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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 16/2014 
 

 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-unes hores del dia 30 de setembre de 2014, sota la presidència de 
l’Il.lm  Juan Manuel García Concepción (CIU), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Lluís Nogueras i 
Moulines (CIU), Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-
PM), i el senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), 
la senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), els senyors Emili Minguell i Parent (GLL-E), Carlos 
Bartomeu i Castro (PP), Antoni Costa i Matas (PP), Antoni Majó i Vives (PP), Bernat Graupera i Fàbregas 
(Regidor no adscrit), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit), Salvador Ramon i Pauli (Regidor no adscrit) i la 
senyora Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Ha excusat la seva assistència el senyor Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM). 
 
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. 
 
El senyor Alcalde expressa el seu condol a la família del senyor Josep Maria Graupera i Lloveras,per la seva 
defunció. El senyor Graupera fou fundador del Patronat Municipal de la Vellesa. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta el perquè no s’han inclòs a l’ordre del dia la 
moció, les tretze preguntes i els tres precs que va presentar. 
 
El senyor Alcalde es remet als escrits que li va enviar prèviament al senyor Graupera respecte aquest tema i, per 
tant, afirma que ja en tenia coneixement. 
 
El senyor Graupera fa constar la seva protesta per la no admissió de la moció, les tretze preguntes i els tres 
precs que va presentar. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIOL 
DE 2014. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, vol fer constar que a la pàgina 1 d’aquesta acta on 
diu: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, es queixa per la no admissió d’algunes 
preguntes que va presentar en termini.” ha de dir: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, es 
queixa per la no admissió d’algunes preguntes i precs que va presentar en termini al registre municipal.” 
 
També comenta que a la pàgina 20, on consta: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, 
pregunta si la Regidora senyora Neira encara forma part del Grup Municipal del PSC. Anuncia el seu vot en 
contra perquè la iniciativa del govern central posarà fi a situacions com la que ha viscut aquest Ajuntament.”, ha 
de dir: “El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, pregunta si la Regidora senyora Neira encara 
forma part del Grup Municipal del PSC. Anuncia el seu vot en contra perquè la iniciativa del govern central 
posarà fi a situacions com la que ha viscut aquest Ajuntament, atès que hi ha un registre d’entrada un document 
del PSC comarcal i local dient que la senyora Neira no representa al PSC.” 

El senyor Graupera, a continuació, també considera que a la pàgina número 28 on diu: “El Regidor senyor 
Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, respon que aquestes motos estan en trànsit, en 
dipòsit. Estan aparcades i no es tracta de cap activitat comercial. Afirma que hi ha vint-i-sis motos.”, ha de dir: 
“El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, respon que aquestes motos 
estan en trànsit, en dipòsit. Estan aparcades i no es tracta de cap activitat comercial. Afirma que hi ha vint-i-sis 
motos per ser traslladades a l’estranger.” Proposa, per tant, la modificació d’una intervenció del senyor Ruiz. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, no admet la modificació 
proposada pel senyor Graupera perquè ell no va manifestar-ho. 
 
El senyor Ruiz afirma que a la pàgina 4 de l’acta, on diu: “El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS 
LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica breument el Decret número 328.”, ha de dir: “El senyor 
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Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, Regidor-Delegat d’Urbanisme, explica breument el 
Decret número 322.” 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2014 amb les esmenes 
proposades pel senyor Graupera respecte les pàgines números 1 i 20 i la proposada pel senyor Ruiz. 

 

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. 

- Decret núm. 344/2014, de 17 de juliol, al 
- Decret núm. 458/2014, de 22 de setembre. 
 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, demana informació sobre els Decrets números 
344, 366 i 368. També pregunta perquè no hi ha els decrets números 427 i 430 a 436. 
 
Pregunta també pels imports, motius i criteris seguits en els Decrets 443 i 444. 
 
A les 21,10 hores s’incorpora la senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita. 
 
El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, pel que fa 
als Decrets números 443 i 444, comenta que l’import i els motius es troben en els mateixos Decrets i  que es 
poden consultar. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, explica breument els Decrets 
números 366 i 368. 
 
El senyor Alcalde explica el perquè els Decrets números 427 i 430 a 436 no tenen contingut, d’acord amb 
l’exposat a l’infome de l’Inspector Cap de la Policia Local, el qual es va annexar a la convocatòria del Ple. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia. 
 

3.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR  
 

Atès que l’elecció de Jutge de Pau Titular correspon al Ple de l’Ajuntament. 

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 372/2014, de 4 d’agost, es va incoar l’oportú procediment i es van 
publicar els corresponents  edictes amb una antelació suficient, d’acord amb allò que disposa l’article 5 del 
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; finalitzant el termini per a la presentació de 
sol·licituds el dia 15 de setembre de 2014. 

Atès que durant l’esmentat període s’han formulat les sol·licituds de les persones que es relacionen a 
continuació, d’acord amb l’ordre de presentació: 

A) Jutge de Pau Titular: 
 

- SALVIO CABOT BATLLORI, D.N.I. 38.742.220-P 

Atès que es considera que la persona més idònia per al càrrec de Jutge de Pau Titular perquè, entre d’altres 
raons, ha desenvolupat el càrrec de Jutge de Pau Titular des de l’any 2006 de forma ininterrompuda i coneix 
les funcions del càrrec. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Vist l’informe de Secretaria. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de setembre de 2014. 

Vist l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial; l’article 6 i concordants del 
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord:   
  

Primer.- ELEGIR el senyor Salvio Cabot Batllori, D.N.I. 38.742.220, com a Jutge de Pau Titular de Sant 
Andreu de Llavaneres. 

Segon.- TRAMETRE el present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà de Mataró, perquè el 
traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li proposi el nomenament de la 
persona elegida. 

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

    Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 38 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA PUBLICITAT I INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
      
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 38 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PUBLICITAT I INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES (INSTAL·LACIÓ DE BANDERES I PANCARTES ALS 
EDIFICIS). 

Vist el text vigent de l’Ordenança  municipal de Publicitat i Instal·lacions Publicitàries. 

Atès que, mitjançant aquesta Ordenança, es volen regular les activitats i les instal·lacions publicitàries, 
protegir el paisatge urbà i millorar la qualitat de vida dels habitants de Sant Andreu de Llavaneres.  

Atès que actualment les necessitats de promoció del comerç local de Sant Andreu de Llavaneres han canviat 
respecte el moment d’aprovació de l’esmentada ordenança. 

Vist que es considera necessari poder disposa de diferents formes de fer publicitat per part dels establiments 
comercials de Sant Andreu de Llavaneres. 

Atès que per assolir aquestes finalitats es considera adient modificar l’article 38 de l’ordenança municipal 
vigent. 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de setembre de 2014. 

Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord:   

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 38 de l’Ordenança  municipal de Publicitat i 
Instal·lacions Publicitàries, que tindrà la redacció següent: 

“Article 38. Definició de banderoles, banderes i pancartes als edificis 

Banderes / Banderoles. Són elements amb significació escrita o no, que presenten una formalització 
assimilable a un pla, normalment col·locats en un pla vertical que forma un determinat angle en relació al pla 
de façana i que li és perpendicular, tot plegat amb la finalitat d’actuar de reclam publicitari. La seva informació 
la transmeten mitjançant “textos” i/o “anagrames” i/o “signes” que ressalten sobre el suport. 
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Article 38.1. Característiques generals de les Banderes i/o banderoles i pancartes 

   L'Ajuntament autoritzarà la instal·lació de les banderes i/o banderoles sempre i quan no es col·loquin 
davant de llocs d’interès públic, edificis catalogats o llocs d'especial protecció per l’interès paisatgístic, 
etc., i es col·loquin en nombre que no comporti una saturació de l'espai.  

Les banderoles destinades a la publicitat s’ajustarà a les següents característiques: 

 Tipologia: Suport de material resistent però d’aspecte lleuger col·locat perpendicularment a la façana 
mitjançant un o dos ancoratges.  

• Dimensions: Amplada màxima de la placa: 0,80 m (vol respecte del pla de façana) sense 
sobrepassar l’amplada de la vorera  

• Alçada màxima de la placa: 1,00 m  

• Alçada respecte de la rasant de la vorera: mínima: 3,20 m màxima: 4,50 m  

• Condicions: Es col·locaran a una distància mínima de 0,60 m de les mitgeres i a 5 m entre sí. 
 
Article 38.2. Missatge de les Banderes i/o banderoles i pancartes 

El missatge publicitari haurà de difondre activitats de caràcter periòdic o circumstancial, o aquelles que 
siguin incloses en campanyes de promoció cultural o econòmica, cíviques, socials, sindicals o polítiques 
del municipi.  

En el cas de les banderes o banderoles, l’Ajuntament té la potestat de reserva de l’ús d’una de les cares.  

No s'autoritzaran pancartes amb contingut ofensiu per a les persones.  

Article 38.3. Instal·lació de les banderes i/o banderoles i pancartes 

Les banderes i/o banderoles s'hauran de col·locar de tal manera que no impedeixin la visibilitat de la 
circulació de vehicles ni la dels vianants i veïns de les cases properes.  

El cost de la Instal·lació l’assumeix el titular de l’establiment comercial o el propietari de l’edifici on es 
col·loca la bandera/banderola.  

Caldrà un informe dels Serveis Tècnics municipals positiu per a poder instal·lar una bandera i/o 
banderola. Aquest informe tècnic queda subjecte al que estableix la següent ordenança.”  

Segon.- SOTMETRE la modificació de l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant 
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el 
B.O.P., en el D.O.G.C. i en el diari “El Punt Avui”, perquè es puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre acord exprés. 

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de la modificació de l ‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- DETERMINAR que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’entendrà derogada la 
resta de normativa municipal que entri en contradicció amb aquesta.”   

 
El senyor Joan Mora i Buch, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme, 
explica breument l’assumpte i comenta que després de mantenir reunions amb comerciants del poble, es 
considera necessari regular les banderoles com a publicitat dels comerços. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no se’ls ha 
demanat opinió. 

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, avança que, per raons paisatgístiques, 
s’abstindrà. 

El senyor Mora creu que es tracta d’un criteri polític i afirma que es vol vetllar pels comerciants. A més a 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

més, explica que en les banderoles dels comerços també es podrà posar publicitat de l’Ajuntament. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí i 5 (cinc) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, 
del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora Sandra 
Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA 
D’ANIMALS. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ  INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA 
D’ANIMALS 
 
Vist el text del projecte de l’Ordenança Municipal per a la protecció, control i tinença d’animals. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta Ordenança és regular la protecció, el control i la tinença d’animals 
domèstics dins del terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, intentar reduir al màxim les pèrdues i 
abandonaments d’animals i fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció d’aquests. 

 
Atès que aquesta Ordenança regula la protecció i la tinença responsable d’animals, per tal de garantir 
una bona convivència entre persones i animals, dins de la normativa internacional i europea. També es 
preveu una funció inspectora i un règim disciplinari i sancionador. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 1996 va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal de Tinença d’animals. Havent transcorregut el termini d’informació 
pública sense que es presentessin reclamacions ni al·legacions, es va publicar el text íntegre que va 
resultar definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província número 19, de 22 de gener de 1996. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2000 va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal de la Tinença i conducció de gossos a la via pública. Havent 
transcorregut el termini d’informació pública sense que es presentessin reclamacions ni al·legacions, es 
va publicar el text íntegre que va resultar definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província número 
148, de 21 de juny de 2000. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2010 va aprovar 
definitivament l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana i es va publicar el text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província número 99 de 26 d’abril de 2010.  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2012 va aprovar 
inicialment la modificació de l’article 43.2 (establiment d’una sanció per no retirar les dejeccions de 
gossos a la via pública) de l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. Havent 
transcorregut el termini d’informació pública sense que es presentessin reclamacions ni al·legacions, es 
va publicar el text íntegre que va resultar definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província, de 4 de 
juny de 2012. 
 
Atès que les esmentades ordenances regulen aspectes ja recollits en el projecte de l’Ordenança 
Municipal per a la protecció, control i tinença d’animals, es considera que, un cop aquesta es publiqui 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, per tant, entri en vigor, la regulació 
continguda en les ordenances anteriors ha de quedar derogada. 
 
Vist l’informe de la Tècnica Auxiliar de Sanitat. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 23 de setembre de 2014. 
 
Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
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modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:   

      
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal per a la protecció, control i tinença d’animals. 
El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes 
legals. 
      
Segon.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un període de 
trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el 
D.O.G.C., en el diari “El Periódico” i al web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre acord exprés. 
 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Quart.-  DEROGAR ÍNTEGRAMENT l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals i l’Ordenança 
Municipal de la Tinença i conducció de gossos a la via pública i els articles de l’Ordenança Municipal de 
Civisme i Convivència Ciutadana i totes les ordenances, reglaments o normes que regulin aspectes 
recollits en l’ l’Ordenança Municipal per a la protecció, control i tinença d’animals.” 
 
El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal de GLL-E, Regidor-Delegat de Sanitat, agraeix la 
tasca prèvia duta a terme per l’anterior Regidor de Sanitat, senyor Antoni Majó. Explica breument 
l’assumpte i destaca que s’ha actualitzat el règim sancionador i s’ha procedit a adaptar l’ordenança a la 
normativa europea. 
 
El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, anuncia la seva abstenció perquè no se’ls ha 
demanat opinió. 

El senyor Antoni Costa i Matas, Regidor del Grup Municipal del PP, agraeix la menció a l’anterior 
Regidor de Sanitat feta pel senyor Minguell. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de 
CIU, ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i 
Paulí i 5 (cinc) abstencions del Grup Municipal del PP, del Regidor no adscrit senyor Josep Molins i 
Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la Regidora no adscrita senyora 
Sandra Carreras i Ruiz. Per tant, l’assumpte resulta aprovat sense cap esmena. 
 
 
6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE SUPORT A LA REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL I 
PROMOURE L’ELECCIÓ DIRECTA DE L’ALCALDE. 

Moció que presenta el Grup Popular de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per donar suport a la 
reforma de la Ley Electoral i promoure l’elecció directa de l’Alcalde. 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres conforme a lo previsto en 
los artículos 91.4 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente: 

MOCIÓN 

“El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. 
Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración les corresponde a sus 
respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos 
por los vecinos de municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La Ley regulará 
las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto.” 
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Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los 
vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de Elecciones 
Locales que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más 
votada. Por lo tanto, no sólo establecía un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con 
un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal. 

Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en varios países de nuestro 
entorno, como Francia y  Portugal se contempla la designación como alcalde de la persona que 
encabece la lista más votada. 

Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o planteamientos 
programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 1998 el grupo parlamentario socialista 
planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. 

En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las razones que justifican la 
elección directa del Alcalde por todos los electores son de naturaleza política, es decir, son razones 
fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del Alcalde con los 
electores y, en fin, de un reforzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar 
servicios a los ciudadanos.” 

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que afectaban a la 
elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del 
alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue disuelto 
esta iniciativa legislativa caducó. 

Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las Elecciones Generales de 2004, 
este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio de la 
redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen local que, como tantas otras del gobierno 
Zapatero, fue incumplida. 

Por otra parte, en el programa electoral, con que el PSOE concurrió a las Elecciones Generales de 
2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio 
de la redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen local que, como tantas otras del gobierno 
Zapatero, fue incumplida . 

Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a las elecciones Generales de 2011, y 
en las que contó con un notable apoyo ciudadano, ya se dice que: “Promoveremos la reforma del 
sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo 
tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos.” 

Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde, personificando más 
su elección, al permitir que la máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la 
candidatura más votada. 

Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe forzarse la legitimidad popular y 
representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el 
Mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. 

Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se adopten las modificaciones legales 
oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del 
Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegido 
alcalde.” 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, pensa que la moció és prou 
clara, es tracta d’un projecte de llei que espera i desitja que es dugui a terme, perquè està convençut 
que és el que s’ha de fer. 

Considera que si la persona que encapçala la llista més votada no assoleix l’alcaldia i pacten els altres 
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grups polítics es tracta d’un frau. 

A les 21,30 hores s’incorpora el Regidor senyor Antoni Majó i Vives, del Grup Municipal del PP. 

El senyor Bartomeu pensa que els pactes s’han de fer abans de les eleccions, no després. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, recorda que ell ja va presentar aquesta moció 
i que ho fa fer perquè en aquest municipi s’ha donat una situació tergiversada. 

Afirma que ell va ser cap de llista de CIU durant els anys 2007 i 2011, i ara governa el número set de la 
llista de CIU de 2011. 

Pensa que la ciutadania no entén per què governen partits minoritaris i no el cap de llista més votat. 

Per últim, el senyor Graupera considera que amb aquest sistema s’evitarien situacions estranyes. Això 
provoca desafecció política. 

El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, llegeix el següent escrit: 

      “Benvolguts …… 
  
Ofereixen un cop més, propostes que van sempre en la mateixa direcció. La d’avui n’és  una mostra més. 
Volen canviar les lleis per privar de més llibertat als ciutadans i ho fan a cop de timó, per esquivar els 
obstacles que els poden privar de quota de poder.  
  
M’explico: 
  
Ja s’ha vist amb la llei sobre  l’avortament. Que ha passat, doncs que no els hi sortien els números,” cop de 
timó”,  han preferit incomplir, una vegada més, el seu programa electoral. Amb aquesta llei pretenien privar,  
a totes les dones de tots els pobles de l’Estat, del seu dret a decidir. 
  
Ara amb el tribunal constitucional, que per cert té el seu president recusat pel Parlament de Catalunya,  ja 
que va ser militant del PP durant molts anys, ara i a corre cuita, volen també privar-nos a tots els catalans 
del dret a decidir. 
  
Què ofereixen a canvi?  
-   Rescats als bancs 
-   Desnonaments, privant d’habitatge digne a famílies 
-   Fan infraestructures milionàries que no serveixen per res  
  
Sí, tot això és el que fan... 
  
Aquesta moció també priva de llibertat als ciutadans, ja que si hi ha una formació que ha tret un 30%, major 
nombre de vots que cap altre, però aquesta formació està posicionada en un extrem  políticament parlant, i 
per contra si dues altres formacions molt més pròximes entre si políticament parlant sumen més d’un 30%, 
per exemple un 58%, aleshores sap que passa? que majoritàriament son aquestes dues formacions qui 
representen la majoria des del punt democràtic.  
  
Vostès això avui també s’ho volen carregar. “Un altre cop de timó”  
  
Senyors del PP, el vaixell en que vostès naveguen, i mai millor dit “naveguen”, no va ni a motor ni a vela, 
només va seguint el corrent, amb l’únic rumb de mantenir-se a flota, de mantenir-se al poder. 
  
Vostès són reactius i no tenen idees, només van fent cops de timó per esquivar els obstacles que de sobte 
els hi surten pel camí i els poden privar de quota de poder. I sap que passa quan es va a cops de timó, 
doncs que els passatgers s’amotinen i la tripulació deserta. 
  
Siguin valents i preparin una moció per votar  les llistes obertes, amb això si que farem un pas endavant i 
dotarem de més llibertat i democràcia al nostre país.”  
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El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal SOS LLAVANERES, li recorda al senyor Graupera 
que al cap de poc temps va plegar del seu partit. Llegeix el següent escrit: 
 
“Sr. Graupera ; vostè no ha explicat tota l’historia, al cap de pocs dies  d’entrar  al govern es va donar de 
baixa del seu partit , i  sàpiga que  a vostè l’han fet fora amb una moció de censura, hi sàpiga que els 
ciutadans dipositant la seva representativitat en una candidatura i no en el seu cap de llista… i vostè s’ha 
prostituït políticament…. 

Srs. del PP, ara fa un mes varem aprovar una moció en el sentit contrari al que vostès plantegen  i en 
aquesta  moció es van aprovar els següents acords, i es manifestava l’oposició a qualsevol reforma  en que: 

1) l’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per vulnerar 
els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment. 

2) l’atribució de l’alcaldia a la llista mes votada , quan no tingui el suport de la majoria de regidors elegits en 
vot igual mitjançant un sistema proporcional i constituïts en el ple de l’ajuntament. 

3) la constitució del ple municipal per regidors es que no hagin estat escollits en el mateix acte electoral 
mitjançant sufragi universal,  igual, lliure, i secret, tal com estableix l’art 140 de la Constitució Española. 

Per tant el grup municipal SOS Llavaneres votarà en contra d’aquesta  Moció.” 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal GLL-E, llegeix el següent escrit:  
 
“Senyors del PP, Es tracta de models polítics. No hi ha una veritat absoluta ni un sistema perfecte en aquest 
assumpte. L’únic que hi ha ara és la conveniència política del Partit Popular pel moment concret que viuen 
de pèrdua de confiança. 

Però així no es fan les coses: els canvis en temes importants, en temes d’Estat, com aquest, s’han de 
consensuar i això és el que vostès ni volen ni poden fer perquè ningú no els segueix. 

Amb aquesta modificació de la llei el que volen és liquidar la política, el diàleg i l’acord. 

Parlen de la necessitat d’estabilitat, de governabilitat i de respecte a la voluntat popular, a la voluntat 
majoritària dels ciutadans  i jo els pregunto... el PP de Llavaneres, vostès, han governat durant anys sota la 
llei que ara volen canviar. Quan governaven vostès es respectava la voluntat majoritària dels ciutadans?. La 
resposta és que sí. 

No hi va haver estabilitat en els consistoris quan governava el PP? La resposta torna a ser que sí. 

El que passa és que ara tenen por de perdre moltes alcaldies. I per a evitar-ho, demanen l’elecció directa de 
l’alcalde. Els encantaria eliminar, fulminar les minories. 

I en això, tenen vostès un problema i és que el seu partit, el PP no té en compte que aquí, a Catalunya, 
vostès són una de les minories. Però tot val per a conservar el poder a la resta d’Espanya.” 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que quan el PP va governar 
per primera vegada a Sant Andreu de Llavaneres va ser la tercera força política i va accedir a l’Alcaldia. 

El senyor Mora pensa que el PP té por a perdre majories i vol blindar-se fent maniobres a la seva 
conveniència i demostrant que és poc demòcrata. 

El senyor Mora considera que les minories són tan respectables com les majories i que el PP vol silenciar 
l’opinió de la gent. 

Per últim, el senyor Mora es dirigeix al senyor Graupera i li diu que l’han fet fora els seus companys del Grup 
Municipal que representava. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, considera que el PP fa trampes al 
solitari, ja que parlen d’elecció directa de l’Alcalde, però el fet de nomenar Alcalde al cap de llista no és elecció 
directa. Quan es parla d’elecció directa es tracta de llistes obertes. 
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També comenta que CIU ho ha proposat per determinats municipis i que a d’altres països si s’assoleix el 50% 
dels vots es nomena Alcalde, si no hi ha una segona volta. Però el PP no en parla d’això, només afirma que vol 
“garantir la governabilitat” i això no és cert. 

Per últim, el senyor Nogueras, pensa que en aquesta moció no s’expliquen les “modificacions legals oportunes”. 

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, demana al senyor Nogueras que retiri la 
paraula “trampes”. El que fa el PP és legislar. 

Seguidament es dirigeix al senyor Mora, i li demana que no renyi al PP. 

Al senyor Rubal li recorda que el seu Grup no va voler pactar amb GLL però sí amb CIU perquè era la llista més 
votada. Recorda que GLL va proposar una moció de censura al PP que el PP no va subscriure. 

Pel que fa al senyor Ruiz afirma que té idees diferents i al senyor Ramon li demana que no parli de les 
intencions del PP i afirma que ha trobat a faltar que li parli del 3%. 

El senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Regidor no adscrit, afirma que entén la por dels partits polítics perquè si 
no no governarien en aquest municipi. 

Creu que s’han barrejat temes, es parla de la figura de l’Alcalde i, per tant, considera just que governi el cap de 
la llista més votada. 

El senyor Salvador Ramon i Paulí, Regidor no adscrit, proposa fer llistes obertes i demana al PP que legisli de 
manera més progressista. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Diaz, del Grup Municipal GLL-E, expressa el següent, dirigint-se als senyors 
Graupera i Costa: 

“Parlen sempre de pactes contranatura i d’unió de minories, com una cosa il·legítima. Però vostès, regidors del 
PP, després de les eleccions passades, vostès, els membres del PP van seure  a buscar el pacte amb ERC, 
amb Gent de Llavaneres i amb Convergència i Unió.  

Volen dir que si haguessin arribat a un pacte amb ERC o amb Gent de Llavaneres, hagués estat un frau al seu 
electorat? Ho dic perquè la reunió la varen convocar vostès... 

Regidor Graupera, no parli de situacions “estranyes”, perquè “situacions estranyes” són tenir un alcalde amb 
imputacions en causes judicials, les denúncies des de la fiscalia a un exalcalde com vostè per delictes greus. 
Això si que és “estrany” i “lamentable”. 

Seguidament, el senyor Rubal es dirigeix al senyor Bartomeu en els següents termes: 

“Miri, no pensava parlar d’una reunió que entenia que havia de quedar com un fet de tipus reservat, però com 
que no diuen la veritat li refrescaré la memòria, perquè sembla que li falla: de la taula de negociacions no es van 
aixecar vostès, del PP. De la taula em vaig aixecar jo quan després d’una hora i mitja van posar a sobre de la 
taula l’exigència de posar un sou al regidor senyor Costa sense haver acabat ni tan sols de parlar del programa 
de govern. Jo em vaig aixecar, no vostès.  

En segon lloc, senyor Bartomeu, diu que mai no han afavorit ni buscat una moció de censura? Això és fals: 
quan el senyor Mora i jo varem sortir del govern Graupera el 2009, a la primera reunió que vàrem tenir amb la 
resta de l’oposició van ser vostès, senyors del PP que van proposar de fer una moció de censura al senyor 
Graupera. Vostès, senyor Bartomeu. I tant el senyor Mora com jo mateix els vam dir que no estàvem allà per a 
rebentar cap govern. Que si arribàvem a acords fent propostes, votaríem amb vostès i si no, ho faríem amb el 
govern. El PP va proposar de fer una moció de censura.” 

Per últim, es dirigeix al senyor Graupera: 

“Miri, aquest govern de concentració s’ha format per governar i, sobretot, per acabar amb aquesta bogeria seva. 
De fet, ja li han dit: són els seus propis companys, que veient com governa, han deixat el govern i a vostè.  

Diu que tenim por de perdre el poder? Li recordo que jo mateix vaig abandonar el seu govern. Quan estava 
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gaudint, governant i li vam dir adéu perquè no ens agradava el que estava fent. Així que de por, senyor 
Graupera, no en tenim. Gens ni mica.”  

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, recorda que al febrer de l’any 2009, 
efectivament, el PP va proposar a GLL-E i a ERC-AM, una moció de censura que van refusar. 

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, explica que l’expressió “trampes al 
solitari” és una expressió popular i no la retira, a més a més, afirma que el PP fa trampes i, per tant, no ho retira. 

Sotmès a votació l’assumpte, s’obté el resultat següent: 6 (sis) vots a favor del Grup Municipal del PP, del 
Regidor no adscrit senyor Josep Molins i Puig, del Regidor no adscrit senyor Bernat Graupera i Fàbregas i de la 
Regidora no adscrita senyora Sandra Carreras i Ruiz, i 10 (deu) vots en contra dels Grups Municipals de CIU, 
ERC-AM, GLL-E, PSC-PM, SOS LLAVANERES i del Regidor no adscrit senyor Salvador Ramon i Paulí. Per 
tant, la moció resulta rebutjada. 

 
7.- INFORMES. 
 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Diaz, del Grup Municipal GLL-E, agraeix l’esforç fet per Televisió de Llavaneres 
per l’emissió del Ple en directe. Agraeix també la feina del senyor Nogueras, Regidor-Delegat de Comunicació, i 
dels voluntaris. 
 
També informa de la presentació del projecte Eliminació de nitrats de l’aigua subterrània de Llavaneres 
mitjançant bioremediació, iniciat l’any 2012. 

El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, també manifesta el seu agraïment als 
membres de la Televisió de Llavaneres.  
 
També recorda que aquest cap de setmana es farà la I Festa de la sembra del pèsol garrofal. 

Essent les 22,13 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

En acabar sessió, el Ple es constitueix com a Junta General de la mercantil Llavaneres Societat Municipal, 
S.L.U. per tal de tractar l’assumpte següent: Dissolució i liquidació de la societat municipal “LLAVANERES 
SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.” 

Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 

“DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”  

Ates que en data 26 de setembre de 2014 es va dictar Decret d’Alcaldia mitjançant el qual s’acordava incoar 
expedient per a la dissolució i liquidació de la societat municipal “LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, S.L.”  

Atès que aquesta decisió ve donada pel fet l’esmentada societat no desenvolupa cap de les activitats 
relacionades al seu objecte social, i, a més a més es donen les circumstàncies previstes a  la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.  

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data  25 de març de 2013  es va acordar la suspensió de les 
activitats de la societat.  

Atès que l’objectiu actual de la societat, donada la manca d’activitats que configuren el seu objecte social i la 
inexistència d’intenció de reprendre-les, és la dissolució i liquidació de la mateixa, tal com preveu l’article 363.1 
a) del  Text Refós de la Llei de Societats de Capital que diu  que la societat es dissoldrà: 

“Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se 
entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. 
Atès que els acords de dissolució i liquidació d’una societat s’han de formalitzar  partint d’un acord de la Junta 
General tal com preveu l’article 364 del mateix precepte legal, i s’ha de tramitar de conformitat amb els articles 
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365 i següents de l’esmentada Llei (convocatòria de Junta, acords de dissolució, nomenament de liquidador, 
aprovació de l’acord d’aprovació del balanç liquidació etc..) fins a la seva obligatòria inscripció al Registre 
Mercantil, ja que segons l’ article 369 de la Llei “La disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro 
Mercantil” 

Atès que l’ article 395 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital preveu expressament:  
 
“1. Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad que contendrá las siguientes 
manifestaciones: 

a) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se 
hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto.  

b) Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos.  

c) Que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación o consignado su importe.  

2. A la escritura pública se incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los socios, en la que 
conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere correspondido a cada uno.” 

Atès que, tal com es diu a l’informe de Secretaria de 18 de setembre de 2014, tant a l’empara de l’apartat 
segon, com de l’apartat quart de l’article 36 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica la Disposició Addicional Novena de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s’entén necessària la dissolució de la societat municipal ja 
que no té superàvit i a més a més en no haver voluntat de reprendre l’activitat social, no resulta procedent ni 
l’elaboració d’un Pla Corrector (que representaria una despesa per a l’Ajuntament), ni una adscripció a l’Ens 
Local. 
 
Atès que per tal de procedir a l’esmentada dissolució i liquidació, cal prèviament la realització i formalització de 
determinats aspectes legals tals com la formulació dels Comptes Anuals pendents, que necessiten dels 
corresponents acords del Consell d’Administració per poder ser objecte de la inscripció preceptiva en el 
Registre Mercantil. 

Atès que segons l’article 14 dels estatuts Socials, el termini de durada del càrrec de conseller serà de quatre 
anys, i “el seu mandat no podrà ser superior al del consistori i cessarà amb ell.” 

Atès que, d’acord amb el previst a aquest precepte, els càrrecs dels membres del Consell d’Administració han 
caducat i, per tant, caldria la seva renovació en cas que la societat volgués continuar amb la seva activitat 
social. 

Atès però, que la societat no té intenció de reprendre la seva activitat ans el contrari, ja que la voluntat social és 
dissoldre-la i nomenar un liquidador que es faci càrrec de les operacions de liquidació, així com de la formulació 
dels Comptes Anuals pendents.  

Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació a resultes del Decret d’incoació emès per l’Alcaldia en 
data 17 de setembre de 2014. 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació en funcions de Junta General de la societat “Llavaneres 
Societat Municipal, SL” l’adopció dels següents acords: 

I.- Aprovació inicial de l’acord de dissolució de la societat municipal “Llavaneres Societat Municipal, S.L” pel 
cessament de les seves activitats per un termini superior a un any, segons el que preveu l’article 363.1 a) 
del Text Refós de la Llei de societats de capital, i per tal de donar compliment a la Llei 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica la Disposició Addicional 9a, número 2, 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local. 

II.- Afegir a la seva denominació social la frase “En liquidació”, en compliment de l’ article  371.2 de la Llei 
de Societats de Capital, per la qual cosa la denominació quedarà en “Llavaneres Societat Municipal, S.L.U, 
En Liquidació”  

III. Cessar els anteriors membres del Consell d’Administració de la societat “Llavaneres Societat Municipal, 
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S.L.U” per haver finalitzat el període pel qual varen ser elegits, agraint-los el serveis prestats i aprovant 
íntegrament la seva gestió fins al dia d’avui. 

- Sr. Carlos Bartomeu i Castro, major d’edat, i titular del D.N.I 37.264.021L. 

-Sra. Sandra Carreras i Ruiz, major d’edat, i titular del D.N.I 46.236.695 W. 

-Sr. Salvador Ramon i Paulí, major d’edat, i titular del D.N.I 77.091.373 L. 

-Sr. Josep Maria Ruiz i Royo, major d’edat, i titular del D.N.I 77.295.602 P. 

-Sra. Carme Bastida i Marco, major d’edat, i titular del D.N.I 38.844.895 B. 

IV.- Nomenar Liquidador Únic  de la  societat “Llavaneres Societat Municipal, S.L.U.”  i per temps indefinit al 
Sr. Juan Manuel Garcia i Concepción , Alcalde i President de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
major d’edat, amb D.N.I 38.768.191-N i domicili a la Plaça de la Vila, 1. 08392-Sant Andreu de Llavaneres, 
qui exercirà l’esmentat càrrec per temps indefinit, amb caràcter gratuït i amb totes les facultats legals que 
l’esmentat càrrec li confereix, al qual se li faculta per tal que dugui a terme totes les operacions i actes 
necessaris en ordre a la plena efectivitat de l’acordat, fins a la completa inscripció de l’escriptura d’extinció 
social i fins a la cancel·lació dels assentaments registrals, i per tal de realitzar tots aquells actes i operacions 
que hagin pogut quedar pendents o inadvertits. 

V.- Sotmetre l’esmentat acord a informació pública durant un període de trenta dies mitjançant la publicació 
d’Edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP, al DOGC i al diari el Punt Avui, als efectes que es 
puguin presentar al·legacions i/o reclamacions.  

VI.- Facultar expressa i àmpliament a l’Alcalde i President del Ple en funcions de Junta General Sr. Juan 
Manuel Garcia i Concepción per a què, si s’escau, comparegui davant Notari i elevi a públic els presents 
acords, i porti a terme totes les gestions públiques o privades, necessàries fins a la total inscripció dels mateixos 
al Registre Mercantil.” 

Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
A continuació, s’aprova per unanimitat la present acta de la Junta General de la mercantil Llavaneres 
Societat Municipal, S.L. 

Essent les 22,14 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    

 


