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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 04/2012 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 30 de març de 2012, sota la presidència de l’Il.lm 
Alcalde Accidental senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), es reuneixen els Tinents d’Alcalde senyors Lluís 
Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra 
Carreras i Ruiz (CIU)  i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i Pauli 
(CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), , 
senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E) 
i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència el senyor Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), Alcalde-President, i els 
Regidors senyors Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM) i la senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM). 
 
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 DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
El senyor Alcalde Accidental justifica la urgència de la sessió. 
 
La urgència de la sessió s’aprecia per unanimitat.  

2. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST PREVIST AL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER. 

 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

“APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST PREVIST AL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER. 

Vist el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

Atès que l’article 3 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, estableix que les entitats locals han de 
trametre, fins al 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament 
de la pròpia entitat local i dels seus organismes autònoms i ens dependents. 

Vista la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament, de l’organisme 
autònom municipal Museu-Arxiu, de l’organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres, de 
l’organisme autònom municipal Cavalcada de Reis i de la societat mercantil Llavaneres Societat Municipal, 
SL, emesa per l’Interventor Accidental i tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 12 de 
març de 2012, en compliment de l’article 3 de l’esmentat Reial Decret-llei. 

Atès que l’article 7.1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, disposa literalment: 

“Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3, el interventor, en caso de no haberse 
efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, elevará al pleno de la corporación local un plan de ajuste, 
en los términos previstos en este artículo, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012.” 

Vista l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, (publicada en el BOE de 16/03/2012) del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per la qual, entre d’altres documents, s’aprova el model de Pla d’Ajust (en el seu 
Annex III) previst en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 

Vist l’informe favorable emès per l’Interventor Accidental. 
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Vist el Pla d’Ajust redactat per l’Interventor Accidental d’acord amb els requisits establerts per l’article 7.2 de 
l’esmentat Reial Decret-llei i el model previst a l’Annex III de l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març. 

En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR el Pla d’Ajust elaborat per l’Interventor Accidental en compliment de l’article 7.1 del Reial 
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 

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

Segon.- TRAMETRE el Pla d’Ajust al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes que en el 
termini màxim de trenta dies naturals realitzi la valoració del Pla presentat.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument l’assumpte. 
Recorda que l’any passat es va aprovar el Pla de Sanejament Financer. 

El senyor Bartomeu explica breument el Pla d’Ajust i les principals mesures i compromisos que s’hi preveuen 
en ingressos i en despeses. També comenta que el Pressupost de 2012 ha estat molt auster sobretot en els 
Capítols I, II, IV i VI. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, fa història del perquè s’ha 
arribat a una despesa de 1,280 milions d’euros en despesa a proveïdors. Afirma que s’ha gastat més del que 
es tenia. 

També comenta que hi ha altres proveïdors que no estan a la relació. 

Pel que fa a la revisió cadastral, el senyor Ruiz, comenta que fa trenta anys que no es feia i que ja s’hauria 
d’haver fet. 

El senyor Ruiz afirma que es preveu un augment dels ingressos per l’IBI i per les taxes en serveis públics d’un 
2%. Calcula que al final del període l’increment serà del 20%. 

En despesa es vol augmentar un 2%. 

El senyor Ruiz comenta que es preveu la congelació salarial del personal. I pensa que es podria contemplar 
alguna mesura de disminució de la despesa. 

Anuncia la seva abstenció, si bé pensa que s’hauria d’haver treballat i parlat amb els Grups Municipals amb 
més temps. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, es queixa per la manca d’antelació en 
facilitar la informació. Anuncia la seva abstenció. 

El senyor Rubal recorda els antecedents, i comenta que el govern va desmentir a l’oposició quan es parlava 
de la revisió cadastral. Ara es farà aquesta revisió que ja van anunciar els grups de l’oposició. 

En relació a l’augment de les taxes, pensa que s’haguessin pogut adoptar les mesures proposades pels 
Grups de l’oposició i que no calia esperar a què un Reial Decret ho establís, el govern municipal, però, s’hi va 
negar. 

El senyor Rubal pensa que cal treballar en l’apartat de despeses i no només disminuir personal. 

Pensa que aquest Pla compromet a l’Ajuntament a llarg termini i deixarà poc marge entre ingressos i 
despeses, creu que cal un canvi de mentalitat. La situació econòmica ja era greu abans i ho continua sent, 
demana que s’apliquin mesures de rigor pressupostari. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, retreu al govern que ho hagi explicat el 
Pla als grups de l’oposició amb més antelació. 

Recorda, també, que en el Ple anterior el seu Grup va presentar una moció per crear una comissió especial 
de caràcter extraordinari i no permanent, amb representació de tots els grups municipals per tractar l’afectació 
de la crisi econòmica al municipi i estudiar-ne les seves conseqüències i possibles solucions. Aquesta moció 
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va ser rebutjada pel govern municipal. 
 
El senyor Mora creu que el Pressupost municipal no només s’ha d’ajustar acomiadant personal. A més a més, 
explica que dins del Pla de Sanejament hi havia un Pla d’Inversions que l’Ajuntament no compleix. 
 
Anuncia la seva abstenció per facilitar el cobrament dels proveïdors. 
 
Per últim, demana al govern que convoqui als Grups de l’oposició periòdicament per informar dels diferents 
temes que puguin anar sorgint. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que l’augment del 2% 
en taxes i despeses és una previsió d’augment de l’IPC. 

Pel que fa a la congelació salarial, manifesta que dóna compliment a la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat. 

Explica que la Regidoria de Servei d’Aigües està preparant un estudi sobre les tarifes i es manifesta a favor 
d’un canvi de mentalitat pel que fa a la disposició de la despesa. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, puntualitza que es referia a la tarifació 
social del servei d’aigües. 

El senyor Rubal, per acabar, demana que es tinguin en compte a les persones quan es prenguin mesures 
restrictives. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i  5 (cinc) 
abstencions del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l’assumpte 
sense cap esmena. 

 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor Alcalde Accidental aixeca la sessió a les 21,40 hores. En dono 
fe. 

 

 

 


