
A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint hores del dia 2 de novembre de 2009, sota la presidència 
de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents Alcalde senyors 
Josep Molina i Marchán (CiU), Josep Molins i Puig (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU) i la 
senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz 
(GLL-EPM), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP),la  senyora Susana Clerici (PP), la 
senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i senyor Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte 
de celebrar sessió del PLE DE L’AJUNTAMENT (continuació de la sessió ordinària celebrada el dia 28 
d’octubre 2009), assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 

 
No assisteix el Regidor Sr. Víctor Ros i Casas (PP), que ha excusat la seva assistència. 
 
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. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 

 
El Sr. Josep Molina respon a les preguntes números 13 i 14 dient que la facturació de 

combustible de l’any 2006 va ser de 34.500,00 euros; la de l’any 2007 de 37.500,00 euros i la de l’any 
2008 de 32.500,00 euros. També explica que no hi havia un contracte amb un únic proveïdor. 

 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 15 dient que no hi ha un proveïdor concret, es 

va a l’estació de servei més econòmica. 
 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 16 dient que no hi ha cap estudi econòmic. 
 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 17 dient que s’han rebut dues ofertes a 

l‘ajuntament i s’ha anat a la més econòmica. 
 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 18 dient que encara no s’ha decidit el personal 

que prestarà el servei. 
 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 19 dient que ha demanat aquesta informació a 

l’Interventor i quan disposi d’ella li facilitarà la documentació. 
 
El Sr. Josep Molina respon a la pregunta número 20 dient que encara no s’ha pres cap decisió si 

bé recorda que l’any passat no va haver-hi lot per al personal degut a la difícil situació econòmica. 
 
El Sr. Josep Molins respon a la pregunta número 21 dient que fa uns quinze dies es va incorporar 

el nou conserge el pavelló i li va donar les instruccions corresponents per la recollida de residus. 
 
El Sr. Josep Molins respon a la pregunta número 23 dient que s’ha acordat que es faci la neteja 

del pavelló mitjançant una empresa i properament es posarà en marxa. 
 
 

2.   PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
Amb caràcter previ a la formulació de les preguntes, el Sr. Joan Mora, en representació del Grup 

Municipal d’ERC, reclama al Sr. Juan García, Regidor de Via Pública, les dades de la recaptació de la 
zona blava. 

 
El Sr. Juan García lliura  al Sr. Mora un document que conté les dades al respecte. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, formula les preguntes següents: 
 

1. Acabada la temporada d’estiu, quina recaptació s’ha fet a la piscina municipal. 
Demanem els comprovants de matrius dels tiquets d’entrada. 

2. Desprès de deixar sense despatx i ordinador el grup municipal d’ERC. Fins quan 
estarem sense despatx ni ordinador. 



3. Ha passat un altre mes, quin horari i quin quadrant de treballadors tenen previst per 
posar al servei dels ciutadans el mòdul de Sant Pere. 

4. Des del mes d’abril que tenim la grua municipal, quan es posarà en funcionament i 
perquè encara té pintat l’escut de la policia municipal de Mataró. 

5. L’oposició ha demanat fer la reunió del patronat de cavalcada de reis, per quin dia pensa 
convocar-la. 

6. Han passat uns mesos de la petició de subvenció de FEDER. Ens poden explicar com 
esta la resolució. 

7. Ens poden donar els informes dels tècnics que aconsellaven fer la neteja de les rieres de 
Avd. Verge de Montserrat i de Avd. Sant Andreu. 

8. Tenint en compte que fa mesos que es va apropar la moció de la posta en marxa del 
viver municipal. Tenen previst a curt termini posar en marxa. 

 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, explica que avui la pregunta 

número 5 no té sentit perquè ja s’ha celebrat la reunió del patronat de cavalcada de reis, si bé recorda que 
la convocatòria va ser a iniciativa dels grups municipals de l’oposició. 

 
El Sr. Josep Molins respon a la pregunta número 1 informant de l’import de la recaptació total. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 2 dient que s’està estudiant el tema amb els tècnics 

municipals. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 3 dient que ja s’ha respost abans. 
 
El Sr. Juan García respon a la pregunta número 4 dient que la transmissió d’un vehicle entre dues 

Administracions és un procediment complex. Anuncia que finalitzarà en breu i es canviarà el logotip. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 6 recordant al Sr. Mora que va manifestar que la 

Generalitat de Catalunya no atorgaria la subvenció a l’ajuntament. Informa al Sr. Mora que els serveis 
jurídics de l’ajuntament varen actuar en el tema. 

 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 7 dient que ja s’ha respost abans i confirma que va 

ser ell qui va ordenar la neteja de la Riera. 
 
El Sr. Alcalde respon a la pregunta número 8 dient que s’està treballant en el tema. 
 
 

3.  PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 
 
El Sr. Antoni Majó, en representació del Grup Municipal del PP, formula les preguntes següents: 
 

1. Darrerament hem tingut coneixement que l’adjudicació de la construcció dels habitatges 
de protecció oficial ha quedat deserta. Quines actuacions pensa portar a terme el govern 
municipal per tal de que s’iniciïn les obres amb la urgència que els adjudicataris dels 
esmentats habitatges es mereixen? 

2. Referent a la instal·lació del control d’accés als diferents equipaments municipals. 
Quina empresa ha realitzat aquesta instal·lació? Quin cost econòmic ha suposat per 
l’ajuntament? Data de la factura i data del pagament de la mateixa? 

3. Darrerament hem tingut coneixement de la instal·lació d’una xarxa wifi en el municipi. 
A quines zones del municipi dóna cobertura? Quin cost econòmic ha suposat per a 
l’ajuntament?  

 
La Sra. Sandra Carreras, en representació del Grup Municipal de CiU, com a Regidora-Delegada 

d’Urbanisme, respon que va informar els adjudicataris del tema i s’està treballant per tres vies: continuar 
amb la Diputació de Barcelona parlant amb les empreses constructores; negociant amb ADIGSA; i fent 
reunions amb diversos promotors per fer el concurs l’ajuntament directament. 

 
El Sr. Josep Molina respon a les  preguntes relatives a la instal·lació del control d’accés dient que 

en una primera fase es va instal·lar el sistema a l’edifici de Ca l’Alfaro, es varen demanar tres 
pressupostos tot i no ser obligatori i es va adjudicar a una empresa del municipi per un import de 



14.021,00 euros, IVA exclòs. La segona fase es va instal·lar a l’ajuntament, policia local i escorxador es 
varen demanar tres pressupostos i es va adjudicar a la mateixa empresa local per un import de 24.634,00 
euros, IVA exclòs. En relació a la data de la factura i la data del pagament manifesta que li donarà per 
escrit. 

 
El Sr. Alcalde informa del cost de la xarxa WIFI i de les zones de cobertura. 
 
Urgència 
 
No figurant a l’ordre del dia l’assumpte tractat a continuació, es declara urgent per unanimitat, 

d’acord amb allò que disposa l’article 91.4 del R.O.F.: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i SOS-Llavaneres i en la seva 

representació els regidors senyors Joan Mora i Buch i Josep Ruiz Royo presenten al proper ple la següent 
proposta de moció en favor de la restitució de la transparència urbanística a Llavaneres. 

 
Dimarts 27 d’octubre membres de l’Audiència Nacional es van personar a l’Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres per demanar informació sobre un conveni urbanístic signat per l’Ajuntament l’any 
2005. Aquesta demanda d’informació s’emmarca en el que s’ha anomenat, cas Pretòria. 

 
La resolució emesa pel jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas ha posat en evidència 

la possible existència de blanqueig de capitals, suborn, tràfic d’influències i frau a la hisenda pública, en 
convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i promotors urbanístics 
privats, infringint els articles 420, 529, 305, i 301 del Codi Penal. 

 
Atès que les actuacions urbanístiques efectuades per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

entre els anys 2005 i 2007 estan actualment en entredit. 
 
Atès que l’Ajuntament ha realitzat bona part dels treballs de redacció del POUM entre aquests 

anys. 
Per a tot això, el nostre grup municipal demana que el ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres l’adopció dels següents acords: 
 

1. Que a partir de l’aprovació de la present moció l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres es personi com acusació particular en totes les causes obertes en els 
processos judicials per presumpte corrupció on hi hagi implicació de l’Ajuntament. 

2. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres paralitzi qualsevol negociació per la 
firma de qualsevol conveni urbanístic amb qualsevol de les empreses imputades per 
l’Audiència Nacional en la investigació que s’acaba d’iniciar. Si més no, fins que no hi 
hagi una sentència en ferm de la investigació iniciada el passat dimarts 27 d’octubre. 

3. Que es realitzi una nova convocatòria per a l’elecció d’un nou equip redactor del 
POUM. 

4. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres constitueixi una nova comissió per a 
dur a terme un nou POUM amb participació en la mateixa de membres de tots els grups 
municipals. 

5. Que es reiniciïn els treballs del POUM amb un nou equip redactor, a fi de portar a terme 
una nova aprovació inicial durant l’any 2010. 

 
 

Nani Mora                    Josep Ruiz Royo  
Grup Municipal d’Esquerra                 Grup Municipal de SOS-Llavaneres 
 
31 d’octubre de 2009”. 
 

El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, explica breument la moció. 
Considera que cal reflexionar sobre el futur del municipi. Considera que el POUM està afectat pels 
convenis urbanístics investigats. 

 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, reitera les 

manifestacions del Sr. Mora. Explica que el Sr. Genís Carbó surt citat en el sumari de l’Audiència 



Nacional i recorda que aquest senyor va participar i va prendre decisions com a membre de CiU en les 
reunions del POUM. Per aquestes raons considera que en relació al POUM cal començar de nou. 

 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta que li hagués agradat 

formular una moció per consens. Lamenta la resposta i l’actitud de l’Alcalde davant la situació. Atès que 
no ha estat així, demana votació separada dels apartats de la moció i anuncia que votarà a favor dels punts 
1 i 2, i es posicionarà oportunament respecte els punts 3 i 4 quan escolti les explicacions dels Grups 
proposants. 

 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, lamenta la resposta i 

l’actitud institucional de l’Alcalde. Considera que la resposta a aquest tema hauria de ser per consens. 
Recorda que el PSC va demanar a l’Alcalde una reunió urgent de tots els Grups i no es va convocar ni 
celebrar. Posteriorment, es va assabentar per la premsa de què l’ajuntament decideix personar-se com a 
acusació particular. Finalment, demana votació separada dels apartats de la moció i anuncia el vot 
favorable a l’apartat 1, el votació favorable a l’apartat 2 si s’esmena el text en el sentit de dir persones 
imputades i no empreses imputades, i anuncia el vot en contra dels apartats 3, 4 i 5 per coherència i per 
responsabilitat i a més suposaria la pèrdua d’uns 400.000,00 euros. 

 
La Sra. Susana Clerici, en representació del Grup Municipal del PP, explica que el seu Grup és el 

primer interessat en aclarir-ho tot. Considera que l’actuació de l’actual de l’Alcalde en aquest assumpte 
ha estat lamentable i per interessos polítics. Lamenta les formes del Sr. Mora. Considera que hauria 
d’haver informat abans la resta de Grups de la presentació de la moció. Demana votació separada de la 
moció i anuncia el vot a favor de l’apartat 1 i el vot en contra dels apartats 2, 3, 4 i 5. En el cas de què no 
s’acordi la votació separada, anuncia el vot en contra a la totalitat de la moció. 

 
El Sr. Alcalde explica que el govern municipal ha decidit personar-se com a acusació particular, 

per tant, es posiciona a favor del punt 1. Considera que cal ser responsable. No entén el posicionament del 
Sr. Mora, ara al Grup Municipal d’ERC, perquè quan estava al Grup Municipal de GLL va votar a favor 
de l’aprovació inicial del POUM que recull els convenis urbanístics investigats. 

 
Recorda que amb el nou govern municipal es va decidir mantenir l’equip redactor del POUM.  
 
Recorda que d’acord amb la llei d’urbanisme és obligatori tenir el POUM ajustat a la normativa i 

amb el màxim consens possible i defensant els interessos del poble. 
 
A la Sra. Clerici li diu que “lamentable” són unes altres coses.  
 
Puntualitza que el Sr. Genís Carbó no ha treballat per CiU ni ha estat assessor. 
 
Demana responsabilitat perquè no es pot paralitzar l’urbanisme del municipi. Explica que si es fa 

pot suposar responsabilitats patrimonials molt altes per l’ajuntament. 
 
Finalment, es posiciona a favor de l’apartat 1 de la moció i en contra dels apartats 2, 3, 4 i 5. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, com a proposant de la moció 

accepta l’esmena a l’apartat 2. 
 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, recorda la moció que 

el seu Grup va presentar al Ple perquè es fes una consulta popular en relació al POUM, és a dir, volia 
traslladar el poder legislatiu a la ciutadania.  

 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, recorda que el Sr. Genís Carbó 

estava al costat de l’Alcalde dos dies abans de les eleccions municipals quan els candidats de CiU, ERC, 
GLL i SOS Llavaneres es varen trobar a la Plaça de la Vila per parlar d’una carta que l’equip redactor del 
POUM havia enviat a la ciutadania. Explica que el Sr. Carbó surt citat en l’auto del Jutge Sr. Garzón pel 
cobrament de 244.000,00 euros. 

 
Demana al Sr. Alcalde respecte pels Grups Municipals. 
Finalment, considera que l’Alcalde va fer unes declaracions a Catalunya Ràdio amb moltes 

incoherències. 



 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, recorda que ell va aprovar 

inicialment el POUM com a Regidor de GLL per responsabilitat. També recorda que es varen trencar les 
negociacions amb el govern municipal quan es varen signar convenis al marge del POUM. Manifesta que 
ERC té plena llibertat per presentar les mocions o propostes que consideri oportunes. 

 
Puntualitza que aturar el POUM no vol dir que no s’aprofiti part de la feina feta però tots els 

convenis urbanístics aprovats cal revisar-los. 
 
Acordada la votació separada de la moció s’obté el resultat següent: 
 
L’apartat 1 resulta aprovat per unanimitat. 
 
L’apartat 2 es sotmet a votació amb el següent text esmenat: “2. Que l’Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres paralitzi qualsevol negociació per la firma de qualsevol conveni urbanístic amb 
qualsevol de les persones imputades i vinculades a les empreses investigades per l’Audiència Nacional en 
la investigació que s’acaba d’iniciar. Si més no, fins que no hi hagi una sentència en ferm de la 
investigació iniciada el passat dimarts 27 d’octubre.” El resultat de la votació és el següent: 4 (quatre) 
vots a favor dels Grups Municipals d’ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres;  i 8 (vuit) vots en contra dels 
Grups Municipals de CiU i PP. Per tant resulta rebutjada. 

 
L’apartat 3 se sotmet a votació obtenint-se el resultat següent: 2 (dos) vots a favor dels Grups 

Municipals d’ERC i SOS Llavaneres;  9 (nou) vots en contra dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC; i 1 
(una) abstenció del Grup Municipal de GLL. Per tant resulta rebutjada. 

 
L’apartat  4 se sotmet a votació obtenint-se el resultat següent: 2 (dos) vots a favor dels Grups 

Municipals d’ERC i SOS Llavaneres;  9 (nou) vots en contra dels Grups Municipals de CiU, PP i PSC; i 1 
(una) abstenció del Grup Municipal de GLL. Per tant resulta rebutjada. 

 
L’apartat 5 se sotmet a votació obtenint-se el resultat següent: 2 (dos) vots a favor dels Grups 

Municipals d’ERC i SOS Llavaneres;  10 (deu) vots en contra dels Grups Municipals de CiU, PP, PSC i 
GLL. Per tant resulta rebutjada. 

 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, vol puntualitzar que si ha 

mencionat el Sr. Genís Carbó és perquè estat citat en l’Auto judicial però en cap cas ha dit que està 
imputat. 

 
 
4.   INFORMES I PRECS. 

 
El Sr. Josep Ruiz, en representació del Grup Municipal de SOS Llavaneres, explica que en les 

obres que s’estan fent davant el monument del Cardenal s’ha tallat un carril de circulació i això provoca 
retencions. Demana al Regidor de Governació que solucioni el tema canviant la seqüència del semàfor de 
l’Avinguda Catalunya o de la manera més adient.  

 
També demana la neteja dels contenidors de residus i la millora de la neteja viària. 
 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta: 
 
“UN DIA LLARG. 
Dimarts passat va ser un dia llarg. tots vam retrocedir 2-3 anys en el calendari per rescatar amb la 

memòria moments i temes que van marcar i crec que negativament el mandat anterior i que van generar 
una campanya electoral més que dura per raó del tema urbanístic. Per una gestió mancada de 
transparència. Cadascú pot al·legar diferents motius: incapacitat per explicar les coses, ma esquerra, 
diàleg o simplement especulació. 

Gent de Llavaneres ja es va manifestar en aquell moment i tot i l’esforç i la feina feta pels 
nostres regidors, tot i les aportacions que es van fer per millorar l’ordenació urbanística, finalment ens 
vam desmarcar perquè no podíem compartir ni el fons ni, altres vegades, les formes de gestionar aquesta 
planificació. Dimarts passat, tot això va tornar a ocupar el nostre cap i va sacsejar el nostre poble. Aquesta 
setmana, malauradament ens van tornar a posar en el mapa i, desgraciadament per res positiu. 



Gent de Llavaneres vol expressar ben clarament i sense cap mena de dubte el rebuig pels 
comportaments que s’han destapat i que s’hauran d’investigar i jutjar. El rebuig per la manera de fer on es 
prostitueix la política com a activitat i es denigra als polítics en general pel comportament d’uns quants. 

Esperem per la salut del sistema democràtic que la justícia arribi fins al final, a l’esclariment dels 
possibles delictes que s’hagin comès aquí o fora d’aquí sense distinció de partits, de càrrecs o de 
persones. Els que dediquem temps i esforç a la política no ens podem permetre que la taca d’oli de la 
corrupció s’estengui a tots. Cal definir les responsabilitats de cadascú i respondre pel que s’ha fet.  

No sabem què portarà l’actuació judicial que es va fer pública la setmana passada, ni fins a on es 
veurà afectat Llavaneres, tot i que hi ha indicis ja preocupants. El que si sabem és que dimarts era un dia 
per demostrar serenitat. La serenitat del que sap que no té res per amagar i que, a més, està segur i se sent 
segur del que fa. Ens han posat al mapa de la pitjor manera possible. 

Senyor alcalde, la setmana passada va faltar sentit de poble, sentit d’Ajuntament i generositat. Li 
va falta comportar-se com alcalde per oferir al ciutadà i als treballadors de l’Ajuntament la imatge de 
poble que corresponia, la d’unitat i rebuig dels comportaments deshonestos o il·legals i la de suport i 
ànims als treballadors que van suportar la pitjor setmana imaginable per la notorietat que ens ha tocat 
adquirir. 

La setmana passada vostè va demostrar que sap perfectament el que li convé al seu partit i el que 
li convé a la seva futura candidatura: que és protagonisme.  

D’altra banda, igual que demanàvem no fa pas gaire que no s’interferís en el treball judicial des 
de la política, demanem ara que no s’aprofiti el càrrec ni l’Ajuntament com a eina de campanya o de 
denigració del contrari.  

Ho demano, senyor alcalde, perquè no ens correspon jutjar o sembrar dubtes. Ens toca gestionar i 
assistir la justícia quan sigui requerit. Cal tenir present, i veiem el que està passant a Santa Coloma, el 
dany que el poble, com a poble pateix quan s’estén la taca i la sospita. No podrem demanar al ciutadà 
proximitat a la política si, des de la política, no som capaços de demostrar que respectem aquesta 
dedicació i que ens respectem nosaltres mateixos. Així, respecte i col·laboració és el que crec que hem de 
oferir des de l’Ajuntament i el que vostè i tots nosaltres hem d’oferir des de la política. 

Lamento, ja acabo, lamento que no fos capaç de reunir els portaveus d’aquest consistori per 
oferir la informació mínima, la que li permetia la llei. Per transmetre’ns el que es va viure durant tot el 
mati a Llavaneres. Per transmetre la sensació de normalitat que ha de transmetre l’alcalde i l’Ajuntament i 
que no pot limitar-se a dues línies al web municipal. Ni tan sols la seva enrabiada política actual justifica 
que dimarts o dimecres passat ni tan sols fos capaç de tornar al llarg de tot el dia ni les trucades, ni el 
missatge ni un correu electrònic d’aquest regidor. 

LI PREGO, DONCS, SENYOR ALCALDE QUE COMENCI A TENIR I A DEMOSTRAR 
UNA MICA DE RESPECTE PELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT PELS DE L’OPOSICIÓ I PER 
ALGUNS DEL SEU PROPI GOVERN.” 

 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta: 

“Dissabte a la tarda va convocar vostè a un mitjà de comunicació per fer públic l’anunci de la personació 
com a acusació particular de l’Ajuntament en la causa que s’instrueix des de l’Audiència Nacional 
relacionat amb l’Operació NIESMA. 

El comunicat de premsa de l’Ajuntament parla d’una reunió d’urgència a la que van assistir alguns dels 
regidors de govern i dirigents locals de Convergència i Unió. 

Així, d’acord amb el que veiem ja habitualment, vostès ho ventilen a casa seva i les decisions de govern 
no les pren el govern sinó el partit i que, un cop es decideix actuar com a Ajuntament, es convoca abans a 
un mitjà de comunicació que als Grups Municipals que representen a la majoria dels ciutadans de 
Llavaneres. Tot plegat un despropòsit.  

LI PREGO, SENYOR ALCALDE QUE EN TEMES QUE AFECTEN A TOTA LA CORPORACIÓ 
TINGUI EN CONSIDERACIÓ A TOTS ELS REPRESENTANTS DE LA MATEIXA.” 

 



 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta: 

“Durant l’entrevista  que va concedir a Catalunya Ràdio, entre altres coses va arribar a dir que quan arriba 
al govern va acomiadar al responsable d’Urbanisme.  

I això no és cert. Vostè i el seu equip, encara no s’havia format govern, van canviar les funcions d’aquest 
treballador, però aquesta persona continua sent membre del personal de l’Ajuntament i està amb una 
llicència o amb una excedència, però és treballador d’aquest ajuntament.  

LI PREGO SENYOR ALCALDE QUE SIGUI RIGORÒS EN LES SEVES INTERVENCIONS 
PÚBLIQUES, SOBRETOT EN LES QUE AFECTEN A TREBALLADORS D’AQUEST 
AJUNTAMENT SIGUI QUIN SIGUI L’ESTATUS ACTUAL D’AQUESTS.” 

 
El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta: 

“Senyor alcalde, des de fa uns dies, cada vegada que he entrat a l’ajuntament, uns minuts després s’han 
presentat darrera meu un o diversos policies locals. 

A crits per l’escala han arribat fins a la porta del despatx del Grup Municipal i, tot i veure’m a mi, que 
treballo amb la porta del despatx oberta, han tret el cap per comprovar qui hi havia o què feia. 

És cert, senyor alcalde que treballo, alguns ho fem, a més de la dedicació a la política i els meus horaris 
poden semblar intempestius. És cert que puc entrar a les 10, les 11 de la nit i sortir del meu despatx a la 1 
o les dues de la matinada. Però, que jo sàpiga, no hi ha un horari establert d’accés per als grups 
municipals. 

Miri, s’ha arribat al punt que un policia m’ha preguntat si li podia dir a quina hora havia accedit al 
despatx (la nit de diumenge abans del ple, ahir), quan estava preparant la meva intervenció. 

LI PREGO QUE EM DIGUI DES DE QUAN ESPIEN O VIGILEN O CONTROLEN ELS 
MOVIMENTS DEL REGIDOR DE GENT DE LLAVANERES. 

LI PREGO QUE ES DEDIQUI A TREBALLAR, QUE LA POLICIA TREBALLI EN EL QUE HA DE 
FER, I QUE LES SEVES PARANOIES, LES DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ O LES DEL CAP 
DE POLICIA NO ELS PORTI MÉS A REPETIR AQUEST COMPORTAMENT. 

Ara ja només li falta, senyor alcalde posar algú que controli quan entro o surto de casa meva. Senyor 
alcalde i senyor regidor de Governació, no són dignes del càrrec que ocupen.” 

El Sr. Joan Rubal, en representació del Grup Municipal de GLL, manifesta: 

“Senyor Molina, fa uns mesos, recordarà que jo li vaig garantir que mai, repeteixo, mai utilitzaria una 
situació personal o privada (si no afectava la funció política) que mai una situació personal seria utilitzada 
per aquest regidor per a fer política. 

LI PREGO QUE DIGUI ALS SEUS COMPANYS DE GOVERN QUE MESURIN EL QUE FAN AMB 
EL PODER QUE ELS ATORGA EL CÀRREC QUE OCUPEN I PARLO DE L’ALCALDE I DEL 
REGIDOR DE GOVERNACIÓ. 



Senyor Molina, han tingut onze dies abans del ple les preguntes presentades per preparar les respostes, i 
quan li pregunto amb càrrec a quina partida han aprovat el pagament del mòdul de la Policia a Sant Pere, 
em diu que li preguntarà a l’interventor. 

Li dic jo mateix, han pagat amb càrrec a una partida consignada com a Projecte prefectura Policia dotada 
amb 100.000 euros al pressupost i no amb càrrec a la de Mòdul Policia Local, perquè en aquesta partida, 
tal com els havíem dit ja, no tenien pressupost suficient. 

EN DEFINITIVA, SENYOR MOLINA ELS PREGO A VOSTÈ I A LA RESTA DEL GOVERN QUE 
TREBALLIN I QUE FACIN LA FEINA. I PART DE LA FEINA ÉS RESPONDRE A LES 
PREGUNTES QUE FEM DES DE L’OPOSICIÓ.” 
La Sra. Carme Bastida, en representació del Grup Municipal del PSC, demana a l’Alcalde que tingui 
respecte pels regidors de l’ajuntament. Explica que els regidors de l’ajuntament s’assabenten dels temes 
per la premsa. Recorda que ella va demanar una reunió urgent de tots els Grups Municipals i encara no se 
li ha respost. Demana més consideració pels regidors de l’ajuntament perquè els temes municipals els 
decideix CiU i els dirigents de CiU. 
 
Li demana a l’Alcalde prudència i responsabilitat i que no digui noms. 
 
Demana la creació d’una comissió de seguiment presidida per l’Alcalde, i amb presència de tots els Grups 
Municipals i dels tècnics que siguin necessaris. Demana la creació d’una Comissió Informativa 
d’Urbanisme. 
 
Considera que l’Alcalde no ha estat a l’alçada de la situació. 
 
El Sr. Joan Mora, en representació del Grup Municipal d’ERC, recorda que va demanar a l’Alcalde 
celebrar una reunió amb tots els Grups Municipals i no s’ha fet. 
 
A continuació el Sr. Mora formula els precs següents: 
 

1. que sigui transparent en totes les seves actuacions i que digui quants contractes de personal ha 
fet per decret d’alcaldia sense concurs. 

 
2. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui quin proses d’adjudicació es va 

seguir per comprar el mòdul de Sant Pere, tenint en conte que el cost es de quasi 60.000 e. i tenia 
informes negatius de diferents tècnics. 

 
3. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui perquè es va fer el canvi de 

gestoria, i el cost que tenim i el que teníem per tramitar les nòmines dels treballadors. 
 

4. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui si va donar opció als corredors 
d’assegurances locals i si els hi va demanar pressupostos per continuar com asseguradors de 
l’ajuntament. 

 
5. que sigui transparent en totes les seves actuacions i en digui que tenim en conte que les factures 

dels controls dactilars intalats a diferents edificis de propietat municipal, c’alfaro, policia,  
ajuntament i escorxador sumen un import molt superior de 20.000e, si s’ha adjudicat per el 
procediment establert a l’administració publica o s’ha adjudicat directament. 

 
6. 6-que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui si la compra de l’escola bressol 

Sant Nicolau i el seu pagament va seguir tots els procediments establerts per el regim de 
l’administració local, exposició publica pagaments, crèdits etc. 

 



7. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui si ha promès unes millores de sou a 
treballadors d’empreses contractades per aquest ajuntament sense fer les modificacions 
econòmiques dels contractes de l’empresa adjudicatària ni les modificacions de crèdit en els 
pressupostos de l’ajuntament. 

 
8. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui que saben que no pot tocar en un 

any el contracte econòmic d’adjudicació de l’escola bressol Sant Nicolau ha promès a les 
treballadores de l’empresa adjudicatària un augment de sou per el mes de gener. 

 
9. que sigui transparent en totes les seves actuacions i ens digui que saben que hi havia un error 

econòmic en el preu de sortida en el proses de concurs per adjudicar l’escola bressol de Sant 
Nicolau no es va fer res per modificar-lo i ara desprès de la seva promesa de millora de sous el 
cost serà de uns 395.000e preu que tenia que haver sortit aquest concurs. 

 
10. Som conscients que tots podem ser enganyats per aquells qui s’aprofiten del seu càrrec per 

guanyar diners de forma il·lícita. per tant, no l’acuso de res perquè tothom es pot equivocar i 
elegiu malament els seus representants. L’auto d’en Garzón ha implicat en la trama urbanística a 
membres del seu partit. Per tant, li prego que ens informi de: 

 
a. Coneixia que Prenafeta i Alavedra participaven en l’operació de Can Rivière. 
b. Genis Carbó va assistir a algunes reunions sobre el POUM en nom de CiU Llavaneres. I 

segons Garzón està provat que va guanyar prop de 250.000 € per fer d’intermediari. Ho 
coneixia ? 

c. Entre quines dates va col·laborar amb vostès el senyor Genis Carbó? 
 
La Sra. Susana Clerici, en representació del Grup Municipal del PP, recorda que al Ple de 28 d’octubre de 
2009 l’oposició va obligar l’Alcalde a rebaixar-se el sou un 25% perquè no s’hi dedicava. Li sorprèn la 
rapidesa amb que l’Alcalde ha anunciat que l’ajuntament es personarà com a acusació particular. No 
entén que l’Alcalde utilitzi els mitjans de l’ajuntament per interessos polítics propis. No entén perquè 
l’Alcalde no ha convocat a tots els Grups Municipals. Demana al Sr. Alcalde que respecti el Grup Popular 
perquè considera que hi ha hagut una manca de respecte en les declaracions de l’Alcalde. Recorda que 
segons l’auto del jutge són companys de CiU els qui han percebut comissions. Reitera a l’Alcalde la 
petició de respecte i que digui la veritat. 
 
El Sr. Carlos Bartomeu, en representació del Grup Municipal del PP, formula els precs següents: 
 

1. L’autobús urbà no passa pel Turó Blau. Demana que ho faci. 
2. Hi ha un escrit dels veïns del Castell de Mar respecte l’estat de la piscina que està molt bruta i 

provoca molèsties. Demana que s’actuï. 
3. Sota el pont de la carretera N-II hi ha dos forats al paviment. Demana que s’arrangin. 
4. Recorda que al Ple de 28/10/2009 es va aprovar la moció pel compliment de les mocions 

aprovades. Explica que s’ha aprovat per unanimitat el punt 1 de la moció presentada per ERC i 
SOS Llavaneres. No entén la pressa de l’Alcalde per personar com a acusació particular. 
Demana que el govern municipal cuidi les formes. 

 
El Sr. Antonio Majó, en representació del Grup Municipal del PP, formula els precs següents: 
 

1. Explica que el camp de futbol vell s’utilitza com a aparcament i considera que cal fer alguna 
actuació al terra. Demana que s’actuï. 

2. Explica que al carrer Contrabandistes davant el CEIP Sant Andreu l’asfalt està aixecat. Demana 
que s’arrangi. 

3. Formula per tercera vegada el prec de què s’actuï en el mur caigut al Passeig Jaume Brutau. 
 
 
Essent les 21,40 hores el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono 

fe. 
 


