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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ LOCAL CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY 
DE 2011. 
 
 
  A la Casa Consistorial de Sant Andreu de Llavaneres, i essent les tretze hores del dia 11 de juny de 2011 i 
de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i el 
37.1. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, compareixen els senyors i senyores següents: Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), 
Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Josep Molins i Puig (CiU), Sandra Carreras i Ruiz (CiU), Marta Alsina i Freginals 
(CiU), Salvador Ramon i Paulli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Joan  Mora i Buch (ESQUERRA-AM), 
Albert Sala i Martínez (ESQUERRA-AM), Gemma Martin i Villanova (ESQUERRA-AM), Carlos Bartomeu i Castro 
(PP), Antoni Costa i Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emilio Minguell i Parent (GLL-
E), Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES); els quals són Regidors/es electes a 
les últimes eleccions locals convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març, que constitueixen la totalitat dels 
Regidors/es electes, ja que sent aquests disset n’han concorregut disset, amb l’objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 

 
           La sessió es celebra avui, vintè dia posterior a la celebració de les eleccions locals, d’acord amb l’article 37.1 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals. 
 
 Declarada oberta la sessió, pel senyor Secretari es procedeix a cridar els/les Regidors/es electes de major i 
de menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que 
serà Secretari el de la Corporació, segons estableix l’article 195.2. de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 15 de juny, i 
l’article 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació al senyor Lluís Nogueras i Moulines  i a 
la senyora Gemma Martín i Villanova que passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la MESA 
D’EDAT.   
 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, de 63 anys d’edat, Regidor assistent de major edat. 
 
Vocal: Sra. Gemma Martín i Villanova, de 23 anys d’edat, Regidora assistent de menor edat. 
 
Secretari: En Josep Lluís Valentín i Martínez, Secretari de la Corporació. 
 

Seguidament l’infrascrit Secretari, per Ordre del senyor President, dóna lectura a les disposicions aplicables a 
la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, i 37 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Acte seguit es dóna lectura per part del Secretari dels noms i cognoms dels senyors Regidors electes que 

assisteixen a la sessió, d’acord amb l’ordre de l’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de Mataró lliurada 
a aquest Ajuntament, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials 
presentades. Els Regidors/es electes, ordenats per ordre alfabètic de cognoms, són els/les següents 

 
REGIDORS ELECTES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuació el senyor President convida a tots els Regidors electes que exposin en aquest acte si els afecta 

alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 
6, 177 i 178 de la Llei Orgànica  5/1985, de 9 de juny, dels quals es donen per assabentats els assistents per haver-
se adjuntat còpia a la convocatòria de la sessió; després de la qual cosa i obtingut com a resultat, que als reunits, no 
els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 

 
Alsina i Freginals, Marta (CIU) 
 
 
Bartomeu i Castro, Carlos (PP)      
 
 
Bastida i Marco, Carmen (PSC-PM) 
 

 
Carreras i Ruiz, Sandra (CiU) 
 
 
Costa i Matas, Antoni (PP)      
 
 
García i Concepción, Juan Manuel (CIU) 
 
 
Graupera i Fàbregas, Bernat (CIU)     
 
 
Majó i Vives, Antoni (PP)     
 
 
Martín i Villanova, Gemma (Esquerra-AM) 
 
 
Minguell i Parent, Emilio (GLL-E) 
 
 
Molins i Puig, Josep (CiU)    
 
 
Mora i Buch, Joan (Esquerra-AM) 
 
 
Nogueras i Moulines, Lluís (CIU) 
 
 
Ramón i Pauli, Salvador (CIU) 
 
 
Rubal i Díaz, Joan (GLL-E) 
 
 
Ruiz i Royo, Josep Mª (SOS 
LLAVANERES) 
 
 
Sala i Martínez, Albert (Esquerra-AM) 
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El Secretari informa que els regidors electes, de conformitat amb allò que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, 
han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que els proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics i sobre béns i drets patrimonials. 

 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General modificat per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa 
de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats electes hauran de jurar o 
prometre acatament a la Constitució, per això per part del President de la Mesa d’Edat formula a cadascú dels 
candidats electes, la següent pregunta: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a amb 

lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?”. 

 
1. Contestant la Sra. Alsina i Freginals, Marta: SÍ, prometo. 
 
2. Contestant el Sr. Bartomeu i Castro, Carlos: SÍ, prometo. 
 
3. Contestant la Sra. Bastida i Marco, Carme: SÍ, prometo. 
 
4. Contestant la Sra. Carreras i Ruíz, Sandra: SÍ, prometo.      
 
5. Contestant el Sr. Costa i Matas, Antoni: SÍ, prometo. 
 
6. Contestant el Sr. García i Concepción, Juan Manuel : SÍ, prometo.      
 
7. Contestant el Sr. Graupera i Fàbregas, Bernat: SÍ, prometo.      
 
8. Contestant el Sr. Majó i Vives, Antoni: SÍ, prometo.      
 
9. Contestant la Sra. Martín i Villanova, Gemma: SÍ, prometo. 
 
10. Contestant el Sr. Minguell Parent, Emili: SÍ, prometo.    
 
11. Contestant el Sr. Molins i Puig, Josep: SÍ, prometo. 
 
12. Contestant el Sr. Mora i Buch, Joan: SÍ, per imperatiu legal prometo. 
 
13. Contestant el Sr. Nogueras Moulines, Lluís: SÍ, prometo. 
 
14. Contestant el Sr. Ramón Pauli, Salvador: SÍ, prometo. 
 
15. Contestant el Sr. Rubal Díaz, Joan: SÍ, prometo. 
 
16. Contestant el Sr. Ruíz Royo, Josep: SÍ, per imperatiu legal, prometo. 
 
17. Contestant el Sr. Sala i Martínez, Albert: SÍ, per imperatiu legal prometo.     
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
 Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la totalitat dels 
Regidors electes, en la forma següent: 

  

1. Bernat Graupera i Fàbregas (CiU). 
 
2. Lluís Nogueras i Moulines (CiU). 



 
3. Josep Molins i Puig (CiU). 

 
4. Sandra Carreras i Ruiz (CiU). 

 
5. Marta Alsina i Freginals (CiU). 

 
6. Salvador Ramón i Pauli (CiU). 

 
7. Juan Manuel García i Concepción (CiU) 

 
8. Joan Mora i Buch (Esquerra-AM). 

  
9. Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM). 

 
10. Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM). 

 
11. Carlos Bartomeu i Castro (PP). 

 
12. Antoni Costa i Matas (PP). 

 
13. Antoni Majó i Vives (PP). 

 
14. Joan Rubal i Díaz (GLL-E) 

 
15. Emilio Minguell i Parent (GLL-E) 

 
16. Carme Bastida i Marco (PSC-PM) 

 
17.  Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES). 

 
ELECCIÓ D’ALCALDE/ESSA 
 

Immediatament després de la constitució de la Corporació el Secretari que subscriu, per ordre del senyor 
President, dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que estableix el procediment per a 
l’elecció d’Alcalde/essa. 

 
Es presenten com a candidats per a Alcalde els/les Regidors/es que seguidament s’indiquen, que són els/les 

que encapçalen les corresponents llistes; amb indicació dels vots obtinguts a les eleccions locals: 
 

1. BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS (CiU):  1.334 vots. 
 

2. JOAN MORA I BUCH (ESQUERRA-AM):  658 vots. 
 

3. CARLOS BARTOMEU I CASTRO (PP): 648 vots. 
 

4. JOAN RUBAL I DÍAZ (GLL-EPM): 438 vots. 
 
5. CARMEN BASTIDA I MARCO (PSC-PM): 375 vots. 

 
6. JOSEP RUIZ I ROYO (SOS LLAVANERES): 343 vots. 

 
 D’acord amb allò que disposen els articles 101 i 102 del ROF, el Ple acorda per unanimitat que es realitzi 
l’elecció d’Alcalde mitjançant votació nominal  per ordre alfabètic. Es procedeix a la votació: 
 

1. Alsina Freginals, Marta (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas.     
 

2. Bartomeu i Castro, Carlos (PP): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
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3. Bastida i Marco, Carmen (PSC-PM): Vota a la Sra. Carmen Bastida i Marco. 
 

4. Carreras i Ruíz, Sandra (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

5. Costa i Matas, Antoni (PP): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

6. García i Concepción, Juan Manuel (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

7. Graupera i Fàbregas, Bernat (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

8. Majó i Vives, Antoni (PP): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

9. Martín i Villanova, Gemma (ESQUERRA-AM): Vota al Sr. Joan Mora i Buch. 
 

10. Minguell i Parent, Emilio (GLL-E): Vota al Sr. Joan Rubal i Díaz. 
 

11. Molins i Puig, Joan (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

12. Mora i Buch, Joan (ESQUERRA-AM): Vota al Sr. Joan Mora i Buch. 
 

13. Noguera i Moulines, Lluís (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

14. Ramón i Pauli, Salvador (CiU): Vota al Sr. Bernat Graupera i Fàbregas. 
 

15. Rubal i Díaz, Joan (GLL-E): Vota al Sr. Joan Rubal i Díaz. 
 

16. Ruíz i Royo, Josep (SOS LLAVANERES): Vota al Sr. Josep Ruíz i Royo. 
 

17. Sala i Martínez, Albert (ESQUERRA-AM): Vota al Sr. Joan Mora i Buch  
 

Efectuada la votació nominal pels Regidors i realitzat l’escrutini, dóna el següent resultat: 
 

-  BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS (CiU), vots obtinguts:  10 (deu). 
 

-  JOAN MORA I BUCH (ESQUERRA-AM), vots obtinguts: 3 (tres). 
 

-  JOAN RUBAL I DÍAZ (GLL-E), vots obtinguts: 2 (dos). 
 

-  CARMEN BASTIDA I MARCO (PSC-PM), vots obtinguts: 1 (un). 
 

-  JOSEP RUIZ I ROYO (SOS LLAVANERES), vots obtinguts: 1 (un). 
 
 Essent el nombre legal de Regidors de la Corporació el de 17 (disset), ha obtingut un total de 10 (deu) vots, 
que representen la majoria absoluta, el Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, de conformitat amb l’article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
 
 A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’Edat proclama Alcalde-President de l’Ajuntament: 
 

El Sr. BERNAT GRAUPERA I FÀBREGAS,  que encapçala la llista presentada per CiU. 
PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE 
 
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, l i 40.2, del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic  de les Entitats Locals, per part del senyor President de la 
Mesa d’Edat, es formula a: 

 
Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, la següent pregunta: 

 



¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’ALCALDE 
de Sant Andreu de Llavaneres amb lleialtat al Rei guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
 Contestant el Sr. Bernat Graupera i Fàbregas: SÍ, prometo.   
A continuació, el senyor Graupera, manifesta el següent: 

“Moltes gràcies. 
Membres de la Corporació Local especialment els que l’incorporem per primer cop i destacar l’augment a 4 regidors, 
companys, família, jutge de pau, representants d’entitats, vilatanes i vilatans de Sant Andreu de Llavaneres, membres 
de la premsa local i comarcal... bon dia a tothom. 
El passat dia 22 de maig el nostre poble, com tots els altres pobles, del país, va determinar, en clau de vot, el seu 
destí per als propers quatre anys. Ho va fer sense cap incidència remarcable, ho va fer amb civisme, amb un clima de 
democràcia digne del temps que ens toca viure. Tots ens hem de sentir plenament orgullosos que fos així, pel bé de 
tots, pel bé de la salut democràtica del país.  El resultat d’aquella decisió popular, d’aquella decisió  de la ciutadania 
ens ha dut fins aquí. 
Certament és tota una responsabilitat, tant per a mi, com per a la resta de companys del nou govern. És una 
responsabilitat que tornem a assumir amb orgull, però també amb humilitat.  
 
M’agradaria començar aquesta intervenció meva dient-vos que pretenc tornar a ser l’alcalde de tots, sense distinció 
de color ni afinitats polítiques.  
 
Tot i això, m’adreço concretament als centenars d’electors que varen confiar clarament en nosaltres per dur a terme 
l’acció de govern municipal dels propers quatre anys i defensar el model de poble net, tranquil, segur i amb qualitat de 
vida que defensa CIU. I especialment a tota la gent del nostre grup que ha treballat de valent per aconseguir-ho. 
Hem de seguir treballant i hem de seguir fent poble! 
Igualment també em vull adreçar a les persones que varen confiar en les altres formacions polítiques. També us 
asseguro que vetllaré per defensar els vostres interessos, que de ben segur són també els interessos de Llavaneres. 
Un agraïment als regidors del PP que ens han fet  confiança en aquesta investidura i que formaran de ben segur part 
del nou govern, tots plegats hem estat capaços de posar-nos d’acord per treballar per Llavaneres i en clau nomes de 
Llavaneres, pensant en fer un govern fort, preparat i capaç de gestionar els temps molt complicats que ens ha tocat 
viure. Per responsabilitat tot som conscients que el poble Llavaneres no pot estar aturat durant 4 anys. No tinc cap 
dubte que amb aquest acord tirarem endavant treballant sempre per el millor per Llavaneres i sota tres grans 
objectius: reduir les despeses municipals, no incrementar la pressió fiscals als llavanerencs, acabar la nova zona 
esportiva i seguir recolzant a les famílies del poble. 
Us ofereixo la mà estesa a la resta de grups que no ens heu donat suport a la investidura, perquè també amb el 
vostre suport puguem arribar a treballar buscant el millor per al nostre poble, el poble que tots estimem i estem molt 
orgullosos. Des de l’oposició també es pot treballar en positiu, buscant ser constructius i col·laborant. 
Entre tots, hem de deixar enrere els ressentiments, les revenges, la crispació viscuda sobretot aquests darrers 2 
anys. Hem de deixar enrere la política d’oposició d’atacs personals i hem de recuperar la forma d’oposició a la gestió 
de govern programàtica i diferents maneres de veure les coses, però mai entrant a temes personals i respectant les 
persones i les seves famílies. Hem de mirar endavant, sense posar pals a les rodes, sense posar traves i començar a  
pensar en positiu. Hem d’intentar pujar el nivell de la classe política en general demostrant en cada intervenció 
preparació intel·lectual dintre de la discrepància lògica entre partits però respectant la compostura per sobre de tot. 
Hem d’intentar, entre tots, fer que la classe política de Llavaneres sigui mes preparada intel·lectualment i acadèmica, 
més correcta i sobretot menys barruera. 
 
Pensem en positiu . Us asseguro que la gent de  CIU i jo el primer farem esforços perquè així sigui. 
La democràcia no és sinó acostar posicions per tal de trobar punts comuns per iniciar un treball conjunt de prosperitat 
i millora, amb respecte i diàleg. Estic segur que amb la voluntat i esforç de tots ho aconseguirem pel bé de tots, pel bé 
de Llavaneres.  
Ara tenim 4 anys per endavant per demostrar que els regidors de S A LL som capaços de posar-nos d’acord, treballar 
conjuntament uns des del govern altres des l’oposició per aconseguir un model de poble amb qualitat de vida, net, 
tranquil i segur i aconseguir el millor per Llavaneres. 
A totes i a tots, moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte.  
Visca Llavaneres!” 
 

A continuació, intervenen breument, per ordre de menor a major nombre de vots, els Caps de Llista. 
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El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS, manifesta el següent: 
 

“Bon dia a tothom, 
 
En primer lloc m’agradaria fer un agraïment especial a totes aquelles persones que han confiat en SOS 
LLAVANERES. 
També agrair als meus companys de partit, l’esforç que s’ha fet per poder arribar fins aquí. Han estat moltes hores de 
treball en equip, d’implicació i dedicació, per poder tornar a ser força política a Llavaneres. 
 
Sempre hi haurà temps, com va fer en DAVID que va vèncer GOLIATH, però de moment ara no toca… 
 
Deixeu-me fer un agraïment molt especial a tots els llavanerencs i llavanerenques i en particular als 343 electors que 
varen votar SOS Llavaneres. De tot cor Gràcies per fer-nos confiança.. 
 
Esperem que el nou govern municipal realitzi una molt bona tasca perquè té molts reptes al davant, i el principal és 
l’econòmic. 
Nosaltres com a oposició farem la nostra tasca  que serà constructiva i contundent quan calgui. 
 
Ara i aquí m’agradaria demanar que aquest nou govern que es forma millorés el tarannà polític, assignatura pendent 
en els últims anys. 
 
I li reitero que la voluntat de SOS Llavaneres serà seguir treballant per defensar els interessos de tots els vilatans de 
Llavaneres fent servir tots els mitjans necessaris  i sempre elevant a pública qualsevol incidència que és consideri 
contraproduent i anòmala en la gestió municipal, encara que això no li agradi al Sr. Alcalde Graupera  que ens té 
massa acostumats a imposar la seva voluntat, sense assumir les seves errades o mancances de gestió, buscant en 
els demés el responsable o culpable. 
 
 I per finalitzar deixi’m recordar-li Sr alcalde, que ha estat triat pel poble i això no vol dir que tingui el dret de poder 
exercir les seves obligacions de manera sobirana i aleatòria. Simplement un apunt prou important: recordi com estan 
de malament les finances municipals  a l’hora d’assignar-se les retribucions seves i dels seus socis...  
Esperem que això que li estic dient es tradueixi en  un comportament exemplar i responsable del nou govern i pugui 
ser  entès per tots els vilatans. 
 
I ara només em toca que felicitar-lo Sr Graupera , alcalde de Sant Andreu de Llavaneres al que li desitjo tota la sort i 
l’encert en les decisions que prengui en la tasca que se li encomana. 
 
VISCA LLAVANERES!!!!!!!.”  
 
La Regidora senyora Carmen Bastida i Marco, manifesta el següent: 
“La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, agraeix l’oferiment que li fa el senyor Alcalde 
per entrar al govern però el resultat electoral és prou clar. 
La senyora Bastida recorda que el 45% del cens electoral no ha votat, motiu de reflexió per tothom 
També vol fer un homenatge a les 375 persones que han votat al PSC-PM. i per això ha votat Carme Bastida, per les 
úniques 375 persones que han confiat en què una altra manera de fer política a Llavaneres era possible. 
La senyora Bastida es mostra orgullosa de la feina feta durant quatre anys i de la gent del seu equip. 
Per últim, la senyora Bastida, convida a tothom a assistir als Plens, ja que durant 4 anys la sala ha estat pràcticament 
buida, “és la única manera de conèixer de primera mà quin és l’estil de fer política de cadascú” 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, manifesta el següent: 
“Les meves primeres paraules vull que siguin d’agraïment: a totes aquelles persones que han confiat en Gent de 
Llavaneres i que han fet possible, amb el seu vot, que tinguem un regidor més en l’ajuntament que avui comença a 
caminar. Als companys de Gent de Llavaneres i, especialment, als que s’han implicat d’una manera o altra en una 
campanya dura i esgotadora però molt satisfactòria i, en tercer lloc, a la meva família, a la de l’Emili i a les de tots els 
que ens asseiem  en aquesta taula, que solen ser els més perjudicats per la nostra dedicació a aquesta activitat que 
ha de ser honorable, que és la política i més, la política local.  
Com que no varem tenir l’oportunitat de fer-ho en el darrer ple del mandat, vull dir gràcies a tots els treballadors 
d’aquesta casa, que, a més de la seva professionalitat, m’han mostrat proximitat i col·laboració i amb els quals 
compto, comptem des del Grup Municipal, per fer la feina que la llei atribueix a l’oposició. 



Hem tancat una etapa dura i, personalment, molt decebedora. Una etapa on hem patit la falta de respecte com a estil 
habitual, sense consciència de la realitat que la falta de respecte als representants, és la falta de respecte al ciutadà 
al qual representem. Avui s’obre un nou període, i volem manifestar la nostra disposició a treballar, amb visió positiva, 
esperançada, amb el desig que es respecti i es possibiliti la tasca pròpia dels grups que no governen però que hi són, 
i que hi són pel mandat dels vots del ciutadà. 
La feina de l’Emili Minguell i la meva tindrà en tot moment com a objectiu la millor gestió i el millor servei. Des de 
l’Administració no es pot renunciar a l’excel·lència com a estil, perquè és des del treball ben fet, des de la bona 
administració que millor servirem al ciutadà. 
Posem la nostra esperança (poca, ja ho dic) en un tarannà nou, una nova actitud on sigui possible el consens i 
l’acord, però també on es respecti com a natural la crítica, quan aquesta vagi adreçada a la gestió (com hem fet 
sempre), quan vagi adreçada a la forma de fer les coses, i al respecte a les normes. 
I no trigarem a comprovar si aquest tarannà, aquesta actitud del govern que es formi, és un o altre. L’hora de les 
promeses queda enrere i ara cal mostrar fets: la bona administració, la informació, la transparència, l’organització, la 
direcció dels plens, la dedicació i els sous i assignacions econòmiques seran la primera pista sobre què podem 
esperar del pròxim govern. 
Emili, alcalde, senyors regidors, hi ha molta feina a fer i s’ha de fer bé. Hi ha molta indignació arreu i, per tant, moltes 
expectatives.  Gent de Llavaneres estarà a disposició de tothom per a fer feina, per a consensuar i també per 
controlar l’acció del govern.  Esperem que tothom estigui a l’altura que correspon.  
Des d’ara, al nou alcalde i regidors, amb la ma estesa, però amb la voluntat ferma, felicitats, molta sort i governin, si 
poden, amb dignitat. 
Gràcies.”  
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta el següent: 
 
“Bon dia a tots i a totes, i gràcies per la vostra assistència avui. 
 
Vull donar les gràcies en nom del Partit Popular a tots els nostre veïns que el dia 22 de maig van anar a votar, sigui 
quina sigui l’opció que van escollir, i a aquells veïns que no van anar a votar, els hi vull dir que amb la nostra gestió 
dels propers quatre anys confiem en il·lusionar-los perquè a les properes eleccions sí que ho facin. 
 
Comentaré les prioritats del Partit Popular durant els propers quatre anys. 
 
En primer lloc, pel que fa a les formes, escoltarem a tothom amb una actitud oberta, tant als nostre veïns com a la 
resta de grups municipals. 
No dubteu que el Partit Popular està i estarà sempre disposat a buscar el consens de tots els grups en les àrees que 
gestionem, i en les que no ho fem, procurarem que totes les aportacions es tinguin en compte. En definitiva, el nostre 
objectiu és eliminar la crispació i que els esforços de tots vagin en benefici del nostre poble. 
 
Pel que fa a la gestió, durant el mandat municipal que avui s’inicia amb la constitució del Ple de la Corporació Local, 
la prioritat del Partit Popular és la creació de llocs de treball en el nostre municipi, dit en altres paraules, la prioritat ha 
de ser sortir de la crisi econòmica sense deixar ningú darrera. 
 
Vull dir que la prioritat en l’ús dels recursos municipals ha de ser dirigida a tots aquells programes que contribueixin a 
la creació d’ocupació i a fer front a la part social de la crisis. Hem d’atendre amb especial cura a totes aquelles 
persones i famílies que més l’estan patint. Com deia volem sortir de l’actual situació sense deixar a ningú, 
absolutament a ningú darrera. 
 
Per tot això, és imprescindible gestionar les finances municipals amb austeritat, i al mateix temps practicar una 
política de contenció d’impostos. 
 
Amb tot això vull dir que, des de el govern municipal tenim que prioritzar, ja que els recursos són escassos, i la nostra 
obligació és proporcionar els serveis que garanteixin el benestar als nostres veïns. 
 
Totes aquestes voluntats: la necessitat de sortir de la crisi econòmica, de fer front a la part social, l’objectiu de generar 
oportunitats i ocupació estaran presents  en el pressupost municipal, amb programes i actuacions concretes. 
 
No volem acabar sense felicitar la nou Alcalde. El felicitem per aquesta responsabilitat, i volem destacar que tots els 
Regidors, tant del govern com de l’oposició, tenim un gran repte davant nostre, un repte amb dificultats, però que 



     

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 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

estem segurs que amb les aportacions dels 17 regidors que avui ens constituïm com a Corporació podrem portar a 
terme. 
 
Moltes gràcies.” 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal de ERC-AM, manifesta el següent: 
 
“Bon dia a tothom 
 
Avui és un dia important per el nostre grup municipal ja que gràcies a la gent que ens ha donat la seva confiança, som 
la segona força política de Llavaneres. Vull aprofitar aquest primer ple  per agrair a tota la gent que ha treballat per  
aconseguir aquest resultat, tant a les 27 persones que formem la llista com a tota l’altra gent, fins arribar a les 658 
persones que han donat el seu suport a un projecte polític que sempre ha tingut un objectiu, millorar el nostre poble, 
Llavaneres. 
 
El nostre compromís de treballar per Llavaneres el tenim des de fa molts anys, molts dels que formem Esquerra 
Llavaneres abans d’entrar en política ja estàvem  implicats en diferents projectes socials o culturals que mostra la 
nostra inquietud pel nostre poble. 
 
El nostre objectiu és continuar treballant per aconseguir el millor per als ciutadans de Llavaneres, la nostra feina diària 
serà estar al costat del poble i vetllar perquè el govern actuï amb responsabilitat davant de la situació de crisi en què 
ens trobem. Hem demostrat  que sabem fer la feina amb responsabilitat tant en el govern com a l’oposició, per això 
ens comprometem a treballar donant suport al nou govern  quan se’ns vulgui tenir al seu costat de la mateixa manera 
que serem crítics si s’actua  amb prepotència i  manca de transparència. 
 
Si em deixeu recordar els plens d’investidura dels mandats que porto, recordaré que en el meu primer mandat vaig 
donar l’alcaldia a Convergència i Unió per formar govern, en el segon mandat vaig votar tot i no aconseguir l’alcaldia a 
Convergència i Unió per  demostrar que es podria haver fet un altre govern si el PSC hagués volgut i en el tercer 
mandat vaig tornar a votar a Convergència i Unió per tornar a fer govern. En aquest mandat com heu pogut 
comprovar ens hem votat a nosaltres mateixos.  
Els hi desitjo molta sort.  
El grup municipal d’Esquerra Llavaneres estem orgullosos de la feina feta i  volem afrontar aquest mandat amb seny i 
responsabilitat . 
 
Ara Llavaneres. 
 
Visca Llavaneres.” 

 
Finalment, l’Alcalde aixeca la sessió, a les 13,40 hores de la qual s’estén la present acta, que signen amb mi 

tots els assistents. Certifico.  
 
 
 
 


