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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 09/2012 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-dues hores del dia 25 de juny de 2012, 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), Emili Minguell i Parent (GLL-E), Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i senyora 
Carmen Bastida i Marco (PSC-PM), a l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 

 
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 PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA 
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER TAL DE DETERMINAR EL NOU TIPUS DE GRAVAMEN PER 
A L’ANY 2013 DINTRE DEL PROCEDIMENT DE VALORACIÓ COL·LECTIVA GENERAL. 

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

 “APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER TAL DE DETERMINAR EL NOU TIPUS DE GRAVAMEN PER A 
L’ANY 2013 DINTRE DEL PROCEDIMENT DE VALORACIÓ COL·LECTIVA GENERAL. 

Vist l’article 72.6 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix el següent: 

“Els Ajuntaments que acordin nous tipus d’interès de gravamen, per estar incurs el municipi respectiu en 
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, hauran d’aprovar els esmentats tipus provisionalment 
amb anterioritat a l’inici de les notificacions individualitzades dels nous valors i, en tot cas, abans de l’1 de juliol 
de l’any immediatament anterior a aquell en què hagin d’aplicar-se. D’aquest acord es donarà trasllat a la 
Direcció General del Cadastre dins d’aquest termini”.  

Atès que Sant Andreu de Llavaneres es troba inclòs en un procediment cadastral de valoració col·lectiva de 
caràcter general, els valors resultants del qual tindran vigència per a l’exercici 2013. 

Atès que es considera adient i necessari determinar, a partir de l’exercici esmentat, un nou tipus de gravamen a 
efectes de l’Impost sobre béns immobles. 

Vista la memòria de l’Alcaldia. 

Vist  l’informe de Secretaria i de la Intervenció Accidental. 

Vist l’article 72.5 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vistos els article 28 i 29 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del Cadastre Immobiliari. 

Vistos els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els quals regulen el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals; es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en allò relatiu a la determinació dels tipus de gravamen, d’acord 
amb el detall següent: 

TIPUS DE GRAVAMEN IBI 2013 IMMOBLES RÚSTICS IMMOBLES URBANS 
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0,80 % 0,98 % 

COEFICIENT DE CÀLCUL DE LA REDUCCIÓ  DE LA BASE 
IMPOSABLE D’IMMOBLES RÚSTICS AMB CONSTRUCCIÓ  

1,00 

 

El tipus fixat anteriorment s’aplicarà durant el proper exercici sempre i quan siguin efectius els valors resultants 
de la revisió o modificació cadastral que es porta a terme en el present exercici. 

Si per raons alienes a l’Ajuntament no entren en vigor els nous valors cadastrals, el deute tributari es 
determinarà aplicant el tipus impositiu vigent en aquest exercici al valor cadastral no revisat i actualitzat pel 
coeficient que, en el seu cas, fixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció General del Cadastre, als efectes i en el termini 
previst a l’article 72.6 Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al web municipal, en el Butlletí Oficial de la 
Província i al diari “El Periódico” els anteriors acords provisionals, així com el text de la modificació de 
l’Ordenança fiscal durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició. 

Quart.- PUBLICAR l’acord definitiu d’aquesta modificació, així com els corresponents tipus de gravamen, 
hauran de ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-hi presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, explica breument l’assumpte i 
recorda la que va fer a la Comissió Informativa General. Recorda que la darrera revisió cadastral es va fer fa 28 
anys i que aquesta s’ha fet de manera que afecti al mínim a la ciutadania. 

El senyor Bartomeu afirma que l’equip de govern té intenció de reduir el tipus de gravamen en els propers tres 
anys en la mateixa proporció que augmenti el valor cadastral. El govern proposa el tipus de 0,98% en urbana 
per l’any 2013. 

L’augment mig de cada rebut serà de 14,00 euros anuals. 

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent escrit: 

“Bona nit a tothom, 

En primer lloc m’agradaria expressar la falta d’informació a què hem estat sotmesos els membres de l’oposició i 
las males maneres d’algun que altre regidor quan se li ha demanat explicacions i més documentació per poder-
nos posicionar en el vot. 

Per altre part i revisant els seus programes electorals tant el de CIU com del PP, no veig per enlloc a on estava  
escrit que farien la revisió cadastral i en conseqüència la pujada de l’IBI (així podem dir que han enganyat als 
seus electors i a tota la població amb aquesta pujada d’impostos amb la què està caient, sí, sí, ja poden anar 
dient que serà una pujada que no es notarà, que serà molt light, molt suau, però en definitiva es una pujada 
d’impostos, doncs avui a Llavaneres podem dir sense equivocar-nos que això serà una altra pujada d’impostos 
com la que ja hem patit aquest any amb la taxa d’escombraries en els aparcaments (taxa que l’oposició  va 
portar a ple perquè la tiressin enrere aquest mateix any) veurem com reacciona la població amb les 2 taxes que 
fan pujar els impostos a Llavaneres... I també m’agradaria que sàpiga  Sr Alcalde que en el nostre programa 
electoral ja explicàvem el que vostès al final han acabat fent però que no s’atrevien a dir, que seria per fi la 
revisió cadastral 

Que portem molt anys, 29 per ser exactes sense una revisió, és culpa de tots els governs que han anat passant 
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per aquest Ajuntament tant de CIU com del PP i no han fet la feina quan ho devien d’haver fet, però ara no  
creiem que sigui el millor moment, degut a la situació de país que ens està empobrint cada dia més, i si a sobre 
vostès que són els que governen no afluixen en la manera de gastar els diners que no són seus i que l’únic que 
han de fer amb responsabilitat és gestionar-los amb la màxima transparència i rigor i cada dia veiem  exemples 
clars de com de malgastadors arriben a ser. 

Com se’ls acut demanar un petit esforç a la població l’any que ve quan haurien de ser vostès els primers que 
haurien de fer el gest i donar l’exemple  de reduir-se el sou, prenguin bona nota del que els hi acabo de dir, que 
per aquest camí no anem bé sr alcalde i srs regidors. 

Tampoc ens intentin vendre la pel·lícula afirmant  que a alguns veïns els hi baixarà i a altres els hi pujarà perquè 
es una fal·làcia. Siguin més concrets i afirmin sense por que del total d’immobles que variarà pel seu valor 
cadastral n’hi hauran 27 que baixen i 1.579 que pugen, segons l’estadística feta per la gerència cadastral.....i 
que d’aquests que pugen la mitja pot estar en pujades de més del 150%, això sí en deu anys, amb l’excepció i 
el compromís que tant CIU com PP tenen la intenció d’anar baixant el coeficient, mentre la valoració anirà 
pujant perquè no es noti tant (però ho diuen en veu baixa, perquè el dia que no arribin els diners per pagar-se 
entre d’altres les seves nòmines ja saben com ho faran per recaptar més diners i del promès res de res que ja 
ens coneixem). 

I Per acabar deixi’m que li llegeixi el mail que m’ha enviat la gerència  cadastral a l’informació que vostès no em 
voler donar i així constarà en l’acta d’avui 

   En resposta al vostre correu en complau informa-li del següent 

Aquesta Gerència està efectuant al municipi de Sant Andreu de Llavaneres un procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general d’acord amb el previst a l’article 29 del Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari (TRLCI). 

Dintre d’aquest procediment hi ha, entre altres tràmits, l’aprovació de la corresponent ponència de valors total. 

Aquesta ponència que ha estat aprovada per la Directora General del Cadastre amb data  22 de juny va ser 
exposada al públic amb tràmit d’audiència prèvia, publicat al BOP el dia 8 de juny, des del 9 fins el 20 de juny, 
ambdós inclusius. 

En aquest període, tothom, a tingut accés al contingut dels documents que conformen la ponència de valors.  

En aquests documents es recullen, com determina el propi TRLCI, tant els criteris com els mòduls de valoració, 
planejament urbanístic i tots aquells altres elements que han intervingut en la fixació dels nous valors 
cadastrals. 

Tanmateix a la ponència es justifiquen els fonaments jurídics que han emparat la seva realització i es fa un 
recull del resultat de la seva aplicació indicant la relació que existeix entre els valors cadastrals resultants amb 
els corresponents valors de mercat, tot això per què tothom pugui comprovar la bondat dels resultats obtinguts 
d’acord amb el previst al TRLCI. 

Donat que la ponència de valors ha estat lliurada amb la seva totalitat  al vostre Ajuntament us agrairia que 
utilitzéssiu els exemplars de l’Ajuntament per obtenir la informació, d’accés públic,  que se’ns demana. 

Finalment us faig saber que des d’avui dita ponència estarà a disposició de tos els ciutadans, durant quinze 
dies, a la Gerència del Cadastre de Barcelona en compliment del període d’exposició al públic posterior a la 
seva aprovació. 

Ben cordialment. 

Antonio Ripollés 

Gerente Regional del Catastro de Catalunya” 

A qui té una mostra més de la feina que diuen que han fet tan be i que no hem vist, i que ens deixa en la 
impossibilitat de valorar la idoneïtat o la conveniència d’aquest tipus de gravamen del 0,98% pels immobles 
urbans i del 0,80% per als rústics que es proposa donat que no es disposa en l’expedient dels valors de 
referència i no es té coneixement de com s’ha fet el treball de camp (mostreig del procediment, en quina data 
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s’ha fet i qui la fet, exemples i localització del mostreig dels valors que queden com a nova  referència) .” 

El senyor Ruiz anuncia el seu vot en contra. 

La Regidora senyor Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, pensa que es tracta d’un tema de 
responsabilitat, ja que la revisió cadastral s’havia de fer. Retreu, però, que no consti la documentació a 
l’expedient i anuncia la seva abstenció. 

La senyora Bastida demana consens, responsabilitat i transparència al govern, pensa que manca informació per 
part del govern.  

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, acusa al govern de manca de 
transparència i demana explicacions al Regidor d’Hisenda respecte l’expedient. Acusa al Regidor d’Hisenda  i a 
la Regidora d’Urbanisme de no facilitar informació. 

El senyor Rubal pensa que CIU i el PP han anat obrint i tancant l’expedient segons conveniència política i ho 
han negat durant un any. 

Pensa que el valor cadastral total pujarà un 150% a la fi dels deu anys. 

El senyor Rubal afirma que no confia en el govern perquè els ha mentit. 

El senyor Rubal explica que no ha tingut accés als valors cadastrals i reclama el dret a la informació, pensa que 
el govern utilitza un estil brut i afirma que no votarà a cegues. 

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, es suma a les queixes expressades per 
manca de transparència. 

El senyor Sala pensa que l’Ajuntament ha de racionalitzar la despesa, però també ha de disposar d’ingressos 
per poder prestar serveis. 

Recorda que al programa electoral del seu Grup ja es va parlar d’una revisió cadastral sense que afectés als 
ciutadans. El senyor Sala llegeix les tres propostes que presentarà al proper Ple en forma de moció: 

“Primer, creació d’un fons de 40.000 euros corresponent a la recaptació d’entre un 0,01 i el 0,015% de l’IBI de 
l’any 2013, orientat a l’ajuda social de famílies amb dificultats i a entitats socials. 

Segon, compromís municipal per regular els percentatges de l’IBI en funció directe a l’increment del valor 
cadastral, també en cas d’increments addicionals de l’IBI provinents de l’Estat Espanyol. 

Tercer, participació en una comissió de treball orientada a les ordenances municipals de l’any 2013, agafant 
com a referència les al·legacions a les ordenances de l’any 2012 presentades per Esquerra Republicana. 
Estendre els treballs de la present comissió a l’elaboració del pressupost municipal, que vetllarà per la 
transparència en la gestió i la reducció de les despeses de representació i d’altres despeses.” 

El senyor Sala afirma que si s’accepten les tres propostes el seu Grup votarà a favor. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro (PP), Regidor-Delegat d’Hisenda, es dirigeix al senyor Ruiz i li diu 
que no accepta les seves males maneres. 

El senyor Bartomeu comenta que cal assolir l’equitat entre els valors cadastrals. 

Es dirigeix al senyor Rubal per dir-li que treballa tot el sap i tot el que pot. 

Per últim, el senyor Bartomeu, fa una breu explicació en relació al tipus de rústica. 

La senyora Regidora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana el mateix tracte per a 
tots els Regidors. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, comenta que el Regidor d’Hisenda no 
sap com s’ha fet la ponència de valors i considera inconcreta la proposta d’ERC. 
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El senyor Alcalde explica que Sant Andreu de Llavaneres és un dels últims municipis de Catalunya en revisar el 
cadastre i que es fa en el millor moment. Recorda que hi ha el compromís de no augmentar la recaptació de 
l’IBI en els tres propers anys. 

El senyor Alcalde afirma que, amb aquesta revisió, es resol el tema del desequilibri contributiu. 

També comenta que els valors cadastrals els fixa el Ministeri d’Hisenda. 

Agraeix el to d’ERC i el seu tarannà positiu. 

Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP i  ERC-
AM, 1 (un) vot en contra del Grup Municipal SOS Llavaneres i 3 (tres) abstencions dels Grups Municipal de 
GLL-E i PSC-PM. Per tant, resulta aprovat l’assumpte sense cap esmena. 

 

2.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
COMPETÈNCIA DEL PLE (JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE LLAVANERES; JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
CAVALCADA DE REIS, I CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, .S.L.). 

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

“NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS COMPETÈNCIA 
DEL PLE (JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
LLAVANERES; JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CAVALCADA DE REIS, I 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, .S.L.). 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització municipal celebrada el dia 16 de juny 
de 2011 va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 

“ (...) 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA 
DEL PLE. 

(...) 

Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en els 
òrgans corresponents: 
 (...) 

2.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb l’article 8 
dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està 
formada pel President; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un 
representant de cada Grup Municipal.  
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines , Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sra. Marta Alsina i Freginals. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 
 
3.- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts la 
Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada pel President; el 
Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un representant de cada Grup 
Municipal.  
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En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines, Segon Tinent d’Alcalde. 
- Vice-President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Juan Manuel García i Concepción. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Joan Mora Buch. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Costa Matas. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Emili Minguell Parent. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 

 
4.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb l’article 
13  dels seus Estatuts està format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no inferior 
a 3 ni superior a 12. Són membres, en tot cas, un Regidor/a de l’Ajuntament de cada Grup Municipal a més 
de l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.  
Es determina que el número total de membres serà de 8 (vuit), inclòs el President. 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde, del Grup Municipal del PP. 
- Vicepresidenta: Sra. Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU. 
- Representant del Grup Municipal de CiU: Sr. Salvador Ramon i Paulí. 
- Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM:  Sr. Albert Sala Martínez. 
- Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Majó Vives. 
- Representant del Grup Municipal de GLL-E: Sr. Joan Rubal Díaz. 
- Representant del Grup Municipal del PSC-PM: Sra. Carme Bastida Marco. 
- Representant del Grup Municipal de SOS LLAVANERES: Sr. Josep  Ruiz Royo. 

 
Atès que actualment en els Estatuts de la societat no està previst el càrrec de Vice-President/a i es considera 
adient la seva existència, en el primer Ple que es celebri es procedirà a la modificació dels Estatuts per complir 
aquesta finalitat. 
L’efectivitat del nomenament de Vice-Presidenta resta condicionada a què resulti definitivament aprovada la 
modificació dels Estatuts. 
(...) “ 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de març de 2012 va aprovar inicialment la 
modificació de l’article 8 dels Estatuts de l’organisme autònom municipal “Ràdio i Televisió de Llavaneres”, que 
regula la composició de la Junta de Govern de l’organisme, la qual va esdevenir aprovada definitivament en no 
produir-se al·legacions, publicant-ne el text íntegre de l’article modificat en el Butlletí Oficial de la província de 
data 11 de juny de 2012. 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de març de 2012 va aprovar inicialment la 
modificació de l’article 8 dels Estatuts de l’organisme autònom municipal “Cavalcada de Reis”, que regula la 
composició de la Junta de Govern de l’organisme, la qual va esdevenir aprovada definitivament en no produir-
se al·legacions, publicant-me el text íntegre de l’article modificat en el Butlletí Oficial de la província de data 12 
de juny de 2012. 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2012 va aprovar inicialment la 
modificació de l’article 13 dels Estatuts de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”, que 
regula la composició del Consell d’Administració, la qual va esdevenir aprovada definitivament en no produir-
se al·legacions, publicant-ne el text íntegre de l’article modificat en el Butlletí Oficial de la província de data 8 
de maig de 2012. 
 
Atès que, per tant, és necessari efectuar el nomenament dels representants per part del Ple de l’Ajuntament 
d’acord amb el text modificat dels estatuts. 
 
Vist l’article 38.c) i concordants 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 (ROF); es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en 
els òrgans corresponents: 
 
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb l’article 8 
dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està 
formada pel President, que serà l’Alcalde; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, 
que seran un/a Regidor/a dels Grups Municipals que integrin el govern municipal, un/a Regidor/a en 
representació del/s Grup/s Municipal/s de l’oposició, un representant de Ràdio Llavaneres i un representant de 
Televisió de Llavaneres. 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines , Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Regidor dels Grups Municipals que integren el govern municipal: Sr. Antonio Majó i Vives, del Grup Municipal 
del PP. 
- Regidor en representació dels Grups Municipals de l’oposició: Sr. Joan Mora i Buch, del Grup Municipal 
d’ERC-AM. 
Suplent: Sra. Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM. 
 
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts la 
Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada pel President, 
que serà l’Alcalde; el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un/a 
Regidor/a dels Grups Municipals que integrin el govern municipal, un/a Regidor/a en representació del/s 
Grup/s Municipal/s de l’oposició, dos representants de l’organització de la cavalcada de Reis. 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Il.lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde-President de l’Ajuntament. 
- Vice-President: Sr. Lluís Nogueras i Moulines , Regidor-Delegat de Cultura. 
- Vocals que s’integren en la Junta:  
- Regidor dels Grups Municipals que integren el govern municipal: Sr. Antonio Costa i Matas, del Grup 
Municipal del PP. 
- Regidor en representació dels Grups Municipals de l’oposició: Sr. Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de 
GLL-E. 
Suplent: Sr. Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”. D’acord amb l’article 13  
dels seus Estatuts està format per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Regidor/a del/s Grup/s 
Municipal/s que integrin el govern municipal i un/a Regidor/a en representació del/s Grup/s Municipal/s de 
l’oposició. 
En conseqüència, es nomenen les persones següents: 
- President: Sr. Carlos Bartomeu i Castro, Primer Tinent d’Alcalde, del Grup Municipal del PP. 
- Vicepresidenta: Sra. Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU. 
- Regidor dels Grups Municipals que integren el govern municipal: Salvador Ramon i Pauli, del Grup Municipal 
de CIU. 
- Regidor en representació dels Grups Municipals de l’oposició: Sr. Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de 
SOS LLAVANERES. 
Suplent: Sra. Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM. 
 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE els nomenaments efectuats per acord plenari de 16 de juny de 2011 pel 
que fa a la Junta de Govern de l’organisme autònom municipal “Ràdio i Televisió de Llavaneres”, a la Junta de 
Govern de l’organisme autònom municipal “Cavalcada de Reis” i al Consell d’Administració de la soceitat 
mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.” 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.” 

 

El senyor Regidor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, afirma que el govern redueix la 
intervenció i la representació dels Grups de l’oposició. 
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Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, GLL-E i 
PSC-PM i 4 (quatre) abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22,40 hores. En dono fe. 

 

 

 


