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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 17 de gener de 2017, sota la presidència
de l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors
Albert Sala i Martínez (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E), la senyora Gemma Martín i Villanova
(ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier
Noms i Casals (ERC-AM), les senyores Anna Sosa i Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig
(ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E), els senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo i
Bulbena (CIU), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), el
senyor Víctor Ros i Casas (PP), el senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau
(C's), a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel
Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

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

“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I  LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A
L’EXERCICI 2017

Vist l’expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, integrat pel pressupost
de l’entitat i el de l’Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, 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.

Atès que la proposta de pressupost per a l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Municipal Museu-
Arxiu va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 1 de desembre de 2015.

Vist l’informe de la Intervenció Accidental.

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 2017, per un
import  total  de 13.439.508,46 Euros en ingressos i  en despeses,  que comprèn el  pressupost  de
l’entitat  i  el  de  l’organisme  autònom municipal  Museu-Arxiu,  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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PRESSUPOST DE L'ENTITAT - AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

1  Impostos directes 5.456.758,42

2  Impostos indirectes 400.000,00

3  Taxes i altres ingressos 4.665.869,16

4  Transferències corrents 2.910.197,43

5  Ingressos patrimonials 6.233,44

6  Alienació d’inversions reals 0,00

7  Transferències de capital 0,00

8  Actius financers 0,00

9  Passius financers 0,00

 TOTAL INGRESSOS 13.439.058,46 

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

1  Despeses de personal 4.060.044,38

2  Despeses en béns corrents i serveis 7.188.894,68

3  Despeses financeres 114.653,81
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 Transferències corrents

 Fons de Contingència i Altres Imprevistos

781.699,51

100.000,00

6  Inversions reals 265.070,51

7  Transferències de capital 0,00

8  Actius financers 0,00

9  Passius financers 928.695,57

 TOTAL DESPESES 13.439.058,46
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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     30.500,00

CAPÍTOL 5  INGRESSOS PATRIMONIALS 450,00 

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 30.950,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. DENOMINACIÓ Total capítol

   

CAPÍTOL 1  PERSONAL 0,00 

CAPÍTOL 2  BÉNS CORRENTS I SERVEIS      30.950,00

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 30.950,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA 

PLANTILLA 2017

Núm. de
places 

Grup

Subgrup 

A) PERSONAL FUNCIONARI   

I. Amb habilitació de caràcter nacional   

1.1. Secretari/a 1 A1

1.2. Interventor/a 1 A1

1.3. Tresorer/a 1 A1

   

II. Escala d'Administració General   

2.1. Tècnic/a Administració General 1 A1

2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2

2.3. Subescala Tècnic mig/tja 3 A2

2.4. Subescala Administrativa 1 C1

2.5. Subescala Auxiliar 6 C2

2.6. Subescala Auxiliar Tècnic Cultura 1 C2

2.7. Subescala Auxiliar Tècnic Esports 1 C2

2.8. Subescala Aux.Tècnic Sanitat 1 C2

2.9. Subescala Auxiliar Secretaria-Protocol 1 C2

2.10. Subescala Aux. Secretaria-Intervenció 3 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 2 * A2

    

3.2. Subescala Serveis Especials    

3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2

3.2.2. Sergent Policia Local 1 C1
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3.2.3. Caporal Policia Local 3 C2

3.2.4. Agents Policial Local 22 C2

 TOTAL PERSONAL FUNCIONARI: 53  

    

B) PERSONAL LABORAL    

OFICINES:    

- Oficial Administratiu 2 C1

- Auxiliar Administratiu 2 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 1ª d’obres 1 C2

- Oficial 1ª lampista 1 C2

- Peó de manteniment i serveis 5 AP

PARC MÒBIL   

- Oficial 1ª conductor/a brigada 2 C2

MEDI AMBIENT   

- Peó de medi ambient 1 AP

SERVEIS TÈCNICS:   

- Delineant 1 C1

CASAL AVIS:   

- Conserge Casal Avis 1 AP

EQUIPAMENTS:   

- Conserge d’equipaments 7 AP
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BENESTAR SOCIAL:   

- Psicòleg/a (50% dedicació) 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

- Tècnic/ d'ocupació (50% dedicació) (*) 1 A2

BIBLIOTECA:   

- Director/a biblioteca 1 A1/A2

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca 1 C1

- Aux. Administratiu/va biblioteca 1 C2

COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA   

- Tècnic/a comunicació 1 A1

- Tècnic/a participació ciutadana i transparència 1 A1

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   

- Professor/a (**) 11 A1/A2

- Auxiliar administratiu (50% dedicació) 1 C2

TOTAL PERSONAL LABORAL: 58  

    

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL: 111  

* L'actual aparellador municipal es jubila al mes de juny, per això i amb la finalitat
de fer el traspàs de la informació del lloc de treball, s'han previst dues places, pe-
rò en el moment de la jubilació una de les dues s'amortitzarà.

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la
plantilla de personal per a l’exercici 2017, 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  2017  es
consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.”

El senyor Albert Sala i Martínez, Regidor-Delegat d’Economia, explica breument el pressupost. 
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El senyor Sala comenta que es tracta d’un pressupost molt treballat i agraeix el treball dels membres
de govern municipal.

Considera que aquest pressupost dóna solució a molts temes.

Destaca els temes següents:

“- Aposta per la inversió en manteniment d'allò que no es veu:
48.000 euros per la millora de camins municipals
40.000 euros més per la reparació i conservació del clavagueram
36.000 euros per les franges de protecció contra incendis i tractament del Tomicus
20.000 euros més per la millora i el manteniment de vials
20.000 euros d'increment pel manteniment d'edificis
11.000 euros més pel servei de bus
5.000 euros de més per la reparació de l'enllumenat
4.650 euros de més per la neteja de les platges

- Consolidació de la despesa social.

15.000 euros més per a l'assistència domiciliaria

98.600 euros per ajudes a les famílies

18.240 euros pel servei de monitoratge

17.920 euros pel servei de mediació entre famílies i consumidors

- Més inversió.

25.000 euros per l'adequació de les instal·lacions elèctriques

7.500 euros per la compra de desfibriladors

12.000 euros per reformes a les escoles

30.000 euros per la renovació de l'enllumenat del camp de futbol

-  Reducció del deute.

928.695 euros d'amortització. 

(38.600 ja aquest 2016 d'anticipat). 

El senyor Sala pensa que aquest pressupost és sensiblement millor a l’anterior. Recorda el pacte amb
l’oposició de l’any passat i el fet que el pressupost del 2016 es va aprovar per un unanimitat.

Comenta que tots els temes pactats l’any passat es mantenen en el pressupost 2017.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C’s, anuncia la seva intervenció.
Llegeix la següent intervenció:

“Començo pel final, el nostre vot serà d'Abstenció ... I explico per què! 
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El vot  als pressupostos és un vot  de màxima importància pel  desenvolupament dels comptes de
l'Ajuntament, però el coneixement dels conceptes macro i micro d'ingressos i despeses, ens ve donat
per l'experiència, les nostres capacitats i el nostre interès pels afers econòmics, en el primer cas,
macro, i pel coneixement del detall en el segon, micro. A nivell macro ens podem posar d'acord, però
a nivell micro... necessitem de més treball per considerar adequadament l'ingrés o la despesa.

D'altra banda, la nostra actitud és proactiva i  constructiva, però va acompanyada de la consulta i
atenció a diferents col·lectius, entitats i agents. I aquesta opció de treballar amb les propostes de
l'equip de govern ens ha estat limitada pel temps. 

Els resultats van donar lloc a una correlació de forces, i en aquesta Corporació Municipal, el nostre
grup no té responsabilitat de govern. No obstant, creiem que si tenim la nostra part de responsabilitat,
tot i minoritària, i tenim que ser capaços d'explicar la nostra posició en cadascuna de les accions que
es prenen. La nostre veu ha de ser responsable,  honesta i  conseqüent,  fugint  dels bandos i  els
interessos a curt, mitjà i llarg termini. Això fa i farà que treballem per l'interès general de Llavaneres i
els seus conciutadans. I en aquest sentit, aquest pressupost no ens l'hem pogut fer una mica nostre,
en el sentit de poder aportar-hi alguna proposta.  

Això ens porta  que posem en valor la feina de tots, membres de corporació, tècnics i personal de
l'Ajuntament, que en tot moment que ha estat necessari  o ho hem demanat, se'ns atès el nostre
interès i demanda d'informació, però que també posem en valor la nostra feina, i ens agrada treballar
amb criteris bàsics de eficiència, efectivitat i corresponsabilitat.   

I creiem que aquesta feina i com la volem fer, no la podem dur a terme, amb presses i a última hora. 

Ens fem càrrec que la situació actual no ajuda a complir amb terminis més o menys normals, però
se'ns fa difícil dur a terme la nostra feina amb la presentació d'un esborrany el dia 3 per decidir el dia
17, tenint en compte de les dates de primers d'any. Tenim un pressupost per estudi però sense el
temps necessari per dedicar-hi, entenen que pels conceptes micro, s'ha de comptar amb la opinió
d'altres entitats, col·lectius i agents, com dèiem abans, i es fa difícil manejar entrevistes, canvis de
criteri i valoració de necessitats, amb tant pocs dies de marge. 

Com ha passat amb altres votacions i passarà en el futur, pel compliment de la Llei, s'ha de votar el
pressupost com un únic paquet; hi això, limita la decisió. Ens sembla acertat el criteri de contenció de
la despesa i compliment del deute, com no pot ser d'altre forma, i ens sembla molt positiu el projecte
de Participació Ciutadana, de posar 100.000 euros aproximadament a disposició de la voluntat dels
ciutadans. En aquest sentit, recolzem la iniciativa, ens hi hem implicat, i ho seguirem fent. Però no
podem  donar  el  nostre  vot  total  a  favor  o  en  contra,  per  què  no  estaríem  actuant  de  forma
responsable.   

Per tot això, ens abstenim com hem dit abans al començament, però afegint i fent una proposta : 

Existeix la Comissió Especial de Comptes. En la votació dels passats pressupostos, vàrem quedar en
reunir-nos un cop cada 3 mesos, més o menys, però durant l'exercici 2016, això no ha estat possible.
No es un retret i cap intenció de assenyalar a ningú, però considerem que per el proper pressupost,
es fonamental posar en marxa aquesta Comissió a ple rendiment, independentment de la iniciativa de
la Participació Ciutadana. Això ens ajudarà a tots a treballar amb una visió més detallada de la realitat
comptable, i que puguem prendre decisions amb més criteri, tal i com vàrem plantejar en el seu dia.  

Moltes gràcies.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, afirma que el pressupost
compleix la normativa vigent. Llegeix la següent intervenció:
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“L'any passat vam donar suport a uns pressupostos que durant el curs de l'any s'han modificat d'una
manera important, pel que fa a despeses es refereix.

Analitzarem uns capítols

Capítol I. La despesa ha estat de 168.000 € (4,15%) més del previst

Capítol II La despesa ha estat de 437.000 €. (6,22%) més del previst

Capítol III La despesa ha estat de 164.000 € (309%) més del previst

Capítol IV La despesa ha estat de 43.000 € (5,77%) més del previst

No entrarem en el  capítol  V de nova creació,  tampoc en el  VI  d'inversions per  la seva especial
característica, ni en el VII, principalment el Museu Arxiu i el IX que són amortitzacions de de préstecs.

El gastat de més sobre el pressupost 2016, que el nostre grup va donar suport, i només referint-me
als capítols I, II, III i IV ascendeix a 802.000 €.

És una quantitat important, per tant que entenc que es pot analitzar

Aquests 802.000 € representen més de 80 € per ciutadà de Llavaneres, i en una família mitjana de 4
persones de 320 €. I torno a insistir és el gastat de més sobre el previst, no el total pressupostat
inicialment que ja estava previst i vam donar suport.

Aquests 802.000 € gastats de més sobre el previst significaria el sou i SS de 50 persones. És a dir
que s'han equivocat  en el  pressupost  2016 l'equivalent  al  cost  que tindria per a un empresari  el
contractar a 50 persones.

Ara se'ns presenta el pressupost per 2017, el que preveuen, a la vista de l'anterior i  com que el
regidor d'Hisenda ha dit en més d'un ple que és favorable a efectuar modificacions de crèdit durant
l'any, hem tingut el 2016 més d'una al mes (entre les que han passat pel ple, o per la Junta de
Govern), no sabem, i  el Govern Municipal tampoc, com acabés aquest pressupost entre cometes.
Pel que fa a ingressos, una part important dels mateixos procedeixen dels impostos que paguem
entre tots, i la nostra posició en l'anterior Ple en el que vostès van aprovar les Ordenances Fiscals
amb  el  nostre  vot  contrari  per  l'augment  de  la  pressió  fiscal  als  nostres  conciutadans  i
conseqüentment sent coherents amb el nostre sentit de vot en contra de la pujada d'impostos, a més
del que s'ha exposat anteriorment com vostès entendran no ens queda una altra opció que votar en
contra a aquest pressupost.”

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, considera que no es tracta
del seu pressupost, perquè han estat informats però no han participat.

Afirma que en un principi pensava abstenir-se, però després d’analitzar-ho considera que hi ha coses
que no li agraden. Hi ha una diferència al pressupost de l’any 2016 d’un 50%, sis milions d’euros entre
el pressupost inicial, 12 milions d’euros, i el final del 2016 que arriba a un total de 18 milions d’euros.

Tampoc hi ha cap previsió al projecte pel pavelló poliesportiu.

Pel que fa al fons de contingència, pensa que a vegades es pot utilitzar per coses que no s’han volgut
fer constar ara, li agradaria que fos més específic.

El senyor Nogueras, pel que fa a la plantilla de personal, en la que únicament consta l’augment d’un
agent de la Policia Local, pensa que hi haurà més augment de plantilla que no consta.
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Per últim, el senyor Nogueras recorda que al Ple de les ordenances fiscal va votar en contra, i el
resultat  d’aquestes  s’incorpora  al  pressupost.  Afirma  que  votarà  en  contra  del  pressupost  per
coherència.

El senyor Sala aclareix que el pavelló no consta al pressupost 2017, però informa del finançament de
què disposa l’Ajuntament.

Dóna la raó al senyor Bartomeu, en el sentit que es va gastar de més en el pressupost 2016, 800.000
euros.

El senyor Sala agraeix l’esperit constructiu de C’s.

El senyor Sala afirma que enguany farà quatre Comissions Especials de Comptes (seran trimestrals).

Finalment, el senyor Sala afirma que al pressupost 2018 es contemplarà una disminució de la pressió
fiscal.  

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM i  Acord-E,  5 (cinc) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP i 1 (una) abstenció
del Grup Municipal de C's.

I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21.30 hores. En dono
fe.   
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