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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2011 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 10 de gener de 2011, sota la presidència de l’Il.lm.  Alcalde-
President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors, Josep Molins i Puig (CiU), 
senyor 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), Regidora senyora Susana Clerici (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), 
Carlos Bartomeu i Castro (PP), la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i el 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. 
 
Han excusat la seva assistència el Regidor senyor Josep Molina i Marchán (CiU) i el 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. RATIFICACIÓ URGÈNCIA PLE. 
 

El senyor Alcalde explica breument la urgència de la sessió. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pregunta perquè l’Alcalde ha convocat el Ple a la 
Sala de Juntes. 

D’acord amb el previst a l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’aprecia la urgència de la sessió per unanimitat.  

 
2. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2011, PER 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 

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

“AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  IINNIICCIIAALL  DDEE  LL’’EEXXPPEEDDIIEENNTT  DDEE  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  CCRRÈÈDDIITTSS  NNÚÚMM..  11//22001111,,  PPEERR  CCRRÈÈDDIITTSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIISS 
Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdits del Pressupost prorrogat de 2010 vigent per crèdits extraordinaris 
finançats per romanents de crèdit afectats del Pressupost anterior i per una subvenció del PUOSC. 
 
Considerant que, segons l'informe de la Intervenció municipal, l'expedient compleix el disposat a l'article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
articles 35 a 38 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l'establert a les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost. 
 
Considerant que els romanents afectats pendents d’incorporar són els següents: 
 
P.D. C.E. APLICACIÓ ROMANENT 

        

132 62215 PROJECTE PREFECTURA PL 191.594,53

161 60102 ENDEGAMENT RIERA 471.091,53

        

    TOTAL 662.686,06

 
Procedeix aprovar l’expedient, incorporant-se els següents romanents als nous crèdits del Pressupost de despeses  
que es relacionen, així com el canvi de finançament: 



 
 
151 61192 PASSERA SOBRE LA RIERA 380.458,59

161 16102 ENDEGAMENT DE LA RIERA 510.502,62

    

TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 890.961,21

    

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

    

75080 SUBVENCIONS PUOSC 228.275,15

87010 ROMANENT DE TRESORERIA 662.686,06

    

TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE INGRESSOS 890.961,21

 
 
En aquest sentit, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- APROVAR la modificació de pressupost prorrogat 1/2011, per crèdits extraordinaris finançats amb Romanent 
líquid de tresoreria afectat i per nous ingressos, i per canvi de finançament, d’acord amb l’art. 177 del RDL 2/2004, 
l’art 37 del RD 500/1990 i l’art. 7 de les Bases d’Execució del pressupost municipal. 

Segon.- PROCEDIR a l’exposició pública de l’acord, tal com estableix l’article 179 del RD Legislatiu 2/2004.” 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, pensa que la construcció de la 
passera tenia sentit en el moment en què es va aprovar el canvi de subvenció del PUOSC al mes d’octubre, però 
posteriorment hi hagut el concurs de creditors de Proinosa. 

El senyor Ruiz recorda que el govern també va dir que faria un aparcament a Can Zaragoza que no s’ha fet. 

El senyor Ruiz pensa que a l’altre costat de la Riera s’hauria de fer alguna actuació i també recorda que no s’ha 
aprovat el tancament pressupostari de l’any 2010. 

El Regidor senyor Josep Rubal i Diaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, també manifesta que la construcció de la 
passera tenia sentit en el moment en què es va aprovar, i afirma que si hi ha prevista alguna altre actuació costat de 
la Riera. 

El senyor Rubal retreu que el govern hagi canviat totes les subvencions del PUOSC i també recorda que el govern 
també va dir que faria un aparcament a Can Zaragoza que no s’ha fet. 

Per últim, el senyor Rubal manifesta que segons la seva opinió aquesta actuació ara no té sentit. 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que s’ha demanat una 
subvenció per obres i s’han fet varis canvis respecte el que es va demanar al PUOSC. Ara cal fer les actuacions per 
no perdre les subvencions. 

La senyora Bastida pensa que cal actuar amb perspectiva i responsabilitat per no perdre les subvencions, i retreu al 
govern que no tingui criteri 

Pensa que aquesta situació s’ha generat per la incapacitat d’aprovar el Pressupost de l’any 2011, això genera 
problemes a l’Ajuntament i dificulta la gestió dia a dia. 
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La senyora Bastida demana explicacions respecte el projecte de la Prefectura de la Policia Local i el calendari de les 
actuacions de la Riera i la Passera previstes al PUOSC. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que s’ha de fer una modificació del 
pressupost perquè el govern no ha consensuat el pressupost per l’any 2011 i que és un error del govern. 

El senyor Mora afirma que es tracta d’una modificació de crèdit de 890.000 euros i explica breument l’expedient i que 
la subvenció del PUOSC s’ha canviat vàries vegades. La primera prioritat era l’Escola Bressol de Sant Pere, i el   seu 
Grup no va estar d’acord amb el canvi. 

Explica també que 190.000 euros dels que aporta l’Ajuntament provenen de la partida destinada a la Prefectura de la 
Policia Local i recorda que en el Ple celebrat el dia 26 de maig de 2010 es va aprovar una modificació de crèdits per 
destinar 225.000 euros a l’esmentada Prefectura, ara al cap de vuit mesos el govern canvia el destí. 

El senyor Mora també comenta que el Pressupost de l’any 2011 es destinen 209.000 euros a la Prefectura que 
provenien del Centre de dia que es va sol·licitar al PUOSC, després es van destinar al Centre Logístic i finalment a la 
Prefectura de la Policia Local. Pensa que el govern no té credibilitat. 

Per últim, el senyor Mora manifesta que no hi ha cap actuació prevista a l’altre costat de la Riera, i demana a l’Alcalde 
que expliqui i aclareixi l’expedient. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es mostra d’acord amb la Regidora senyora 
Bastida i recorda que quan governava el PP amb el PSC l’obra de la passera ja estava prevista, ja que es tracta d’una 
obra necessària. 

El senyor Bartomeu també comenta que, en la Comissió Informativa General del passat 20 de desembre de 2010, el 
seu Grup va votar en contra del pressupost per l’any 2011 i va explicar que aprovaria modificacions de crèdits si 
convenen a la població, pensa que en aquest cas sí que convé a la població. 

El senyor Bartomeu demana que es faci l’obra efectivament, que no sigui únicament un expedient en paper, en cas 
contrari reconsiderarà el seu posicionament per futures modificacions. 

El senyor Alcalde recorda, que el Ple celebrat a l’octubre de l’any 2010, es va aprovar el canvi de finançament per 
aquesta obra i celebra el posicionament del PP i del PSC que pensa que és coherent.   

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU, PP i  PSC-PM) i 3 (tres) abstencions 
(ERC-APM, GLL-EPM i SOS LLAVANERES). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les21,30 hores. En dono fe. 

 


