un) 
en contra (GLL-EPM) i 2 (dues) abstencions (ERC-AM i SOS LLAVANERES) . Per tant, l’assumpte 
resulta aprovat sense cap esmena.

11. INFORMES I PRECS.  
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La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que s’ha fet difusió en el web municipal de la venda de parcel·les del Mirador, afirma que hi ha persones 
interessades.

També informa que properament s’adjudicarà el contracte d’obres del  Casal de Joves.

El  senyor  Alcalde  ordena  al  senyor  Secretari  la  lectura  de  l’escrit  amb  Registre  d’entrada  número 
750/2010. El senyor Secretari adverteix que no és procedent llegir aquest escrit públicament.

El senyor Alcalde reitera l’ordre i s’inicia la lectura:

“En Dimas Graupera i Fàbregas amb DNI 38.825.272-F, Dídac Álvarez Ciudad amb DNI 38.815.853-H, 
Alexandre Neira Marí representants sindicals del SPPME-CAT i Jaume Bellavista Fontseca amb DNI 
46.539.812-W representant  sindical del CC.OO., dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres

EXPOSEN

El passat 27 de gener de 2010, durant la celebració del Ple Municipal, màxim òrgan municipal, vostè, Sr. 
Joan Mora, Regidor d’aquest Ajuntament, va afirmar que els Agents de la Policia Local havien trigat més 
de dues hores en atendre una trucada per un avís de robatori.

Després d’aquella afirmació el Cap de la Policia Local va obrir una investigació per aclarir els fets i en 
ella  es  desprèn  que  els  agents  d’aquell  servei  van  actuar  amb  total  rapidesa,  transparència  i 
professionalitat, atenent el servei com es mereixia, tal com es va reflectir a l’informe que posteriorment se 
i va facilitar.

Les seves manifestacions, Regidor Joan Mora, van provocar davant dels ciutadans una alarma social en 
fer  creure  que  els  agents  havien  descuidat  complir  en  l’exercici  de  les  seves  funcions,  la  seguretat 
ciutadana. I això malmet la imatge del Cos de la Policia Local.

Des de l’1 de gener d’enguany, el Maresme està patint una gran onada de robatoris, que feia molt de 
temps  no  veia.  Concretament,  en  aquestes  dates,  a  Sant  Andreu  de  Llavaneres  els  robatoris  s’han 
incrementat notòriament envers el nombre de l’any passat. No obstant, vostè Regidor Mora, ha proposat 
extingir tres places de policia que hi havia previstes de l’any 2009. Aquest fet provoca que la incorporació 
de nou agents per aquest any no es faci i que, com a conseqüència, els mitjans per garantir la seguretat 
ciutadana siguin menors.

Vostè no sap l’angoixa que pateixen els veïns de Sant Andreu de Llavaneres,  alguns dels quals vostè 
també representa.

Que vol que li diguem a una dona de 50 anys, atemorida i plorant perquè en els dos últims mesos han 
robat a alguns dels seus veïns? Sap què diu? La resposta és: Gràcies per venir tant de pressa!

Vostè Regidor Mora, no sap la realitat i el dia a dia de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.

S’ha preocupat per veure el vehicle policial vell que tenim? Doncs un Nissan Terrano que passa per les 
mans de 26 persones diferents, que no té mampara de seguretat pel trasllat de detinguts i que no dóna 
prou seguretat i fiabilitat als seus ocupants.

S’ha preocupat per mirar de millorar les dependències de la policia local? Sap que dos agents s’estan 
canviant  al  costat del  magatzem perquè no hi  tenen cabuda al vestuari  d’homes, que és de 5 metres 
quadrants per 22 agents masculins?
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S’ha preocupat de veure on es canvien els Caporals i l’Inspector Cap? Els tres metres quadrats que tenen 
el comparteixen amb magatzem i armer.”

El senyor Secretari atura la lectura i adverteix que no és procedent prosseguir la lectura per no difondre 
públicament  certa  informació  de  caràcter  reservat.  El  senyor  Alcalde  reitera  l’ordre  i  prossegueix  la 
lectura.

“Sap que l’armer (lloc on es guarden les armes i municions) es troba entre dues portes molt transitades? 
(una d’elles d’accés a l’Ajuntament). Fins avui no s’ha produït cap desgràcia, toquem fusta!

Sap que els vehicles que es retiren amb grua per infracció de trànsit queden dipositats a la via pública? I 
que la responsabilitat dels danys que es puguin produir recau sobre l’ajuntament?

Sr. Regidor Mora, el convidem a vostè i a tot aquell que hi vulgui participar, en fer una taula rodona i 
posar fil a l’agulla. Que feina n’hi molta! Deixi’ns treballar i deixi de criticar i qüestionar la tasca dels 
integrants de la Policia Local.

SOL·LICITEM

1.- Que rectifiqui la seva afirmació públicament i formalment en el Ple Municipal.
2.- Que si es tornés a produir un fet d’aquestes característiques, s’adreci en primer lloc al Regidor de 
Governació per aclarir els fet, si realment l’interessa saber-ne la veritat, i no permeti que els ciutadans 
puguin jutjat a la seva policia per unes afirmacions falses.
3.- Que confiï més en els integrants de la seva policia local i que no posi en dubte la seva professionalitat 
i dedicació.
4.- Que dediqui els seus esforços en crear les tres places previstes per aquest any, enlloc d’extingir-les, 
així com unes dependències dignes i adequades, uns cotxes patrulla amb mampares de seguretat, etc.

Sant Andreu de Llavaneres, 23 de febrer de 2010.

Dimas Graupera Dídac Àlvarez   Alexandre Neira Jaume Bellavista”

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, explica que ja ha parlat amb la 
Policia Local per fer una taula rodona. 

Afirma que la plantilla de personal s’han  anul·lat dos llocs de treball no tres del cos de la Policia Local i  
que ell no ha dubtat mai de l’eficàcia de la Policia Local.

Critica la gestió del polític de la Policia Local, la del senyor Alcalde i la del Regidor de Governació.

Afirma que l’escrit  que ha presentat  reforça  el  seu Grup i  pensa que la Policia  Local  té mancances, 
sobretot pel que fa a les dependències.

El senyor Mora explica que la proposta del seu Grup va ser que la Policia Local es traslladés al Casal 
d’Avis, en un principi. Posteriorment recorda que el seu Grup, quan estava al govern, va donar suport a la 
proposta del Regidor de Governació i a la Regidora d’Urbanisme pel que fa al trasllat de la Policia Local 
a l’Escola Bressol Sant Nicolau i l’Alcalde no va voler perquè els veïns de Sant Pere es van oposar a la 
construcció de l’Escola Bressol  de Sant Pere.

Per últim, el senyor Mora es refereix al segon vehicle de la Policia Local, i afirma que ell mai es va 
oposar a la compra si bé sempre ha proposat que sigui un vehicle pickup.

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pregunta al senyor 
García si tenia coneixement de l’escrit presentat per la Policia Local. 

El Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les Àrees de Governació, 
Via Pública i Serveis Municipals, contesta que no tenia coneixement d’aquest tema.
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El senyor Ruiz explica que la proposta d’extingir places de la Policia Local,  va ser de tots els Grups 
Municipals, no només d’ERC. Demana que no es falti a la veritat.

El senyor Ruiz considera temerari fer pública certa informació en el Ple sobre la seguretat de l’armer de la 
Policia Local. També pregunta quan es disposarà del nou vehicle de rènting.

El senyor  Ruiz,  en últim lloc,  es  dirigeix a  la  senyora  Carreras  i  pregunta  si  es farà  difusió al  web 
municipal de les parcel·les industrials a la venda.

El Regidor senyor Joan Rubal i Ruiz, del Grup Municipal de GLL-EPM, creu que el senyor Alcalde 
utilitza la Policia Local per fer política. Pensa que és una falta de respecte als Regidors i a la Policia 
Local.

El senyor Rubal manifesta el seu suport al Grup Municipal d’ERC.

També demana que es resolgui l’expedient informatiu que se li ha obert.

El senyor Rubal es dirigeix a la senyora Carreras i al senyor Molina per recordar que van afirmar que 
intentarien canviar el tarannà de l’Alcalde, i en canvi ha fet actuacions per limitar els drets dels Regidors 
de l’oposició.

Seguidament, el senyor Rubal es dirigeix al senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-
Delegat de les Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipals, i li recorda que en el Ple del mes 
de desembre de 2009, es va demanar el trasllat de la parada tècnica de bus que estès resguardada del fred i 
de la pluja a l’estació de Renfe i no a Marinada.

També comenta, pel que fa al quadre de treball de la Policia Local respecte a la guingueta de la Policia 
Local a Sant Pere, que en el quadrant no consta l’horari. Demana rigor.

Pel que fa a l’escrit presentat per la Policia Local, creu que es diuen mentides respecte al senyor Mora.

Pel que fa al vehicle de la Policia Local, creu que aquest no s’ha renovat perquè el govern no ha estat 
capaç de fer un procés ben fet.

També es dirigeix al  senyor  García per recordar-li  que quan ell estava al govern va proposar que la 
Policia  Local  es  traslladés  a  l’edifici  de  l’Escola  Bressol  Sant  Nicolau  i  el  govern  actual  no  ho va 
permetre. Demana al senyor García que transmeti al cos de la Policia Local que no té res en contra d’ells.

Per últim, i en referència al fet que la Policia Local no obri les sales municipals per celebrar reunions, 
demana que el Govern ho organitzi.

La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, considera que el senyor 
Alcalde predisposa els regidors de l’oposició en contra de la Policia Local. Creu que hi ha un problema 
des de fa temps, concretament des de que no es van aprovar les microespecialitats i pensa que l’Alcalde 
ha fomentat aquest problema. El govern té la responsabilitat de convocar la taula rodona amb la Policia 
Local.

La senyora Bastida demana al senyor Alcalde que deixi treballar a l’oposició i que es compleixin totes les 
mocions aprovades pel Ple. Recorda que va presentar un escrit demanant el compliment de les mocions.

El Regidor senyor  Joan Mora i  Buch,  del  Grup Municipal  d’ERC-AM, pregunta  què passa si  es  els 
ciutadans paguen taxes per disposar d’una sala municipal i aquesta no s’obre.

El senyor  Mora prega que es netegi  l’Avinguda de Pau Casals,  ja que hi  ha molta  brutícia,  sobretot 
d’excrements de gossos.
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També demana que es publiqui al web municipal el dia i l’hora de la celebració de la taula rodona amb la 
Policia Local per si hi ha persones interessades en assistir-hi.

Per últim, el senyor Mora es dirigeix al senyor Alcalde i li demana explicacions per haver trucat a un 
menor perquè tregui l’escut municipal d’una pàgina de Facebook. Demana que actuï com a Alcalde de 
forma seriosa.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, apunta que en els punts 3 i 4 de 
l’ordre del dia el senyor Alcalde ha fet referència a una auditoria urbanística que declara que els convenis 
de l’anterior mandat eren legals. Demana còpia d’aquesta auditoria.

El Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP, pregunta per l’estat de les obres de la 
zona esportiva, concretament si s’ha modificat el projecte inicial i si s’han consensuat amb les entitats. 
Demana que es compleixin totes les mocions aprovades. 

Pensa que el senyor Alcalde ha crispat el Ple amb l’ús partidista del document registrat per la Policia 
Local.

La  senyora  Sandra  Carreras  i  Ruiz,  del  Grup  Municipal  de  CiU,  Regidora-Delegada  d’Urbanisme, 
informa del contracte amb PROINOSA i de l’estat de les obres del projecte d’urbanització.

Essent les 23,55 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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