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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2014 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les dotze hores del dia 29 de març de 2014, es reuneix a la Sala d’Actes de 
la Casa Consistorial, el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària,  que ha estat legalment convocada en 
compliment de l’establert en l’article 197.1,c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, amb únic punt en l’ordre del dia: “DELIBERACIÓ I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA DE 
DATA 18 DE MARÇ DE 2014, REGISTRE D’ENTRADA NÚMERO 719/2014, DE 18 DE MARÇ”, l’Alcalde 
senyor Bernat Graupera i Fàbregas (no adscrit) i el Regidors senyors Carlos Bartomeu i Castro (PP), 
Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (Regidor no adscrit), Antoni Majó i Vivés (PP), les senyores 
Sandra Carreras i Ruiz (Regidora no adscrita),  Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i 
Pauli (Regidor no adscrit), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i 
Martínez (Esquerra-AM), la senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), 
Emili Minguell i Parent (GLL-E), la senyora Mireia Neira i Marí (PSC-PM), Josep Ruiz i Royo (SOS 
LLAVANERES)  i Juan Manuel García i Concepción (Regidor no adscrit). 
 
 
Assistits pel Secretari de la Corporació senyor Josep Lluís Valentín i Martínez que dóna fe de l’acte. 
 
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 l’assumpte inclòs a l’ordre del dia. 
 
 
DELIBERACIÓ I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA DE DATA 18 DE MARÇ DE 2014, REGISTRE 
D’ENTRADA NÚMERO 719/2014, DE 18 DE MARÇ. 
 
Presideix el Ple la Mesa d’Edat integrada pels Regidors senyor Lluís Nogueras i Moulines i senyora Gemma 
Martín i Villanova, Regidors de major i menor edat de la Corporació respectivament. Actua com a Secretari 
de la Mesa el que ho és de la Corporació. 
 
En compliment del que disposa l’article 197.1,e) de la LOREG, la Mesa d’Edat constata que es mantenen 
els requisits exigits a l’article 197.1,a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 

S’inicia la sessió de conformitat amb el que disposa l’article 197.1,e) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, amb la lectura, per part del Secretari de la Mesa d’Edat, de la moció de 
censura presentada pels Regidors senyors Lluís Nogueras i Moulines, senyora Marta Alsina i Freginals, 
Joan Mora i Buch, Albert Sala i Martínez, senyora Gemma Martín i Villanova, Joan Rubal i Díaz, Emilio 
Minguell i Parent, senyora Mireia Neira i Marí, Josep Ruiz i Royo, Juan Manuel García i Concepción i 
Salvador Ramon i Paulí:  
 
“El present mandat (2011-2015) es va iniciar amb un govern format per 7 regidors del Grup Municipal de 
Convergència i Unió i per 3 regidors del Grup Municipal del Partit Popular. 

Al llarg d’aquests quasi 3 anys, les actuacions del govern i, molt particularment, de l’alcalde, Bernat 
Graupera Fàbregas, han anat deteriorant de manera sostinguda la gestió municipal i el funcionament de la 
institució de l’Ajuntament i dels seus òrgans. 

S’ha entorpit des del govern i l’alcaldia la tasca de control pròpia de l’oposició. Alguns exemples són: 

• restriccions a l’accés a la informació, a expedients municipals per part dels regidors; 

• hi ha hagut documents que han quedat fora del control del registre municipal de documentació 
durant mesos (és el cas de l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre l’expedient a 
Inmobiliaria Manauta i les obres al Golf Llavaneres). Aquest document, tenia registre de sortida de 
l’OAC de l’abril de 2012, es va utilitzar com a motivació del decret de l’alcalde 343/2012 de 22 de 
maig, però no va entrar al registre municipal fins el 9 de gener de 2013 

• s’ha hagut de denunciar comportaments irregulars que, per imperatius d’òrgans superiors de 
l’Administració han obligat al Ple a anul·lar fins a 26 decrets d’alcaldia relacionats amb la 
contractació de personal (Referència Oficina Antifrau de Catalunya: APV 135/2010 i exp. 068-
19092011/135). 



 
2 

La Comissió Jurídica Assessora està resolent actualment per definir les actuacions posteriors a 
l’anul·lació dels decrets, si cal l’anul·lació també dels contractes o altres actuacions derivades 
d’aquests. 

• S’ha hagut de denunciar actuacions en relació amb expedients de disciplina urbanística, algun dels 
quals han acabat amb una querella de la Fiscalia i la imputació de l’alcalde Graupera per delicte 
contra l’ordenació del territori. 

• Es mantenen oberts expedients d’investigació per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya i de la 
Fiscalia que situen l’Ajuntament en una inestabilitat permanent que han soscavat la confiança en el 
govern municipal no només dels grups polítics de l’oposició, sinó també d’alguns membres del 
grup municipal de l’alcalde, els quals han acabat per abandonar el govern. 

 

Des del moment en què el govern es queda en minoria numèrica per la sortida de 4 dels 7 membres del 
grup municipal de CiU que el formaven originalment, la situació ha empitjorat. El que era una manca de 
respecte en les formes i el tracte als regidors durant les sessions plenàries, s’ha convertit en un atac que 
afecta a drets fonamentals, com el de la participació en els afers públics, emparat en la legislació (art 23 
Constitució Espanyola). 

Aquest comportament s’ha palesat en la convocatòria continuada sense justificacions d’urgència de 
sessions plenàries en hores de matí i dies feiners per dificultar o impossibilitar l’assistència dels regidors 
de l’oposició, els quals no tenen dedicació retribuïda i tenen, per tant, obligacions laborals privades. 

Aquestes convocatòries, que habitualment es celebraven en horari de vespre, s’han passat a celebrar en 
aquest horari de matí i dia feiner com a via per guanyar votacions en aspectes en què el govern sabia que 
no gosava d’una majoria clara. Són mostra d’aquest comportament les convocatòries per a Ple de 29 
d’octubre de 2013, 30 d’octubre de 2013, 21 de novembre de 2013, 25 de novembre de 2013, 29 de 
novembre de 2013, 2 de desembre de 2013, 13 de desembre de 2013 i 30 de desembre de 2013. I la 
convocatòria de Comissió Informativa de 18 de novembre, convocada en dilluns feiner a les 12 del migdia 
(8 plens en un mes i mig aproximadament). 

Un cas especialment greu és el del passat divendres 13 de desembre, quan es convoca un ple 
extraordinari i urgent a les 11:30 hores per a celebrar a les 13:50 h. Un cop arribada l’hora, després de 
comprovar que dels 8 dels 11 regidors de l’oposició havien assistit tot i la precipitació de la convocatòria, 
l’alcalde va al·legar “motius tècnics i personals” per anul·lar la sessió. L’anul·lació, a més de la falta de 
respecte i la violentació de les condicions laborals dels regidors de l’oposició, demostra que no existia una 
urgència real per a la convocatòria. Cal assenyalar que, a hores d’ara, encara no s’han especificat no ja 
les causes “personals”, sinó les suposades causes tècniques. 

El deteriorament intern a l’ajuntament no afecta només a les relacions polítiques, sinó que també amb els 
treballadors es manté un estat de tensió permanent: 

• Un treballador s’ha vist obligat a incloure al registre municipal un escrit amb una relació 
d’expedients de disciplina urbanística i de medi ambient que romanen paralitzats o sense 
tramitació per la inacció de l’alcalde i sense justificació administrativa. El treballador es va veure 
obligat per no incórrer en responsabilitats cas que l’ajuntament es veiés perjudicat per aquesta 
inacció de l’alcalde. (incloure document relació expedients).  

• l’alcalde ha d’afrontar ben aviat el judici on es troba imputat per un suposat delicte d’assetjament 
laboral, coaccions i amenaces contra un treballador municipal, antic Director de Serveis Territorials 
i actual responsable de la tramitació dels expedients de disciplina urbanística i mediambiental.  

 

• Després d’un procediment d’investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Exp. Oficina Antifrau 
070-19092011-137), la Fiscalia va interposar querella criminal contra l’alcalde per suposat delicte 
contra l’ordenació del territori). Diligències Prèvies 2389/2013 actualment al Jutjat d’Instrucció 1 de 
Mataró. 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
Aquests comportaments han portat a la ruptura dins del grup municipal majoritari (CIU) i a la sortida, com 
es deia abans del govern d’alguns dels seus membres. 

Atesa la situació d’inestabilitat que pateix l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, governat en minoria 
per 3 regidors no adscrits (ex-regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió) i per 3 regidors del 
Grup Municipal del Partit Popular. 

Atesa la impossibilitat demostrada per l’alcalde i l’equip de govern de trobar vies de consens i treball 
conjunt que retornin la governabilitat al nostre Ajuntament. 

Atesa la voluntat de sumar esforços davant les dificultats, entenent que la unitat d’acció política no 
consisteix en què hi hagi unanimitat de pensament, però sí homogeneïtat i compromís per treballar 
conjuntament pel bé comú i l’interès general. 

 
Lluis Nogueras i Moulines, amb DNI 39.001.947 L,   

Marta Alsina i Freginals, amb DNI 38.868.906 X  

Joan Mora i Buch, amb DNI 77.295.506 G  

Albert Sala i Martínez, amb DNI 77.613.509 D  

Gemma Martín i Villanova, amb DNI 38.857.089 S  

Joan Rubal i Díaz, amb DNI 33.874.016 F  

Emilio Minguell i Parent, amb DNI 38.777.262 K  

Mireia Neira i Marí, amb DNI 43.697.207 J  

Josep Ruiz i Royo, amb DNI 77.295.602 P  

Juan Manuel García i Concepción, amb DNI 38.768.191 N 

Salvador Ramon i Paulí, amb DNI 77.091.373 L 

 

actuant en condició de regidors i regidores d’aquest Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com millor 
procedeixi en Dret 

EXPOSEM 

Que d’acord amb allò que disposa l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General (en endavant LOREG), modificat per la Llei Orgànica 8/1999, la Llei Orgànica 2/2011, de 
28 de gener, i l’article 53 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en tot allò que no contradigui la LOREG, presentem MOCIÓ DE CENSURA  contra el senyor 
alcalde BERNAT GRAUPERA I FÁBREGAS, per tal que sigui sotmesa a votació del Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb els requisits legalment establerts. 

PRIMER.- La moció de censura presentada compleix el requisit de l’article 197.1 lletra a) de la LOREG, ja 
que és proposada almenys per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès 
que el nombre legal de membres de la corporació és de 17, i els regidors/res proposants són onze (11). A 
part, cap membre proposant pertany al grup municipal al qual pertany l’alcalde. 

SEGON.- La present moció, en compliment del que estableix l’article 197.1 a) de la LOREG, proposa com 
a candidat a l’alcaldia al senyor JUAN MANUEL GARCÍA I CONCEPCIÓN, el qual accepta de forma 
expressa aquesta condició de candidat amb la signatura de la present moció. 

TERCER.- En compliment d’allò que estableix l’article 197.1 lletra b) de la LOREG el Secretari de la 
Corporació ha d’autenticar les signatures dels regidors sotasignants, diligència que consta al peu de les 
signatures dels regidors/res sotasignants. 

SOL·LICITEM 

D’acord amb allò previst a l’article 197.1 lletra c) que sigui convocat el Ple per a les 12 hores del desè dia 
hàbil posterior al dia d’entrada d’aquest escrit al Registre General de l’Ajuntament, és a dir, per a les 12 
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hores del 29 de març de 2014, i es convoqui als regidors/res a l’esmentat Ple. 

I sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que prengui els següents  

ACORDS 

Primer.- Censurar la gestió del senyor Bernat Graupera i Fábregas, com a alcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres i destituir-lo del seu càrrec. 

Segon.- Proclamar al regidor d’aquesta corporació el senyor Juan Manuel García i Concepción com 
alcalde, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta moció de censura. 

Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi. 

ACCEPTACIÓ DE LA CANDIDATURA 

Jo, Juan Manuel García Concepción, regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, accepto de 
manera expressa la meva candidatura com a alcalde en la present  Moció de censura i, per a que consti 
signo sota d’aquesta acceptació a Sant 

Sant Andreu de Llavaneres a 18 de Març de 2014.” 

El senyor Lluís Nogueras i Moulines, president de la Mesa d’Edat, d’acord amb l’article 197.1,e) de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, concedeix la paraula breument i per aquest 
ordre, al candidat a l’Alcaldia, a l’Alcalde i als portaveus dels Grups Municipals. El President de la Mesa 
d’Edat manifesta que aquesta ha considerat oportú que els Regidors no adscrits també puguin intervenir 
en aquest acte, per la qual cosa se’ls hi concedirà la paraula.  

El senyor Nogueras també demana que les intervencions siguin breus, entre quatre i cinc minuts de 
durada com a màxim, també demana que siguin respectuoses. 

En primer lloc intervé el senyor Juan Manuel Garcia Concepción, candidat a l’Alcaldia, que manifesta el 
següent: 

“Bon dia a tothom, 
 
Com bé sabeu, estem avui aquí per presentar una moció de censura contra l’actual govern municipal. Us 
puc assegurar que el camí que ens porta fins aquest ple municipal extraordinari no s’ha gestat d’un dia per 
un altre, no ha estat fruit de la improvisació. Aquesta decisió no ha estat fàcil, tot el contrari. Ha estat una 
decisió molt meditada, discutida i consensuada per part de tots els regidors i regidores que han signat la 
moció. 
  
L’estratègia política ens aconsellava no fer aquest pas tan sols un any abans de les eleccions municipals 
del 2015 però considero, honestament, que era inevitable davant la incapacitat de l’actual govern 
municipal per dirigir aquest Ajuntament. Els regidors i les regidores que donem suport a la moció no hem 
actuat en clau de partit, sinó pensant en el benefici del poble. En podeu estar segurs. 
 
Avui comencem una nova etapa. Volem deixar enrere una manera de governar que considerem errònia. 
Apostem per la transparència i per la informació, pel diàleg i pel consens amb tots els regidors del 
consistori, i tindrem també com a pilars la defensa d’una bona gestió dels recursos econòmics i dels 
recursos humans. Tanquem per sempre un període de crispació que no ha estat agradable per a ningú. 
 
  
Una de les primeres accions que el futur govern tirarà endavant, si avui prospera aquesta moció de 
censura, és una auditoria econòmica de les finances municipals. Serà el pas previ a la confecció d’uns 
pressupostos basats en la realitat i no en els interessos polítics. La següent fita, que confio que el proper 
govern podrà fer en el termini d’un mes, ha de ser la convocatòria d’una audiència pública en què 
s’informarà els ciutadans de l’estat real dels comptes d’aquest Ajuntament. 
  
Com tots els presents saben, si aquesta moció prospera, els regidors i regidores signants farem un govern 
de concentració. Un govern que es basarà en la transparència i en el rigor en la gestió. Volem rebaixar la 
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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

tensió actual, que no és bona per a ningú, i contribuir a què el personal municipal pugui treballar sense 
crispació per oferir un millor servei als ciutadans. 
 
És un moment molt important i cal estar a l’alçada de les circumstàncies. És per això que demano altura 
de mires als regidors i regidores que no formaran part del futur govern municipal. 
  
Per acabar, voldria agrair a tots els companys que han signat aquesta moció de censura, la confiança i la 
generositat cap a la meva persona. En especial, vull expressar públicament el meu agraïment als 
companys de federació de Convergència. 
 
Tenim per davant uns mesos de molta feina, però el nostre compromís és ferm. No serà fàcil però estic 
convençut que ens en sortirem. 
 
 Gràcies!” 
 

A continuació, el senyor Bernat Graupera i Fàbregas, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres: 

“Després de set anys com Alcalde, crec que cal fer balanç. Vull agrair als Regidors de govern i a tots els 
treballadors de l’Ajuntament la seva tasca. 

L’inici del mandat es va fer amb una victòria electoral aclaparadora, doblant la segona força política i 
durant tot el mandat s’ha intentat complir el programa electoral de CIU. 

Lamento l’actitud dels grups de l’oposició que ha estat destructiva. Ha fet desenes de denúncies a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya i a la Fiscalia. Ara, per cert, la Comissió Jurídica Assessora està reconeixent que els 
Decrets de personal que es van denunciar van estar ben fets. 

Sí que reconec que he estat imputat pel cas del tir de pràctiques del golf. Amb el vent els pals del tir de 
pràctiques van caure. Aquests pals hi eren des de fa quaranta anys. 

A l’any 2007 un treballador em va denunciar per mobbing, perquè se’l va canviar de despatx , se li va 
treure el mòbil, se li van restar funcions i se’l va obligar a fitxar. 

Pel que fa al fet de convocar les sessions del Ple a les dotze hores, es van fer perquè la intenció del 
govern era la de tirar endavant els projectes.  

Durant aquest mandat les finances s’han estabilitzat. L’any 2007 el pressupost era de vint-i-dos milions 
d’euros i a l’any 2013 va ser de tretze, s’han reduït despeses. 

Durant aquest mandat també s’ha intentat mantenir Llavaneres com un poble net, segur, tranquil i amb 
qualitat de visa i s’ha aprovat un Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Un dels projectes més destacats que estàvem preparant era el de la construcció d’un pavelló poliesportiu 
municipal. Per finançar aquesta obra ja s’han aconseguit subvencions per un valor d’un milió set-cents mil 
euros. També vull destacar l’acondicionament de l’estacionament del Passeig Jaume Brutau, pel qual 
també es disposa d’una subvenció. Al Ple de referència tota l’oposició va votar en contra. 

La nostra intenció ha estat la defensa les tradicions i la cultura local catalana. 

L’acta d’arqueig que avui lliuro és d’un milió cinc-cents mil vint-i-vuit euros.”  

El senyor Nogueras, president de la Mesa d’Edat explica que com a portaveu de CIU delega el seu torn de 
paraula a la Regidora senyora Marta Alsina i Freginals, la qual expressa el següent: 

“Com ja sabeu, avui ens trobem aquí per celebrar un ple extraordinari amb l’objectiu de deliberar i votar 
una moció de censura al nostre Alcalde, la primera que es celebra en la història de la democràcia en el 
nostre municipi.  
 
Per nosaltres, els regidors del Grup Municipal de CiU avui és un ple doblement especial, ja que la moció 
es presenta al candidat que encapçalava la nostra llista electoral. Per nosaltres no ha estat una decisió 
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fàcil, però ha estat l’única alternativa que ens ha deixat el govern municipal, ja que no podíem tancar els 
ulls a la situació que estàvem vivint. 
 
Fa tres anys, el poble ens va donar la confiança suficient com per poder entrar a governar, gràcies a totes 
les persones que integraven la llista de CiU, i us ben asseguro que vam agafar el repte amb molta il·lusió. 
Al cap de poc temps d’entrar a Govern les situacions de tensió i menysteniment van incrementar fins al 
punt que fa uns mesos, vam decidir abandonar el Govern municipal, ja que la situació era insostenible. 
 
Un cop vam haver abandonat el Govern, aquest tenia l’oportunitat de fer les coses bé i començar a 
consensuar amb els diferents grups municipals tot allò necessari per tirar el poble endavant, però en 
comptes d’això el Govern va optar novament pel menysteniment: plens convocats amb dues hores 
d’antel·lació, plens anul·lats minuts abans del seu inici sense justificació,8 plens en un mes i mig, crispació 
als plens, etc. 
 
Aquesta situació doncs, ha fet que els grups que estàvem fora del Govern escollíssim l’opció per la que 
ens trobem avui aquí. Tot i que som partits molt diferents, posar-nos d’acord no ha estat gens difícil, ja que 
tots tenim un denominador comú: el bé de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
M’agradaria dir, que els regidors de CiU hem recuperat la il·lusió que vam perdre per poder treballar pel 
nostre poble, novament des del Govern, i m’agradaria demanar-vos un vot de confiança, per demostrar-
vos que una nova forma de fer política és diferent, i així, estic ben segura, que us ho demostrarem. 
 
Per finalitzar, m’agradaria llegir una cita d'Aristòteles, que diu el següent: 
 
No cal un Govern perfecte; se’n necessita un que sigui pràctic.” 
 
Seguidament, el senyor Nogueras cedeix la paraula al senyor Joan Mora i Buch, portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-AM, llegeix el següent escrit: 

Bon dia. 

Perquè esquerra republicana de Catalunya de Llavaneres dóna suport a la moció de censura al sr. 
Graupera? 

Si parlem en termes col·loquials perquè s’ha la guanyat a pols. 

El que li podem dir avui ja li varem dir no fa gaires mesos quan esquerra va presentar una moció de 
reprovació, sr. Graupera vostè no ha fet be la feina que els ciutadans de Llavaneres li van encomanar, 
quan la llista que vostè encapçalava va guanyar les ultimes eleccions municipals. 

Vostè sr. Graupera no ha sabut mantenir la coalició política que li era necessària per governar, en el primer 
mandat es va quedar en minoria desprès de trencar vostè  el pacte de govern i en aquest segon mandat 
no ha sabut gestionar una majoria còmoda amb el pacte de convergència i unió i el partit popular. 

La seva manera de portar les coses,i no entraré en detalls, actuacions que eren difícils de justificar que fins 
i tot els seus socis de govern li retreien  les formes que utilitzava i la pressió als seus companys de llista va 
provocar el trencament del seu grup municipal i quedar en un govern amb minoria. 

Culpables també son els que l’han acompanyat fins l’últim dia, per diferents interessos o potser per el 
mateix. 

És vostè qui ha de donar explicacions al seu electorat d’el perquè es dona de baixa del seu partit unió 
democràtica de Catalunya 20 dies desprès de les eleccions municipals del 2011, és vostè ha de donar 
explicacions d’el perquè ha sigut incapaç de mantenir un govern estable. 

Sr. Graupera No ens val la carta enviada a tots el ciutadans de Llavaneres. 

La moció de censura la presentem per estabilitzar la política municipal, per eliminar la crispació política 
que vostè ha provocat durant aquest últims 7 anys i per donar transparència a la gestió política i 
econòmica, 
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Sabem que amb 14 mesos tenim poc marge de maniobra, el més  fàcil hagués sigut deixar que acabes el 
mandat i continuar utilitzant la queixa per poder treure mes redit polític i no desgastar-nos electoralment.  

Però tenim un compromís amb el nostre poble i no podem permetre que es continuï enganyant als 
ciutadans. 

Els regidors d’esquerra republicana de Catalunya ens comprometem a fer fort aquest govern fins a final del 
mandat,  ens comprometem a ser transparents i dialogants davant els ciutadans davant els treballadors  i 
davant de vostès. 

Ja els  puc assegurar que nosaltres mirarem endavant i actuarem de la manera que demanàvem que 
vostès actuessin, sense enganys i amb totes les cartes sobre la taula. 

Per els regidors d’esquerra vostès no són enemics polítics. 

Vostès i nosaltres tenim el compromís davant dels ciutadans de treballar per Llavaneres. 

I per això els demano que el que queda de mandat continuïn treballant, de la mateixa manera que des del 
nostre grup municipal, estant a la oposició hem fet aportacions per millorar el benestar de tots els 
llavanerecs. 

Els regidors d’esquerra republicana de Catalunya de Llavaneres ens comprometem a governar amb 
fermesa, transparència, respecte i humilitat.  

Moltes gràcies 

Visca Llavaneres” 

Posteriorment, el senyor Carlos Bartomeu i Castro, Portaveu del Grup Municipal del PP, pren la paraula: 

“Bon dia a tothom, 

Creiem que és important que l’ordenament jurídic contempli la figura de la moció de censura. Creiem 
també que aquesta figura existeix per poder substituir càrrecs públics que no executin correctament la 
gestió per a la qual vam ser escollits. 

El grup municipal del PP, en el seu dia, va acordar pactar amb unes persones que composaven la formació 
més votada, el grup municipal de CiU. Hem sigut conseqüents fins ara amb aquest pacte perquè era la 
formació que més concordances tenia amb el nostre programa electoral i hem pogut treballar per 
aconseguir que Llavaneres fos una mica millor. 

Amb el temps, les persones que formaven el grup amb què vam pactar van tenir, diguem-ho així, 
discrepàncies que ens han portat a aquesta situació.  

Abans deia que la figura de la moció de censura era necessària perquè podria ser necessari apartar a 
càrrecs que no gestionin bé. En la nostra opinió, aquí a Llavaneres, el que ha prevalgut són les diferències 
personals i no les mancances de gestió.  

A tall d’exemple, deixem una acta d’arqueig de més d’un milió i mig d’euros, la pòlissa de crèdit sense 
disposar, les nòmines d’aquest mes ja pagades i propers ingressos per al mes d’abril de 500.000 euros de 
l’impost de vehicles i, per al juny, del primer termini de l’IBI per valor de més d’un milió d’euros. I tot això 
sense pujar la pressió fiscal. 

Hem millorat, sense despesa addicional, el servei de bus urbà; s’han ampliat les ajudes a les famílies més 
desemparades del nostre poble i aquest any es reduirà la factura elèctrica municipal en més de 200.000 
euros, entre moltes altres accions.  

Per tot plegat, el nostre grup votarà no a la moció de censura. En cas que aquesta sigui aprovada, espero 
que el nou equip de govern porti a terme una bona tasca en benefici de la nostra població i també desitjo 
que no es tirin endavant polítiques de revenja a un dels actius més importants que tenim i que són els 
nostres treballadors municipals.  
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Moltes gràcies.” 

El senyor Nogueras cedeix la paraula al senyor Joan Rubal i Díaz, Portaveu del Grup Municipal GLL-EP, el 
qual manifesta el següent: 

“En democràcia, la política és diàleg, negociació, pactes, acord i també desacord i l’exercici del vot. En 

definitiva el joc de les majories, però dins d’uns marges legals.  

Aviat farà tres anys, que va començar un mandat. I en els seus discursos, els membres del govern van 

prometre escoltar tothom, senyor Bartomeu, va dir vostè: “En primer lloc, molt important per les formes: 

escoltar a tothom. Amb una actitud oberta, ja sigui als nostres veïns, com a la resta de grups municipals”.. 

Prometia, senyor Graupera, “ser l’alcalde de tots sense distinció de colors ni afinitats polítiques”, i parlava 

“d’acostar postures, de respecte i de treballar junts”. 

El que hem viscut els darrers tres anys,  senyor alcalde ha estat l’atropellament i la falta de respecte; ha 

estat l’obstrucció de la feina de l’oposició per evitar que féssim el que la llei preveu que hem de fer: 

controlar l’acció del govern. 

No ha estat l’alcalde de tots. 

Emulant a Orwell, Tots els ciutadans eren tractats gual, però uns més iguals que altres. I això, un alcalde 

no ho pot permetre i un poble no s’ho pot permetre. 

Aquest comportament arbitrari i irregular ha fet que ni els seus propis companys de govern es fessin 

responsables d’algunes decisions que vostè prenia. Perquè anava vostè contra el que recomanava la llei. I 

així ha acabat perdent a regidors del seu govern i ha quedat en un minoria.  

A partir d’aquí, calia parlar, consensuar i convèncer per tirar el poble endavant.  

Però vostè va triar un camí diferent al de parlar i convèncer: per guanyar votacions ha convocat plens 

ordinaris o extraordinaris en dies i hores de feina: a les 10 del matí, a la una del migdia, avisant dues hores 

abans només...sortint-se del que és la pràctica habitual, violentant la vida privada i laboral dels regidors i 

vulnerant el dret a la participació, que empara la llei.  

Així, alcalde, no s’acosten posicions, amb la falta de respecte no s’acosten posicions i amb el menyspreu i 

la humiliació personal, tampoc. Perquè quan vostè insulta als regidors, insulta els ciutadans que 

representem. 

Però això ha estat fins avui. Avui volem tancar una etapa de manca de transparència, de papers amagats. 

Volem obrir aquesta casa perquè l’Ajuntament no són només els treballadors o els polítics. A L’Ajuntament 

hi hem de ser tots. Tots els ciutadans siguin del color polític que siguin 

Volem aportar seny. Seny alhora de decidir com gestionem l’economia de Llavaneres, atenent a la realitat i 

no als interessos electorals. Amb rigor i amb seriositat. 

Avui volem canviar el to de la vida política per normalitzar-la. Obrir l’Ajuntament vol dir que també els que 

estan a l’oposició participen de la informació que té el govern. I tothom, amb informació i respecte,  

decideixen si estan d’acord i poden votar les resolucions.  



     

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

9 

Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Normalitzar i obrir. Normalitzar vol dir que tot i les diferències entre vostè i jo, l’opinió que jo represento i la 

que vostè representa tenen l’oportunitat de ser escoltades.  

Obrir vol dir que els plens es celebraran amb normalitat i amb regularitat. A una hora en què es respecta la 

feina de tots els regidors, sobretot dels que no vivim de la política. Que no hi haurà plens a hores rares per 

guanyar votacions, per amagar-ho als ciutadans. 

Ser transparent. Volem convèncer i, en tot cas, guanyar votacions sense trepitjar drets, senyor Graupera. 

Aprovar l’acció del govern amb el diàleg i la negociació, dient la veritat i reconeixent els errors, que tots en 

cometem.  

Obrir vol dir que tothom, polítics representants i ciutadans, seran convocats a reunions i a plens amb temps 

suficient per poder assistir-hi. Això és la normalitat arreu. 

Obrir vol dir que les preguntes durant el ple es responen consecutivament perquè quan vostè, des de 

l’oposició, pregunti i el govern respongui, el ciutadà que hi ha a la sala sàpiga de què estem parlant. No hi 

ha d’haver res per amagar. 

Obrir, vol dir que la intervenció d’un regidor es respecta, que no se l’insulta, que no se’l menysté ni 

menysprea per provocar-lo.  

Obrir vol dir, també, que el ciutadà tindrà la seguretat que quan tracta amb l’Ajuntament, valen les raons i 

els arguments davant la llei. 

I que l’Ajuntament respon, perquè SI que tenim l’obligació de respondre, amb claredat i amb transparència. 

Sense calaixos secrets, sense informes amagats, sense comptabilitats creatives. 

Obrir, en definitiva, senyor Graupera i membres del govern, vol dir que d’es d’ara mateix, vostès gaudiran 

d’un respecte i d’un tracte que no han donat abans. Perquè la política no és guanyar eleccions, es 

governar el poble en benefici de tothom.  

Moltes gràcies.” 

Seguidament, és el torn de la senyora Mireia Neira i Marí, del Grup Municipal del PSC-PM: 

“Benvolguts a tots els avui aquí presents. 

Jo fa molt poc que sóc en aquest Ajuntament com a regidora, però he pogut treballar i compartir el suficient 
per poder dir i creure que si hi ha  “una altra manera de fer política i que és possible”. 

A partir d’ara iniciem un camí, amb el suport del PSC de Llavaneres, on tots plegats tenim el mateix 
objectiu: LLAVANERES, EL NOSTRE POBLE. 

Un poble que es mereix ser escoltat, valorat, estimat i rebre per part de qui els representa: transparència, 
col·laboració, participació i sobretot està a la seva disposició.  

Així doncs comencem una nova etapa a Sant Andreu de Llavaneres. 

Moltes gràcies a tots.” 

A continuació, li correspon la paraula al senyor Josep Ruiz i Royo, portaveu del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES, que manifesta el següent: 
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“Bon dia a tothom,  

Com ja vaig dir el passat 11 de juny de 2011 en la meva intervenció  de constitució de la corporació,  
“espero  que algun dia el David venci al Goliath”, ara sí que tinc la certesa que això passarà així com tinc la 
constància de què en situacions excepcionals s’han de prendre mesures excepcionals” 

Vostè sr. Graupera passarà a la historia de Llavaneres per ser el primer alcalde que li fan una moció de 
censura, i això diu molt de la seva gestió. Una moció que prosperarà tal com diu en la seva carta de comiat 
dirigida a la població, per cert pagada amb els diners de tothom.  

Tot i que no li han faltat intents per desmotivar la sana i democràtica tasca de l’oposició, nosaltres sí que 
hem fet la nostra feina i fins i tot al final hem sumat més regidors que el seu govern. 

 M’agradaria recordar-li l’eslògan que ha fet servir  com a bandera de la seva gestió: 

-Deia que volia un model de poble net, tranquil, segur i amb qualitat de vida. 

“I jo li pregunto net de què? .......de males pràctiques.........de menystenir els drets fonamentals que tenim  
els regidors.......  

Tranquil sí que és sí, però d’inacció  i d’ incapacitat ........de tirar res endavant. 

-Deia que seria un govern fort, preparat i capaç de gestionar: 

 I jo li pregunto, és mostra de fortalesa el perdre pel camí regidors en aquests anys?  

-Deia que reduirien les despeses municipals, i empararien als més desprotegits   

“El fet de què 6 de vostès encara costin a l’erari públic 16.500€ al mes, no crec que sigui el millor exemple  
que s’hagi de donar de solidaritat cap als més febles” 

-Deia que lluitarien per no incrementar la pressió fiscal als llavanerencs... Ja els hi ha explicat a la població 
que no van ser vostès sinó nosaltres des de l’oposició els que varem evitar que es fessin les pujades 
desorbitades que volien implantar? 

-I deia i deia I deia........, i ara ens toca a nosaltres dir: 

“Farem un poble des del cor, un poble de futur, i el farem entre tots en equip, en coalició pel bé i benefici 
dels llavanerencs i llavanerenques, i avui ja hem començat . 

I és per això que fem el primer pas recolzant aquesta moció de censura, i donem la benvinguda a una 
nova etapa constructiva per escoltar a tothom amb una actitud oberta, per buscar el consens, per eliminar 
la crispació i en definitiva encetar un govern de transparència. Un govern de  i per  tots  vosaltres  
llavanerencs endavant visca Llavaneres.”  

La senyora Sandra Carreras i Ruiz, Regidora no adscrita, s’expressa el següent: 

“Un cop escoltats els discursos dels regidors, crec que no es qüestiona la gestió feta, si no que tot es 
centra en motius personals. 

Pel que fa a l’Àrea d’Urbanisme i Obres Públiques, que ha estat la que jo he dirigit, m’agradaria dir que 
quan vaig entrar com a Regidora no hi havia Plans Directors de Serveis, ni d’Equipaments, ni de Mobilitat. 
Ara ja es disposa d’aquests Plans. Ara s’estava preparant la licitació del servei de l’enllumenat públic. 

Crec que s’ha gestionat bé.  

Un altre punt important seria la construcció d’un pavelló municipal, per la qual s’ha aconseguit una 
subvenció d’un milió set-cents mil euros. Em sabria molt greu que la subvenció de 800.000 euros del 
Consell Català de l’Esport es perdés. 

Creiem que es tracta d’una obra necessària, ja que Llavaneres no disposa d’un pavelló en propietat i a mi 
em preocupa molt Llavaneres. 
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Em poso a la disposició del nou govern per qualsevol cosa que necessitin.” 

El senyor Nogueras explica que el senyor Josep Molins i Puig, Regidor no adscrit, ha decidit no fer ús del 
seu torn de paraula. 

En últim lloc, el senyor Nogueras dona la paraula al senyor Salvador Ramon Paulí, Regidor no adscrit, 
manifesta el següent: 

“Hola a tots i a totes, 

Avui votaré a favor de la moció de censura. Pera mi no hi hauran ni guanyadors ni perdedors, sinó un 
relleu al capdavant de l’Ajuntament. Confiança us demano, ja que la meva decisió crec que és l’encertada. 
És la més justa i la millor pel nostre poble. 

Sr. Alcalde, vam començar la legislatura plegats, vostè m’hi va engrescar. Jo no el coneixia. Un cop a alta 
mar, uns quants ens vam adonar de com començaven a anar les coses. Vostè no va voler escoltar, va 
imposar i tirar pel dret. Al no rectificar i insistir en fer les coses a la seva manera i al seu propi criteri, ens 
vam veure obligats  a abandonar el vaixell. Abans però li vaig dir: “tornarem”... Vostè em va contestar: “ no 
sé pas com”.... La resposta la tindrà avui si progressa la moció de censura. 

Avui tornaré al govern amb una nova tripulació, amb més efectius, amb un nou capità, amb un nou rumb 
clar i ferm fins al final. 

El poble Sr. Alcalde, em va triar per estar aquí i aquí estic! 

Això d’avui és un acte de llibertat! 

Visca Llavaneres! 

I Visca Catalunya!” 

Finalitzades les intervencions, i atès que el desenvolupament de la present sessió plenària està clarament 
determinada en l’article 197.1,e) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es 
procedeix per part de la Mesa d’Edat, i sense més dilació, a sotmetre la moció de censura a votació. 

D’acord amb l’article 22.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Llei de Bases del Règim Local  
(LRBRL) i de l’article 197bis.2 de la LOREG, “in fine”, el sistema de votació serà el nominal, per tant, es 
procedeix, per part del senyor Secretari, d’acord amb el previst a l’article 101 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), a la crida dels Regidors per ordre alfabètic  de cognoms, i en últim lloc, l’Alcalde, 
perquè votin la moció de censura responent en veu alta: si, no o m’abstinc: 
 

 SI NO ABSTENCIÓ 

1. Alsina i Freginals, 
Marta 

X   

2. Bartomeu i Castro, 
Carlos 

 X  

3. Carreras i Ruíz, 
Sandra 

 X  

4. Costa i Matas, Antonio  X  

5. García i Concepción, 
Juan Manuel 

X   

6. Majó i Vives, Antoni  X  
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7. Martín i Villanova, 
Gemma 

X   

8. Minguell i Parent, Emili X   

9. Molins i Puig, Josep  X  

10. Mora i Buch, Joan X   

11. Neira Marí, Mireia X   

12. Nogueras i Moulines, 
Lluís 

X   

13. Ramón i Pauli, 
Salvador 

X   

14. Rubal i Díaz, Joan X   

15. Ruíz i Royo, Josep X   

16. Sala Martínez, Albert X   

17. Graupera i Fàbregas, 
Bernat 

 X  

TOTAL 11 6 0 
 

 

Atès el resultat de la votació, prospera la moció de censura contra l’Alcalde senyor Bernat Graupera i 
Fàbregas per onze (11) vots a favor, 6 en contra i cap abstenció, el qual cessa en aquest moment com 
Alcalde i es proclama Alcalde el senyor Juan Manuel García i Concepción. 
 
A continuació, es procedeix a l’acte de presa de possessió del senyor Juan Manuel García i Concepción 
del càrrec d’Alcalde-President. A tal efecte, el President de la Mesa formula al senyor García la pregunta 
següent: ¿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. Juan Manuel García i Concepción: SI, prometo.   

El President de la Mesa declara que havent-se donat compliment al que disposa l’article 108.8 de la 
LOREG, el senyor Garcia ha adquirit la plena condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. 

 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor President aixeca la sessió, sent les 12 hores i 56 minuts, 
de la qual cosa com a Secretari estenc aquesta acta. 

 


