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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 17/2011 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 12 de desembre de 2011, sota la presidència de 
l’Il.lm  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), 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), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), 
Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emilio Minguell i Parent (GLL-E), senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i 
Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, assistits pel 
Secretari General senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 

 
1.  APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2012.  
 
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 
2012. 
 
Vist l’expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, 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, SL”; 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 2012 de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”, aprovats pel Consell 
d’Administració en sessió de 21 de novembre de 2011. 
 
Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2012 de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu va 
ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 21 de novembre de 2011. 
 
Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2012 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  18 de novembre 
de 2011. 
 
Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2012 de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis 
va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 21 de novembre de 2011. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General  de data 5 de desembre de 2011. 
 
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; 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 2012, per un import 
total d’11.724.645,76 euros en ingressos i d’11.724.645,76 euros en despeses, 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, SL”;  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. 
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AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Total Cap. DENOMINACIÓ 

capítol 

1 Impostos directes 4.695.500,00

2 Impostos indirectes 256.700,00

3 Taxes i altres ingressos 3.455.149,62

4 Transferències corrents 2.971.696,14

5 Ingressos patrimonials 45.600,00

6 Alienació d’inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 300.000,00

     

   TOTAL INGRESSOS 11.724.645,76

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

1 Despesa de personal 4.203.229,20

2 Despesa en béns corrents i serveis 4.921.197,84

3 Despeses financeres 217.385,95

4 Transferències corrents 887.620,69

6 Inversions reals 549.586,52

7 Transferències de capital 29.757,23

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 915.868,33

     

   TOTAL DESPESES 11.724.645,76
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
 

ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.900,00

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 550,00 

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.200,00

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL INGRESSOS 49.650,00

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.450,00

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 12.200,00

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL DESPESES 49.650,00
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ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.373,81

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 17.557,23

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL INGRESSOS 26.931,04

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.373,81

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 17.557,23

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL DESPESES 26.931,04
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SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
 
ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.284,00

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS  0,00

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL INGRESSOS 17.284,00

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.284,00

CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL DESPESES 17.284,00
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
 

LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SLU 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.500,00

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL INGRESSOS 9.500,00

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 

      

CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 

CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.200,00

CAPÍTOL 3 FINANCERES 300,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL DESPESES 9.500,00
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012   

 PRESSUPOST DESPESES      

  Ajuntament Museu-Arxiu RTV 
Cavalcada 
Reis Llavaneres, SLU Consolidat 

 CAPÍTOL 1  4.203.229,20 0,00  0,00  0,00 0,00 4.203.229,20 

 CAPÍTOL 2  4.921.197,84 37.450,00 9.373,81 17.284,00 9.200,00 4.921.197,84 

 CAPÍTOL 3  217.385,95 0,00  0,00  0,00 300,00 217.65,95 

 CAPÍTOL 4  814.562,88 0,00  0,00  0,00 0,00 814.562,88 

 CAPÍTOL 6  549.586,52 12.200,00 17.557,23 0,00 0,00 579.343,75 

 CAPÍTOL 7  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 8   0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

 CAPÍTOL 9  915.868,33 0,00  0,00 0,00 0,00 915.868,33 

              

  11.621.830,72 49.650,00 26.931,04 17.284,00 9.500,00 11.725.195,76 

  

PRESSUPOST INGRESSOS      

 Ajuntament 
Museu-
Arxiu RTV 

Cavalcada 
Reis Llavaneres, SLU Consolidat 

 CAPÍTOL 1  4.695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.500,00 

 CAPÍTOL 2  256.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.700,00 

 CAPÍTOL 3  3.455.149,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455.149,62 

 CAPÍTOL 4  2.971.696,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.971.696,14 

 CAPÍTOL 5  45.600,00 550,00 0,00 0,00 0,00 46.150,00 

 CAPÍTOL 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 8  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CAPÍTOL 9  300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

              

  11.724.645,76 550,00 0,00 000 0,00 11.725.195,76 

 

 



     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  
www.santandreudellavaneres.cat 

8 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

PLANTILLA 2012  

 PLANTILLA  Núm. de 
places  

Grup  

 

A) PERSONAL FUNCIONARI      

I. Amb habilitació de caràcter nacional      

   1.1. Secretari/a 1 A1  

   1.2. Interventor/a 1 A1  

       

II. Escala d'Administració General      

   2.1. Tècnic/a Administració General  2*1 A1  

   2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2  

   2.3. Subescala Administrativa 1 C1  

   2.4. Subescala Auxiliar 8*2 C2  

   2.5. Subescala Auxiliar Tècnic Cultura 1 C2  

   2.6. Subescala Auxiliar Tècnic Esports 1 C2  

   2.7. Subescala Aux.Tècnic Sanitat  1 C2  

   2.8. Subescala Auxiliar Secretaria-Protocol 1 C2  

   2.9. Subescala Auxiliar Secretaria-Intervenció 2 C2  

   2.10. Subescala Auxiliar Servei d'Aigües 1 C2  

       

III. Escala d'Administració Especial      

   3.1. Subescala Tècnica:      

          3.1.1. Arquitecte 1 A1  

          3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient  1 A1  

          3.1.3. Arquitecte tècnic 1 A2  

       

   3.2. Subescala Serveis Especials      

          3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2  



     

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  
www.santandreudellavaneres.cat 

9 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

          3.2.2. Caporal Policia Local 3 C2  

          3.2.3. Agents Policial Local 23 C2  

       

B) PERSONAL LABORAL       

OFICINES:      

- Oficial Administratiu 2 C1  

- Auxiliar Administratiu 3*3 C2  

- Conserge d’oficines 1 AP  

- Arxiver/Director Museu  1 A1  

- Tècnic/a Auxiliar informàtic  (75% dedicació) 1 C1  

SERVEI MPAL. AIGÜES:      

- Oficial 1ª Adm. del servei d’aigües 1 C1  

- Oficial 1ª Supervisor/a del servei d’aigües 1 C2  

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

- Peó de manteniment  del servei d’aigües  1 AP  

BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:      

- Cap de la brigada 1 C2  

- Sots-Cap de la brigada 1 C2  

- Oficial 1ª jardiner 2 C2  

- Oficial 2ª jardiner 2 C2  

- Oficial 1ª d’obres 1 C2  

- Oficial 1ª lampista 2 C2  

- Peó de manteniment i serveis  10 *4 AP  

PARC MÒBIL      

- Oficial 1ª conductor/a brigada 2 C2  

- Cap parc vehicles 1 C2  

SERVEIS TÈCNICS:      

- Delineant 1 C1  

CASAL AVIS:      

- Conserge Casal Avis 1 AP  
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EQUIPAMENTS:      

- Conserge d’equipaments 5 AP  

BENESTAR SOCIAL:      

- Psicòleg/a  1 A1  

- Treballador/a Social  2 A2  

- Educador/a Social  1 A2  

- Treballador/a familiar 1 C1  

PROMOCIÓ ECONÒMICA:      

- Tècnic/a de promoció econòmica 1 A2  

BIBLIOTECA:      

- Director/a biblioteca 1 A1  

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca 2 C1  

COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA      

- Tècnic/a comunicació  1 A1  

*1 Plaça TAG  a amortitzar a l'entrada en vigor del pressupost 2012, resultant un núm. total 
pel 2012 de 1.  

*2 S'amortitza una plaça d'auxiliar administratiu a l'entrada en vigor del pressupost 2.012, 
resultant un núm. total pel 2012 de 7.  

*3 S'amortitza una plaça d'auxiliar administratiu a l'entrada en vigor del pressupost 2.012, 
resultant un núm. total pel 2012 de 2.  

*4 S’amortitzaran dues places a partir del 30 d'Abril de 2.012, resultant un núm. total pel 2012 
de 8, tenint en compte que en aquest apartat va inclosa la plaça de peó-paleta que en 
l’anterior plantilla anava per separat. 

 

 

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la plantilla 
de personal per a l’exercici 2012, 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. 

 
Tercer.- El pressupost general de l’Ajuntament i la plantilla de personal per a l’exercici 2012 es consideraran 
definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.” 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, explica que des de la seva 
regidoria s’ha intentat consensuar el pressupost de l’any 2012 amb la resta de Grups Municipals. A continuació 
manifesta el següent: 
 
“Abans d’entrar en l’anàlisi general del Pressupost de 2012, vull deixar clar que aquesta regidoria ha intentat en 
la mesura del possible complir les promeses fetes en el Ple d’aprovació del Pressupost 2011 el passat juliol: 
portar el Pressupost 2012 al Ple abans d’acabar l’any i   consensuar-lo amb la resta de grups municipals. 

 
Els hi consta als regidors que he intentat aconseguir-ho, encara que sense massa èxit. 
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Val a dir, abans que algú m’ho pugui retreure, que si hi ha hagut mancança d’alguna documentació addicional 
del Pressupost ha estat bàsicament pel fet que l’interventor de l’Ajuntament va agafar la baixa per malaltia i no 
va poder lliurar-nos molta de la documentació que hauria estat desitjable tenir molt abans. No obstant, les 
previsions de l’estat de despeses i ingressos i l’estat comparatiu amb les dades del Pressupost 2011 van ser 
lliurades abans de la convocatòria de la Comissió informativa a la totalitat dels regidors. 

 
En un altre ordre de coses, l’esperit que ha estat present en la confecció d’aquest pressupost, com es pot 
observar de l’anàlisi de les xifres globals, és la de reducció i contenció de la despesa, i la de ser realistes en les 
previsions dels ingressos. Globalment hem baixat un 1,77% en ingressos per operacions corrents i un 4,65€ en 
despesa corrent. Fins i tot si observem l’escenari previst per a l’exercici 2012 efectuat pel Pla de Sanejament i 
estalvi elaborat per la Diputació de Barcelona,  aprovat pel Ple de 7 de març de 2011, aquest pressupost és un 
1,73% més baix que les previsions de l’esmentat Pla. 
 
Altrament com es pot observar dels informes econòmics que consten a la documentació del Pressupost, es 
compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària, generant un estalvi de 615.868,33 € per aquest proper 
exercici.  
 
Així a nivell general, el Pressupost total ascendeix a 11.724.645,76 euros.  
 
Respecte a les DESPESES, en el CAPÍTOL PRIMER no voldria repetir el que ja consta a la memòria 
d’aquesta regidora que figura dins de la documentació del Pressupost, i que ha estat signada conjuntament 
amb el regidor de recursos humans, en la part que fa referència a les retribucions.  
 
Pel que fa a la totalitat del personal es preveu un decrement del 8,60% respecte a les retribucions previstes 
l’any 2011, el que suposa baixar la ràtio d’aquest capítol en menys del 40% sobre els recursos ordinaris del 
Pressupost, deixant-la en un 36,7%. 
 
En quan a la plantilla, cal esmentar que es produirà l’amortització de cinc llocs de treball: en personal funcionari 
un Tècnic d’Administració general i un auxiliar administratiu, i en personal laboral dos peons de manteniment i 
un auxiliar administratiu.   
 
CAPÍTOL SEGON 
 
Les despeses en béns corrents i serveis experimenten un decrement global d’un 3,44% (175.446,02 €) sobre la 
previsió inicial de l’any anterior, un cop estiguin a la disposició d’aquesta regidora les dades de l’execució del 
Pressupost 2011 es podrà comprovar si s’ha pogut complir el que estableix el Pla de Sanejament en el seu 
apartat 2-7, en el que es calculava una retallada lineal de 550.000,00 € en la despesa de serveis respecte a la 
liquidació de l’exercici 2011.  
 
CAPÍTOL QUART 
 
Les previsions de les despeses pel concepte de transferències corrents baixen un 2,25 % (20.397,63 €) 
respecte a les de l’exercici 2011. 
 
Durant el 2012 es portarà al Ple municipal una proposta de regulació del sistema d’atorgament de les 
subvencions a les entitats, donant compliment al que s’estableix a la normativa estatal. 
 
CAPÍTOL SISÈ I SETÈ 
 
El programa d’inversions previst és de 549.586,52 €.  
 
Destaca especialment, per la rellevància de la quantia prevista, la consignació per atendre les expropiacions 
derivades del conveni del Camí Pla de la Torreta, que suposen un 41,18% sobre el total del capítol. 

 
Pel que fa a les transferències de capital (capítol 7), aquestes corresponen a les aportacions al Museu-Arxiu i a 
Ràdio-Televisió de Llavaneres, per finançar les inversions que varen aprovar en els pressupostos respectius.  
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CAPÍTOL TERCER I NOVÈ 
 
S’han contemplat les despeses financeres (interessos) i amortitzacions derivades dels préstecs concertats per 
l'Ajuntament, preveien exactament aquelles dades que figuren en els respectius quadres financers que 
s’inclouen al Pla de Sanejament, tenint en compte, a més a més, les despeses que hauran de generar la 
concertació dels dos préstecs previstos al Pla, per valor d’1.600.000 €. 
 
La càrrega financera d’aquest pressupost sobre les dades de  recursos previstos al 2011 se situa en un 9,92%; 
el deute viu passaria a estar en el 35,45%, quan el màxim permès està sobre el 110% sobre recursos ordinaris. 

 
Pel que fa als INGRESSOS, s'han tingut en compte els reals percebuts i liquidats, constatats per rendiments 
d'exercicis anteriors i els del darrer exercici. 
 
Pel que fa al càlcul de la resta de consignació dels tributs locals, s'ha pres com a referència les quantitats que 
vénen reflectides en els diferents padrons. 
 
En quan al capítol IX de Passius Financers, s’han consignat les previsions de concertació d’operacions de 
crèdit necessàries per atendre les inversions consignades en el capítol 6 de despeses. 
 
Per últim, vull posar èmfasi en què la intenció del nou equip de govern serà, durant tot aquest mandat, la de 
continuar en la línia de reducció de la despesa per poder arribar a un total sanejament del municipi, intentant 
no carregar més la pressió fiscal cap al ciutadà i sense que això repercuteixi negativament en el nivell d’atenció 
dels serveis que presta  l’Ajuntament. 
 
Moltes gràcies.” 
 
El senyor Josep Ruiz, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, manifesta: 
 
“Bona nit a tothom. 
 
Sr secretari abans de començar l’intervenció que consti en acta que els grups municipals i en aquest cas el 
nostre grup, no varem tenir ni en temps ni forma el pressupost amb tota la documentació que l’ha 
d’acompanyar, tal com li vaig dir al Sr. Bartomeu en la comissió informativa i que li vaig demanar que constés 
en acta. 
 
Doncs li demano que torni a constar a l’acta d’avui Sr. secretari que la documentació requerida va ser 
col·locada a l’expedient dos dies després de l’informativa incomplint així l’article 77 de la llei d’ hisendes locals. 
 
Bé i ara entrant en matèria, deixi’m dir-li Sr. Bartomeu que tot el que ha dit abans sobre el pressupost que 
demanava disculpes que l’interventor estava malalt no em val perquè la seva obligació era que com a mínim 
els pressupostos estiguessin una setmana abans de l’ informativa.... I ara entrant en matèria dir-li que aquests 
pressupostos estant maquillats i que el seu departament de cosmètica amb la permissibilitat del sr alcalde i del 
govern que l’acompanya està ple de tripijocs comptables. 
 
Tripijocs com ara els 500.000€ que han inflat en els ingressos i el maquillatge que han fet també en les 
despeses d’aproximadament més de 500.000€, és a dir estant fent tripijocs comptables d’un milió d’euros que 
vostès no tindran, ni que demà mateix s’acabés la crisi. 
 
Deixi’m dir-li també sr Bartomeu, que el nostre grup mai podrà aprovar uns pressupostos quan en l’anterior ple 
en el que es va presentar una moció per reducció de sous per reduir despeses en aquest nou pressupost i fer-
lo més adequats al temps que ens movem de menys ingressos a les arques municipals, vostès ni el varen tenir 
en consideració.... i no parlo ja de la seva política d’acomiadar personal a la brava sense estudiar les 
necessitats reals. Ara això sí, per un costat fan fora a personal i per l’altre costat s’inventen llocs de treball nous 
per incrementar plantilla que ni són necessaris ni ens els podem permetre. 
 
 
 
 
INGRESSOS: 
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D’on treuen la xifra que de l’IBI recaptaran per al 2012 3.700.000 € si a hores d’ara el 2011 porten ingressats 
3.380.000 i sent generosos acabaran en 3.400.000€ i la resta d’on els trauran, els 300.000€ que falten, que es 
començarà a construir a dojo o és que ens volen fer veure garses per perdius... També m’agradaria saber d’on 
treuen l’increment de més d’un 40% en plusvàlues, o en el subministrament d’aigua potable, o en el de la 
participació en tributs de l’estat que van cap a baix, sense comptar que aquest any a la devolució de l’import 
liquidat en excés el 2008 s’afegeix el de 2009, que és molt més quantiós, i vostès els posen cap amunt, el del 
ICIO que el dijous deia vostè en la reunió que varem tenir, pujava un import de 250mil€ i el divendres ja l’havia 
modificat a 256 mil€, quan sap vostè Sr. regidor que ni de conya ingressaran ni 256, ni 250... I que em diu 
també dels ingressos en el transport públic quan saben perfectament que la facturació de l’empresa Casas 
està baixant i així li aniria desengranant partida per partida per veure que han inflat en més de 500.000 € els 
ingressos. 
 

DESPESES 

Fent referència a les despeses he de dir-li sr regidor que no es recullen tots els compromisos que té a hores 
d’ara l’Ajuntament, ni en els de l’any que ve ni de despeses endarrerides com pot ser el cas de FOMENTO. 

Que a més dels diners que se’ls deuen més els interessos que faltarien meritar des del 2001 això suposa una 
xifra de més de 800.000 € sense comptar inversions i interessos no pagats perquè cregui’m són diners que es 
deuen i (la gent seriosa paga els seus deutes), i que la normativa local (diguem-li llei d’hisendes, llei de 
contractes, llei contra la morositat, entre altres) ens obliga a pagar en termini i afegint els interessos. 

I per si fos poc encara tenen en el calaix uns altres 800.000 € pendents de pagar a proveïdors que ja no poden 
pagar perquè tenen totes les partides esgotades i que voldran passar segurament al 2012 (és a dir 
començarem el 2012 amb -800.000€ de sortida). 

Més coses, el detall de les places que s’amortitzen més les noves incorporacions no lliguen comptablement. I 
per a més inri, fan la trampa comptable amb la seguretat social dels funcionaris, la calculen al 25% quan 
l’haurien de calcular entre un 30-33% és a dir han volgut estalviar 150.000€ per poder quadrar, lleig molt lleig Sr 
Bartomeu. 

Ara m’agradaria parlar de les partides de la sra Carreras, com s’ha pogut gastar vostè aquest any 2011 en 
manteniment de vials 186.000€ quan el pressupost pel 2011 era de 98 mil i el del proper 2012 és també de 98 
mil, sap que ja s’ha gastat l’import dels 2 anys junts, ara li tocaria posar aquesta partida de despesa a 0€. 

Sr Costa, com pot ser que en la reunió informativa defensés a capa i espasa el tema de la poda d’arbres dient 
que ho havia de fer la brigada i no subcontractar empreses externes, i ens trobem que per al 2011 tenien una 
partida en aquest capítol de 13 mil € dels quals porten gastats 2.300 € i ara pel 2012 la rebaixen a 9000 €, com 
a mínim la podia deixar en els 2.300 que porten gastats i per això li dic que vostè no es creu el que diu sr 
Costa!!!!. Com tampoc creu en la validesa dels convenis negociats amb els representants del personal vigents. 
Se’n fot d’ells amb tot descaro, se’n fot dels convenis, dels representants i de tot el personal de la casa. 

Partida de L’ ENERGIA ELÈCTRICA 

Sra Carreras vostè i jo varem assistir a una reunió que feia la Diputació dirigida als ajuntaments on s’explicaven 
fórmules per poder reduir la despesa en energia, perquè representava una part molt important de la despesa 
total d’un ajuntament. Sap vostè quan portem pagat més les factures pendents de pagament? 

Li diré jo, per si no ho sabia 545.000€.  Sap quin és l’import en el pressupost aprovat per vostès en el 2011? 
406.000€. 

 

Doncs miri, acabarem amb un saldo negatiu de -140.000mil € això si no surten factures guardades en algun 
calaix.... i sap vostè en quan a pressupostat pel 2012 l’energia elèctrica en 420.000€, ja m’explicarà vostè 
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quines són les directrius que començaran a fer servir, apagaran carrers sencers, apagaran fanal si fanal no, 
com s’ho faran??? Ens ho pot explicar algú del govern....quines seran les directrius...? 

El mateix li diré en les despeses  TELEFÒNIQUES 

Srs del govern, porten gastats aquest any 2011 80.000€ d’un pressupost de 48.530€ i preveuen per al 2012 
48.500.... només 30€ menys. Se’n riuen de nosaltres o és que a partir d’ara faran servir senyals de fum....? 

Pel que fa el Capítol 3 de DESPESES FINANCERES. 

Com han calculat vostès els interessos dels préstecs? És que en el cas del préstec que demanaran per 
inversions de 300.000€, no hi hauran ni interessos ni comissions d’obertura. Com ho explicarà això 
comptablement? 

Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

Dir-li Sr. Bartomeu que ja ens va colar un gol en els pressupostos del 2011, però deixi’m dir-li que ara ja no ens 
el colarà i li explico, és sobre les despeses de les subvencions a les entitats municipals que les té totes a 0€ i 
una partida final de 120.000€, (crec que tenia una bona idea o així ens la va vendre a la comissió informativa 
quan parlava de projectes i que en funció del que es fes pagaria una quantitat o una altra) però crec que la idea 
continua sent bona si vostès fan la feina de reunir-se amb entitat per entitat per negociar o millor dit per 
gestionar amb els recursos públics el que es farà durant el pròxim any 

I li dic això perquè ara estan fora de la llei general de subvencions i vostè ho hauria de saber. Ara que és 
regidor d’Hisenda; en què aquesta llei els obliga a detallar entitat per entitat, és a dir, nominativament, i amb el 
detall de quin és l’import que subvenciona l’Ajuntament (sàpiga vostè que incomplir això ja és motiu 
d’impugnació d’un pressuposts, Si vol li enumero l’article que es el 22.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre). 

Capítol 6 INVERSIONS 

Sra Carreras el tema de tornar a portar com inversió la reparació de les plaques solars a les escoles bressol 
sembla que s’estiguin enfotent del personal. Algú no li ha dit encara que aquests diners que ara pressuposta ja 
varen ser pagats per la companyia d’assegurances quan degut a les ventades que varem patir es van trencar, 
ha esbrinat què han fet amb els diners que van arribar de la companyia d’assegurances i ara com el qui no vol 
la cosa ens ho tornen a col·locar com una nova inversió, sap vostè quin hagués estat l’estalvi si haguessin fet la 
reparació quan calia? Doncs molts diners que hem pagat cremant gas com el qui no vol la cosa, i com que ja ho 
pagarà el poble... i no de las seves butxaques.....això sen diu ser negligent ...per no dir una altre cosa més 
gruixuda sra Carreras. 

Té una altra partida de PROJECTES en què el pressupost del 2011 era de 77.700€ i en porta ja gastats 92.744 
i per a l’any 2012 col·loca la única partida quadrada al cèntim en 34.193,33€. No ho entenc sra Carreras. 

Sra Carreras i srs. de CiU, com poden ara destinar 226.000€ a pagar expropiacions de convenis que vostès 
criticaven obertament, i a sobre tindran que demanar un préstec per pagar-ho? Sí que tenen poder els seus 
socis del PP, que vostè no se’n recorda que varen ser ells els que van signar aquests convenis? (segur que 
algú o alguna els hi deu haver reclamat i segur que deuen tenir ja algun compromís per pagar-ho). Sàpiga sra 
Carreras que si vostès acaben pagant, seran corresponsables de l’actuació i sàpiga vostè que m’encarregaré jo 
personalment a portar aquests convenis a la fiscalia anticorrupció i a l’oficina antifrau o allà on calgui, i ja sap 
que no em tremolarà la mà per fer-ho novament. 

I per últim i per acabar, digui’m Sr. Bartomeu com pensa amortitzar aquest préstec de 300.000€ que ha de 
demanar per pagar les inversions o expropiacions? 

No hi ha l’amortització d’aquest import enlloc?  

Per tot el que he exposat, VOTAREM EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS DEL 2012 I si surten aprovats 
sàpiga’n Srs. del govern que SOS LLAVANERES impugnarà aquests pressupostos. 
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Moltes gracies.” 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda la convocatòria a una reunió informal 
celebrada l’1 de desembre de 2011 per tractar del tema del pressupost de l’any 2012. Vol fer constar que es va 
convocar la Comissió Informativa General pel 5 de desembre sense tota la documentació i el dia 7 de 
desembre es va convocar el Ple per avui amb només dos dies hàbils perquè els Grups de l’oposició fessin 
propostes. Demana més temps i treball conjunt. Explica que s’ha reduït el pressupost municipal en tot i per una 
quantia de dos milions d’euros, aproximadament, excepte en les assignacions del Grup de govern. Explica que 
hi ha partides de participació ciutadana i joventut amb una dotació de zero euros. Explica que la supressió de 
llocs de treball provoca neguit en la plantilla de personal. Finalment, demana que es reuneixi a totes les entitats 
i s’informi dels nous criteris en l’atorgament de subvencions.” 
 
El senyor Joan Rubal, del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, manifesta: 
 
“Bona nit.  
 
No m’entretindré, perquè ja ho han fet el senyor Ruiz i la senyora Bastida, en la manca de respecte, una 
vegada més que suposa que tornem a trobar-nos amb un expedient que presenten incomplet per a la seva 
aprovació i amb una proposta de pressupost que volen que estudiem i modifiquem, i que tenim només dos dies 
per estudiar-la. Això no és participació.  
 
Les formes a banda: haig de dir que ho sento. Esperava un pressupost responsable. Però aquesta proposta 
que presenten és ofensiva, perquè és que ni vostès mateixos es poden creure el que presenten. Han fet un 
pressupost que no s’aguanta ni sobre el paper, que diuen que ho aguanta tot. Vaig al tema: 
 
En ingressos. 
 

• Començant per l’IBI, que és un tema bastant acotat: Aquest any tancarem a la vora de 3 milions quatre-
cents mil euros. I és increïble que ens digui, senyor Bartomeu, que l’IBI, que el juliol calculaven que 
ingressaríem 3,6 milions i que acabarem en uns 3,4, tornin a pujar la previsió de 2012 a 3,7 milions. I 
això sense fer la revisió del cadastre, que la faran l’any que ve o el 2013. Diuen que ingressaran 300.000 
euros més del és raonable i del que és realista.  

• L’impost d’increment del valor de terrenys (Plusvàlues). Havien previst 250.000 euros i s’acabarà l’any 
amb uns 140.000. I tornen a inflar la partida a 250.000. Més de 110.000 euros del que és raonable 
pensar. A qui volen enganyar? 

 
Miri, en l’ICIO, han fet el que s’hauria de fer amb tot: Van fixar per a 2011 una previsió d’ingrés de gairebé 
500.000 d’euros. S’ingressaran al final a la vora de la meitat i per l’any que ve, han previst la meitat. Això és 
una previsió raonable. 
 

• Senyor Bartomeu, dels diners que rebem de l’Estat, el segon ingrés més important de l’Ajuntament, 
vostè sap que aquest any, dels 1.700.000 euros previstos, ens quedarem en aproximadament 1,4. 
Perquè l’Estat descompta el que ens han donat de més en anys anteriors. I l’any que ve, haurem de 
retornar uns 200.000 euros. Però això no ho tenen en compte. Enlloc d’1,5 tornen a inflar els ingressos 
dient que ingressarem 1.720.000. I sap que no arribarem a 1,5. Com a mínim, 200.000 euros més que 
estan en la previsió i que no es pot pensar que arribaran. I no és qüestió de “a veure què passa”. Són 
xifres certes i vostè ho sap. Ho saben perfectament. 

 
I una més, senyor Bartomeu: Hi ha una partida de 100.000 euros en concepte d’ingrés de ”l’Administració 
General de la Comunitat Autònoma”. Igual que l’any passat. I sap que cobrarem? Doncs el mateix que l’any 
passat: 0 euros. I això són 100.000 més d’ingressos que no són reals. 
 
En Despeses, el que fan és dir que gastaran menys. Però no hi ha cap mesura que porti a pensar així. 
 
Senyor Costa, la plantilla es redueix en 5 persones: 1 interventor, 2 auxiliars administratius i dos peons. I el sou 
d’aquestes persones, que suma entorn de 150.000 euros suposaran una rebaixa en seguretat social de... 
atenció... de 258.000 euros. Ens ho pot explicar? Tenen previst un acomiadament en massa? Miri, caldria 
reduir sous en de 600.000 a 800.000 euros per reduir aportacions a la Seguretat Social en 258.000. Aquesta és 
la gran gestió? Què pensen fer, suplementar partides l’any que ve? Això ho poden fer en imprevistos, però de 
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les aportacions a la Seguretat Social, un cop està definida la plantilla, ja saben què hi haurà. L’única aportació 
a la Seguretat Social que incrementen és la que pagarem pel sou del senyor alcalde, de la regidora Carreras i 
pel seu sou, senyor Costa. Aquesta aportació sí que pujarà.  
 
Senyor Salvador Ramon, sap vostè si ja s’ha comunicat als treballadors de la brigada la seva baixa per al 
2012? Sap ja si el senyor Costa ha decidit acomiadar algun membre més de la Brigada?. 
 
Per cert, senyor Salvador Ramón, on, en aquest projecte de pressupost, hi ha consignats diners per pagar el 
deute d’uns 800.000 euros que tenim amb l’empresa de recollida d’escombraries i neteja viària? Ens pot dir on 
és? 
 
Pel que fa a Personal, senyor Costa, ens pot dir com lliga l’acomiadament de 5 persones i, alhora, l’ampliació 
de la plantilla de mitja jornada al 75% de jornada del tècnic informàtic, de mitja jornada a jornada sencera de 
tècnic de Sanitat i la incorporació a la plantilla d’un agent de policia més? 
 
I ja, el més impresentable és la creació d’una plaça de Cap de Parc Mòbil? Quants vehicles té l’Ajuntament? 
Què s’han pensat que som un ministeri? Però quina necessitat tenim d’un cap de Parc Mòbil? Una plaça més a 
la plantilla. I mentre, acomiadant personal. 
 
Senyor Costa del Cap de Parc Mòbil: 

 
• NO han definit les seves funcions, 
• El dia de la Comissió Informativa fa una setmana, no sabien ni el nombre de vehicles que tenim a 

l’Ajuntament, 
• Ni sabien si s’havien d’incloure els vehicles de la Policia (un regidor deia que sí, l’altre que no i l’altre, 

vostè, no sap no contesta...). Ja li dic jo: són vehicles de renting, que ja inclou el manteniment. 
 

Ara es farà fora dos peons i dos auxiliars administratius i d’aquí a quatre dies, hauran d’incorporar un conductor 
més per substituir al “Cap de Parc Mòbil”. Perquè ocupar-se del manteniment de vehicles, de si passen la ITV, 
de si canvis d’oli, etc...i fer de conductor al mateix temps, no es pot. 
 
I sinó, al temps. No sabem per què aquesta plaça, però si sabem a Costa de qui els paguen.” 

 
El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d’ERC, recorda la primera trobada que va mantenir el Regidor 
d’Hisenda amb els Grups de l’oposició. Si bé va ser sense cap documentació i amb poca antelació a la 
Comissió Informativa General, ho considera un primer pas positiu. Un segon pas positiu és aprovar el 
pressupost de l’any 2012 al desembre de 2011 –recorda que el pressupost de l’any 2011 es va aprovar el mes 
de juliol de 2011-. Demana més participació en l’elaboració del pressupost i treballar amb més antelació. 
 
Considera que el pressupost està desequilibrat i desestructurat i amb un deute que creix molt. En l’apartat 
d’ingressos, es preveuen més ingressos dels que es rebran. Considera que els ingressos estan inflats. En 
relació al deute, explica que l’any 2012 l’Ajuntament destinarà gairebé un milió d’euros per pagar el deute. 
Manifesta que el deute ha crescut molt. L’Ajuntament necessita deu milions d’euros pel funcionament ordinari, 
és a dir, 1.100 euros per habitant. Ho considera excessiu. Proposa la no construcció del centre logístic perquè 
ho considera una despesa evitable. Proposa un pla de contingència del Capítol Segon del pressupost.  
 
Considera que cal fer una revisió integral d’ingressos i despeses. Proposa l’increment de la taxa d’aigua 
potable. Amb totes aquestes mesures es generaria un estalvi de 700.000 euros, això permetria no fer el crèdit 
l’any 2012 i disposar de més ingressos per poder atendre a pagaments a proveïdors. Proposa aquestes 
mesures per evitar increment d’impostos que afectarien a tothom. Finalment, demana que s’aprovi un 
pressupost que sigui real. 

 
El Sr. Carlos Bartomeu, del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d’Hisenda, reitera que és un pressupost 
molt treballat i puntualitza que en el pressupost de l’any 2012 existeix una reducció de sous del govern 
municipal. 
 
El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d’ERC, puntualitza que les propostes del seu Grup són per 
incrementar els ingressos. Anuncia la presentació d’al·legacions contra les ordenances fiscals per a l’any 2012 
aprovades provisionalment. 
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El Sr. Alcalde manifesta que la seva política és no incrementar la pressió fiscal. 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i PP i 7 (set) vots en contra dels Grups Municipals d’ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres. Per 
tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 
 
2. SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A MEMBRE DEL 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES COM A MEMBRE DEL CONSORCI 
DIGITAL MATARÓ-MARESME. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va aprovar inicialment 
la constitució del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró 
(Consorci Digital Mataró-Maresme), així com els seus Estatuts. 

 
Atès que l’esmentat acord es va elevar automàticament a definitiu en virtut del Decret de l’Alcaldia núm. 
209/2006, de 13 de setembre, en no haver-se produït al·legacions durant el període d’informació pública. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és actualment membre de ple dret del Consorci. 
 
Atès que després d’un cert temps de funcionament del Consorci es considera oportú separar-se com a membre 
del mateix. 
 
Vist l’article 15 dels Estatuts vigents del Consorci, el qual regula la separació del Consorci dels seus membres. 
 
Atès que l’article 323 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, disposa que qualsevol ens consorciat pot separar-se sempre que es formuli el preavís en el 
termini que assenyalen els estatuts i s’estigui al corrent de les obligacions i compromisos anteriors i es 
garanteixi el compliment dels que hi hagi pendents. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
    
Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 5 de desembre de 2011.  
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la separació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres com a membre del Consorci 
Digital Mataró-Maresme. 
 
Segon.- ASSUMIR i GARANTIR les obligacions i compromisos que hi hagi pendents. 
 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Digital Mataró-Maresme  i als ens consorciats, als efectes 
oportuns.” 
 
El Sr. Alcalde explica breument l’assumpte. Manifesta que és una decisió derivada del pla de sanejament 
financer. S’eliminen competències impròpies de l’Ajuntament. Finalment, valora positivament el canvi en la 
direcció de Maresme Digital. 
 
El senyor Josep Ruiz, del Grup Municipal de SOS Llavaneres, manifesta que l’Ajuntament paga 2.554 euros al 
mes. Recorda que ja va manifestar a la Comissió Informativa General que s’hauria de pagar tot l’any 2012 
perquè no s’han fet les coses bé. No s’ha tramitat amb la suficient antelació. Finalment, pregunta  si s’ha 
calculat el cost real de separar-se del Consorci de forma desglossada. 
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La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC, manifesta la seva sorpresa perquè el Grup del PP es 
va oposar a la separació del Consorci en el seu dia i ara no. Ho considera una manca de coherència. Explica 
que ara es pagarà igual sense rebre el servei per no haver fet la gestió en temps i forma. S’oposa a la mesura. 
Considera que manca visió estratègica com a comarca. Caldria negociar amb Maresme Digital mesures per 
implicar els joves, la participació i la formació. Considera que es podria treure més profit del tema. 
 
El senyor Emili Minguell, del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, manifesta: 
 
“Donat que les circumstàncies en aquest moment no són les mateixes de quan l'anterior equip de govern va 
proposar la sortida i que des del CDMM se’ns va informar de què hi hauria un canvi de funcionament però tot 
segueix igual, el vot de Gent de Llavaneres serà l’abstenció. 
 
Voldríem dir-los i que ho sàpiga tothom, que això un altre cop i per segona vegada, torna a estar fet amb els 
peus, és a dir fora de temps i amb un cost elevat per el nostre municipi. Cost  que a part del deute que ja tenim  
amb CDMM, si vostès haguessin previst l'abandonament i conegut el contingut dels articles dels estatuts, 
haurien estalviat a les ja prou espremudes arques municipals la quantitat d’aproximadament 25.000 euros. 
Quantitat que si en sortim, no servirà en absolut per a res i que ens podia haver ajudat a pagar altres coses. 
        
Només calia que haguessin presentat la renúncia tal com diu l'article 15.1 dels estatuts del Consorci abans de 
l'aprovació del pressupost d'aquest per l'any 2012. S'aprova el mes de desembre. Sembla que tenien temps de 
sobra fins al setembre per a fer-ho. 
 
També els hi demanem que del que s’estalviï amb aquest abandonament del Consorci Digital es dediqui a la 
potenciació dels mitjans locals de ràdio i TV. Recordem que hi ha un projecte del que no se n'ha parlat més i 
que té com a objectiu la comunicació via Internet.” 
 
El senyor Joan Mora, del Grup Municipal d’ERC, recorda que és la segona vegada que l’alcalde proposa la 
separació del Consorci Maresme Digital. Recorda que ja va manifestar a la Comissió Informativa General que 
els diners de l’estalvi es destinessin a la televisió local per internet. Li demana al senyor Nogueras, Regidor-
Delegat de Cultura, que sigui així i, a més, que assumeixi el compromís de què l’Ajuntament no entrarà en cap 
altre televisió comarcal.  
 
Considera que l’alcalde com a membre del Consorci hauria de vetllar perquè el màxim de pobles de la comarca 
fossin membres del Consorci per abaratir costos i prestar un servei públic. Pregunta si el material a retornar 
està inventariat i si es podrà retornar. Anuncia l’abstenció del seu Grup. Demana al senyor Nogueras que els 
diners de l’estalvi es destinin a la televisió local per internet, que aquesta arribarà a totes les llars del municipi 
sense censura i que confirmi que l’Ajuntament no entrarà en cap altra televisió comarcal.  
 
El senyor Lluís Nogueras, del Grup Municipal de CiU, com a Regidor-Delegat de Cultura explica que en un inici 
el Consorci era una bona iniciativa però ha resultat molt car perquè la relació cost/servei era molt dolenta. 
Considera que en l’actual situació econòmica cal replantejar el tema. Explica que es pagarà per un servei que 
no es rebrà però en la pràctica ja no es rebia abans. Recorda que a la Junta de l’organisme autònom ràdio i 
televisió de Llavaneres es va explicar la intenció del govern de potenciar la televisió local mitjançant un portal 
multimèdia. 
 
El Sr. Alcalde recomana al Sr. Mora que sigui el Vice-President del Consorci que pertany al partit polític del 
senyor Mora qui lideri el projecte. Finalment, recorda que el pressupost aprovat inclou la consignació per 
l’organisme autònom ràdio i televisió de Llavaneres. 
 
Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i PP; 2 (dos) vots en contra dels Grups Municipals del PSC i SOS Llavaneres, i 5 (cinc) 
abstencions dels Grups Municipals d’ERC i GLL. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 
 
A les 22,20 hores s’absenten de la sessió els regidors Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez 
(Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emilio Minguell i 
Parent (GLL-E) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES). 

 
3. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A.U. CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2011, DE 
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RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 10 DE JULIOL DE 2006 SIGNAT AMB PROINOSA, 
PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. (actualment ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A.U.). 
 

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

“RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A.U. CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2011, DE 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 10 DE JULIOL DE 2006 SIGNAT AMB PROINOSA, 
PROMOCIÓN E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A. (ACTUALMENT ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, 
SAU). 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 11 d’octubre de 2011 va 
acordar la resolució del contracte administratiu de 10 de juliol de 2006  signat amb PROINOSA, PROMOCIÓN 
E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A., (ACTUALMENT ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU). 
 
Atès que l’esmentat acord va ser notificat a ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU, el dia 20 d’octubre 
de 2011. 
 
Atès que en data 14 de novembre de 2011 la mercantil ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU  ha 
presentat un recurs de reposició contra l’esmentat acord. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 2 de desembre de 2011. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 5 de desembre de 2011. 
 
Vistos els articles 116, 117 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena i 
setena del recurs de reposició formulat per ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2011, de resolució del contracte administratiu de 10 de juliol de 
2006. 

 
La desestimació es fonamenta en l’informe emès per Secretaria en data 2 de desembre de 2011 que es 
considera com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, 
ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l’al·legació vuitena del recurs de reposició formulat per ALTIARE 
EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2011, de 
resolució del contracte administratiu de 10 de juliol de 2006. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, SAU), juntament amb còpia 
de l’informe de Secretaria esmentat.” 
 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme fa una breu 
explicació de l’assumpte. 
 
La senyora Carme Bastida, del Grup Municipal del PSC, agraeix la voluntat de la senyora Carreras de facilitar 
la informació en relació al tema. Recorda que el Ple anterior d’11 d’octubre en què es va tractar l’assumpte va 
ser en horari de matí i això va fer impossible l’assistència dels Grups de l’oposició. Considera que l’Ajuntament 
ha de tenir una posició unitària en el tema i tot i posicionar-se a favor, anuncia l’abstenció per responsabilitat. 
 
La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, explica els motius de la urgència de la celebració del 
Ple d’11 d’octubre. 
 
El Sr. Alcalde agraeix la responsabilitat del Grup Municipal del PSC. 
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Finalitzat el debat i sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal del PSC. Per tant, resulta aprovat l’assumpte 
sense cap esmena. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 22,28 hores. En dono fe. 

 

 


