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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2011 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les dinou hores del dia 7 de març de 2011, 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) i la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM), a 
l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari 
senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència la senyora Susana Clerici (PP), el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES) i el senyor Víctor Ros i Casas (Regidor no adscrit). 
 
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 DEL PLA DE SANEJAMENT I ESTALVI DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
REDACTAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

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

““APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT I ESTALVI DE SANT ANDREU DE LLAVANERES REDACTAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Atesa la situació pressupostària, així com la econòmica i financera de la corporació, i per tal de donar 
compliment a allò que disposa l’article 22 de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, es va sol·licitar 
l’elaboració d’un pla econòmic i financer als serveis econòmics de la Diputació de Barcelona. 

Un cop elaborat aquest pla,  ateses les seves recomanacions, i d’acord amb allò que diu l’article 193 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa els romanents de tresoreria per a 
despesa general negatius, es considera que caldrà formalitzar dues operacions de préstec per import de 
550.000,00 euros, a tres anys, i d’1.050.000,00 euros, a deu anys, prèvia autorització preceptiva de la DG 
de Política Financera.  

Aquest pla comportarà també la reducció de la despesa corrent municipal durant els exercicis 2011, 2012 i 
2013, en 150.000,00 euros, 550.000,00 euros i 170.000,00 euros, respectivament. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 14 de febrer de 2011. 

Aleshores, per tal de complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de sanejament del romanent de 
tresoreria per a despesa general negatiu, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents: 

Primer.- APROVAR el pla econòmic i financer elaborat pels serveis econòmics de la Diputació de Barcelona. 

Segon.- SOL·LICITAR a la DG de Política Financera l’autorització prèvia preceptiva per formalitzar dues 
operacions de préstec per  import de 550.000,00 euros, a tres anys, i d’1.050.000,00 euros, a deu anys.” 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CIU, es van els iniciar 
tràmits per l’elaboració d’aquest Pla en el dia 5 de novembre de 2008, però fins el tancament del pressupost 
2008 (mitjans de 2009) no es va poder avançar.  

El senyor Molina afirma que s’ha treballat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i explica breument 
els antecedents. 

A les 19,05 hores s’incorpora la Regidora senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CIU. 

El senyor Molina explica que quan es procedeix al tancament de l’any 2010 hi ha un romanent de tresoreria 
negatiu d’1 milió sis-cents mil euros aproximadament. La Diputació de Barcelona proposa fer dos crèdits. Es 
contempla un estalvi en els Capítols II i IV i cap increment de taxes durant el període comprès entre els 
anys 2011 i 2013, només s’augmentarà segons l’IPC. 

El senyor Molina comenta que la Diputació de Barcelona va proposar vàries opcions i s’ha escollit la versió 
número 1, que no comporta l’augment de les taxes. 

Per últim, el senyor Molina, agraeix la tasca i la dedicació de l’Interventor i el suport de la Diputació de 
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Barcelona. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent escrit: 

“Més de dos anys per tenir sobre la taula un Pla de Viabilitat Econòmica. Dos anys perduts per la 
inoperància i la irresponsabilitat d’aquest govern. Dos anys perquè no interessava que hi hagués res que 
pogués impedir gastar i gastar amb generositat. Tot i que ja fa molt de temps que els aires de crisi 
castiguen l’economia de l’Ajuntament. Dos anys en què han estat de festa permanent ignorant uns comptes 
que mostren un dèficit de 2 milions d’euros, un romanent de despesa general que, segons diu el propi Pla 
de Viabilitat de la Diputació a la pàgina 10, era de 3,2 milions d’euros a 31 de desembre de 2009.  

I ara que per fi arriba, tornem a estar igual que sempre. Amb un pla que no deixa de ser un pur escenari 
teòric, perquè no podem decidir sobre un pla en què no sabem d’on parteix. Més ben dit, sabem d’on ha 
partit la Diputació per a fer l’estudi, però no sabem hores d’ara quin és l’estat de comptes actual de 
l’Ajuntament i si correspon al que li han dit a la Diputació. Ens venen dient que aquest any tancarem 
l’exercici de 2010 molt abans del que ha estat habitual altres anys, però el cert és que avui encara no 
sabem com estem.  

I més, sabem quines eren les seves intencions amb el pressupost que no van aconseguir tirar endavant i a 
la memòria de la regidoria diu textualment: “Pel que fa a les transferències d’altres administracions 
públiques, aquestes es veuran significativament disminuïdes”, mentre que l’estudi de la Diputació treballa 
sobre la hipòtesi que contempla per a 2011 un increment de transferències de l’estat....  

És més, tenim el document de l’Escenari 1, però no volen ensenyar el document, que existeix, amb un 
escenari diferent. No sabem si perquè encara és més rigorós o perquè en l’actitud habitual del govern, tot i 
estant en minoria, prefereixen anar a la contra que pactar amb els grups per aprovar allò que és de poble i 
no de partit. I l’economia de l’Ajuntament és un assumpte de poble i no de partit, bàsicament perquè al maig 
hi ha eleccions i és probable que qui hagi d’executar aquest pla no siguin vostès, sinó una altra força sortida 
de les eleccions. 

Sap què ens temem a Gent de Llavaneres? Que, com ha passat tantes altres vegades, l’integrés que 
s’imposi aquí sigui el de partit i no el de poble, veient les nul·les explicacions que han donat del que volen 
aprovar. I no ens refiem. El límit de la confiança el van passar fa temps. I la gestió de 2010 ha estat el millor 
exemple del que no hauria d’haver passat mai en termes econòmics. 

Mirin, per a que quedi una mostra: entre l’any 2008 i 2010, o 2009, si volen, amb les caigudes d’ingressos, 
em poden explicar quines modificacions han introduït per reduir la despesa, per millorar els recursos de 
personal, potser reduint-lo? La resposta és CAP. Cap canvi tot i que venim caient en un tobogan 
d’ingressos. 

El regidor, anuncia d’alguna manera que aquest any es reduirà el capítol d’inversions, però tot i que el pla 
recomana la reducció de despesa corrent, encara és hora que ens expliquin com pensen fer (encara que 
sigui a grans trets) aquesta reducció de despesa corrent. 

Com gestionaran els recursos? Potser augmentant el personal que treballa el cap de setmana netejant la 
via pública?, o mantenint la guingueta de Sant Pere (pràcticament deserta tot l’any) enlloc suprimir-ho o de 
destinar la persona a l’OAC d’aquest edifici?. La política de reducció de despesa, la notarem en la secció 
d’assessorament jurídic, amb la gestió nefasta que està fent l’alcalde? La pregunta continua sent COM? 
Com pensen fer-ho; perquè veient el que han fet fins ara, no ens els podem creure. 

Però no serem nosaltres que posarem problemes per a que aprovin un pla. Qualsevol. Per què és 
imprescindible. Però no ens farem còmplices d’un tràmit d’aprovació d’un pla “excusa”. Perquè si s’aprova 
aquest pla, el pas següent és la concertació de dos crèdits. I coneixent-los, senyors de CIU, qui ens 
assegura que el 1.600.000 euros no s’ho tornaran a gastar com han fet fins ara?. Com han fet amb 
l’herència? 

El nostre grup s’abstindrà. Agraïm el seu esforç, senyor Molina, però el problema és que el ple passat vam 
acordar de trobar-nos per a que vostè ens pogués explicar què pensen fer i ens trobem que l’alcalde 
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convoca, abans d’aquesta reunió amb els grups, aquest ple extraordinari i creiem que l’ha sorprès també a 
vostè, senyor Molina. Estaria bé, senyor Molina, que de tant en tant confiés també en els regidors de fora 
del seu grup; perquè des de l’oposició és cert que no sempre li hem donat suport, però el que no hem fet 
mai és enganyar-lo.” 

El senyor Rubal es dirigeix al senyor Molina i li diu que li falta confiar en les persones que no són del seu 
Grup. 

A les 19,20 hores s’incorpora el Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP. 

La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que es tracta d’una 
proposta que l’haurà d’aplicar el govern que vindrà, considera necessari que hi hagi consens i més esforç. 
També demana la creació d’una comissió de seguiment del Pla, amb un representant de cada Grup 
Municipal. 

La senyora Bastida pensa que cal ser conscient de la situació global i actuar amb responsabilitat. Manifesta 
la seva confiança en els tècnics de la Diputació de Barcelona. 

La senyora Bastida anuncia el seu vot a favor i demana responsabilitat política al govern perquè assumeixi 
la creació d’una comissió de seguiment del Pla.   

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, agraeix les intencions del senyor 
Molina de parlar del tema la setmana passada, però pensa que el Ple es va convocar per sorpresa per part 
del senyor Alcalde. 

El senyor Mora no posa en dubte la feina de la Diputació de Barcelona, però sí posa en dubte la feina del 
govern municipal perquè no hi ha disminució de la despesa, posa alguns exemples com ara la pavimentació 
de la pista d’half l’any 2008, que va tenir un cost de 8.000 euros, el seu trasllat es va dur a terme l’any 2011 
i va costar 4.000 euros; es van gastar 3.000 euros per la protecció dels contenidors del Passeig Jaume 
Matas i ara s’ha tret; el mòdul de l’OAC i a la Policia Local ubicat a Sant Pere va costar 60.000 euros més la 
despesa de personal; el cost judicial de les demandes interposades pel personal de l’Ajuntament, que ja es 
sabia que es perdrien, ha sigut d’un 6.000 euros; les dietes i els desplaçaments no justificats de l’Alcalde, 
els cursos i els desplaçaments de la senyora Regidora d’Urbanisme; la despesa de les pilones del carrer de 
Sant Joan i del carrer Clòsens. 

El senyor Mora explica que les dades utilitzades per la Diputació de Barcelona són les que li ha facilitat 
l’Ajuntament, per exemple, s’ha informat que l’herència és de 609.000 euros, quan realment és de 620.000 
euros. 

El senyor Mora afirma que avui, però s’ha canviat l’informe d’Intervenció i la proposta d’acord.   

El senyor Mora també afirma que si el seu Grup governa, durant el seu mandat utilitzarà l’estudi de la 
Diputació de Barcelona i comenta la falta de respecte i responsabilitat del senyor Alcalde pel que fa a la 
presentació dels temes i per això s’abstindrà. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que s’ha arribat a aquesta 
situació per una determinada gestió de les finances municipals i que si l’Ajuntament fos una empresa 
privada ja estaria en concurs de creditors. 

El senyor Bartomeu explica que recolza el Pla per dos motius, en primer lloc per la congelació d’impostos i 
de taxes, i especialment la taxa de l’aigua, i en segon lloc, perquè s’incideix en el control de la despesa. 

El senyor Bartomeu demana el compromís del govern per la congelació d’impostos i de taxes, i 
especialment la taxa de l’aigua. 
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El senyor Alcalde explica que el Pla es va demanar l’any 2008 i ha arribat ara i es dirigeix als Grups 
Municipals del PP i del PSC, que van governar durant els anys 2006 i 2007, per exposar que el dèficit que 
es va heretar era de 2,3 milions d’euros i enguany ha baixat, afirma que el govern de CIU ha disminuït el 
dèficit. 

El senyor Alcalde considera que no s’ha augmentat la pressió fiscal a les famílies i que cal controlar la 
despesa. 

Seguidament, el senyor Alcalde explica que s’ha convocat aquest Ple extraordinari perquè els Grups de 
l’oposició varen demanar quinze dies més per poder estudiar el tema. 

Per últim, el senyor Alcalde agraeix el suport dels partits polítics responsables. 

El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor Delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CIU, explica que s’ha 
optat per l’escenari 1 perquè no preveu un augment dels tributs i que es podrà fer un seguiment de 
l’aplicació del Pla a través del Ple. 

El senyor Molina confirma que des de l’any 2007 i fins el 2010 s’ha disminuït la despesa i el dèficit. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, recorda al senyor Molina que es va 
comprometre a fer una reunió prèvia. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, lamenta el to dels comentaris 
del senyor Alcalde, i vol fer constar que la suma dels diners rebuts pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), 
pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) i per l’herència és d’uns quatre milions 
d’euros aproximadament, i afirma que aquests ingressos extres no s’ha utilitzat per reduir dèficit per part del 
govern. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que l’Ajuntament ha heretat 
620.000 euros que s’han evaporat i recorda que en data 13 de juny de 2003 es va realitzar una acta 
d’arqueig i l’herència que va rebre el govern del PP i del PSC van ser 60.000 euros. 

També explica que en data 6 de juliol de 2007 es va procedir a realitzar una altra arca d’arqueig, i l’herència 
que el govern del PP i del PSC, i que per tant va rebre CIU, van deixar era de 4.167.000 euros. 
 

Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 8 (vuit) vots a favor (CIU, PP i  PSC-PM) i 2 (dues) 
abstencions (ERC-APM i GLL-EPM). Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 19,50 hores. En dono fe. 

 


