
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor 

Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ 

DE L'ALCALDE DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.

L'activitat política d'aquest Ajuntament es veu condicionada per l'actuació de l'Alcalde, que és el 

causant de mala gestió, irregularitats i falta de transparència. Les divisions internes, i les 

investigacions empreses per la Fiscalia i per l'Oficina Antifrau han paralitzat un govern ja de 

naturalesa feble i inoperant. 

Atès que el passat mes de setembre la Fiscalia va imputar a l'Alcalde del nostre poble per un delicte 

d'ordenació del territori pel Jutjat d'instrucció nº1 de Mataró.

Atès que la Fiscalia i l'Oficina Antifrau estan investigant altres casos on presumptament es poden 

haver comés irregularitats, així com en la compra de l'Escola Bressol, o mala praxis en la gestió del 

personal de l'Ajuntament. 

Atès del litigi que manté amb l'antic director de Serveis Territorials per un presumpte cas de mobing 

laboral, pel qual la fiscalia demana 1 any de presó i 6.000 euros d'indemnització. 

Atès que amb la intenció de cobrir-se les esquenes, el govern (CIU+PP) va contractar una 

assegurança que els cobreix de pagar fiances i indemnitzacions d'algunes faltes judicials. Una 

pòlissa que costa a tots els llavanerencs prop de 5.000 euros anuals. 

Atès que aquesta complicada situació judicial té paralitzat el govern i en conseqüència el nostre 

poble. 

Atès que l'actual Govern Municipal només compta amb el suport de dos grups municipals de només 

tres regidors cada grup. 

Atès que aquest Alcalde impedeix la transparència, el diàleg, la bona gestió municipal.

És  per  això  que  el  nostre  grup  municipal  demana  al  ple  de  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de 

Llavaneres l’adopció dels següents ACORDS:

Primer, reprovar  Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i instar-lo a que que deixi de banda les 

seves competències i passi al grup de regidors no adscrits fins que es resolgui el procés judicial que 

el manté imputat.



Segon,  demanar un canvi en la legislació que permeti desallotjar del poder aquells Alcaldes que 

perden el suport de la majoria del seu grup municipal, de la majoria del seu partit polític, i de la 

majoria de regidors de l'Ajuntament. 

Tercer, transmetre el present acord al President del Consell Comarcal del Maresme, al President  

de la Diputació de Barcelona, al President de l'Associació de Municipis i Comarques, al President de  

la Federació de Municipis, i als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya.

Joan Mora i Buch

Portaveu del Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sant Andreu de Llavaneres a 18 de novembre de 2013.


