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FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 28 

D’OCTUBRE DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 28 d’octubre de dos mil deu, essent les 20 hores 5 minuts, a la 

Sala de Sessions de la Casa de la Vila i sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Andreu 

Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública ordinària, amb 

l’assistència dels regidors que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Laura Aloy i López   

 Sr. Àlex Asensio i Ferrer 

 Sr. Sergio Freixes i Castrello 

 Sra. Marta Giralt i Rué 

 Sra. Mercè Marzo Gómez 

 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

 Sr. Jaume Ponsa i Peña 

 Sr. Francesc Reverter i Recio  

 Sr. Josep Maria Serés i Ibarz 

 Sra. Cristina Xatart Alzina 

 

Assistits  per mi, el sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés 

Conde. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 

 

Excusa la seva absència el regidor Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta. 

 

A continuació s’entra a conèixer dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, recaient sobre 

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen:  
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1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 30 DE SETEMBRE DE 2010.- La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de 

manifestar que a la pàgina 14, allà on diu “vol que dir que” hauria de dir “vol dir que”. 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària 

de 30 de setembre de 2010, la qual s’aprova per unanimitat amb l’esmena formulada per 

la regidora Sra. Nonell. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT NÚM. 9/2010.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació,  per a les quals la 

consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les 

disposicions vigents.  

 

S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 

pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:  

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa : 

Partida Descripció Baixes € 

06 151 22706 Redacció estudis topogràfics 5000 

07 162 46200 Transferència de drets de tractament 10500 

07 169 22712 Gestió energètica 2500 

11 337 22635 Estiu Jove  3000 

15 431 22625 Promoció Econòmica  3000 

18 338 22610 Festa Verema activitats  8000 
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19 155 61117 Serveis Escola Serreta  2400 

19 155 60901 Urbanització Cal Vell 152100 

19 920 62211 Can Magarola 60000 

20 924 22600 Agermanament Carquefou  2500 

TOTAL   249000 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta : 

Partida Descripció Altes € 

01 920 62500 Mobiliari i estris  10000 

01 920 20200 Lloguer immobles i edificis 1000 

03 155 21000 Reparació i manteniment vies públiques 45000 

07 170 22501 Sanció 3000 

07 162 62500 Contenidors i material inventariable 2500 

07 172 22609 Despeses mediambientals 5500 

07 162 22711 Recollida matèria orgànica 5000 

10 432 22630 Festa Verema  15000 

10 432 62301 Oficina turisme 5400 

12 231 22616 Programes i activitats 5000 

12 233 22638 Teleassistència 2500 

12 233 22702 Arranjament habitatge gent gran 3500 

19 920 22700 Direcció d’obres  12000 

19 920 22704 Redacció de projectes 36000 

19 165 63300 Enllumenat  5400 

19 155 61116 Senyalitzacions i pilones 8000 

19 155 60900 Vial Escola Serreta  4200 

19 920 62200 Reformes edificis municipals 35000 

22 492 62600 Equips per processos d’informació  15000 

Diverses 

partides  

Seguretat Social  30000 

TOTAL  249000 

 

FONAMENTS DE DRET  
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Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els 

crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.  

 

Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 

suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 

conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 

han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.  

 

No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides 

que es proposa minorar.  

 

Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 41 

del Reial decret  500/1990.  

 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple  l’adopció del següent acord:  

   

Aprovar la modificació de crèdit 9/2010  per mitjà de  transferències de crèdit, 

que serà publicada al BOP durant 15 dies durant els quals s’hi podran interposar 

reclamacions. En cas contrari esdevindrà definitivament aprovada.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta modificació de crèdit és una modificació de 

transferència, és a dir, que porten diners d’unes partides que han decidit que no 

executaran d’aquí a final d’any i els passen a altres partides que entenen prioritàries. El 

seu import és de 249.000€ i, entre altres, o com a partides més significatives de les quals 

es treuen els diners, hi ha la de la urbanització de Cal Vell, d’on es treuen 152.100€, i la 

de Can Magarola d’on es treuen 60.000€. Perquè bàsicament la urbanització de Cal Vell es 

preveu que es tiri endavant el primer trimestre de l’exercici vinent i la de Can Magarola 

per una qüestió de prioritats. I es donen d’alta diferents crèdits, en diferents partides, 
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com poden ser com a més destacades la de reparació i manteniment de vies públiques, de 

45.000€; la de redacció de projectes 36.000€; la de reforma d’edificis municipals 35.000€ 

més, entre d’altres.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que, primer, vol dir al Sr. 

alcalde que li sorprèn que no retiri aquest punt de l’ordre del dia. Més que res perquè, en 

l’últim Ple, el Sr. alcalde va dir que s’havia posat a disposició amb el temps massa just i 

aquesta vegada ha passat el mateix, perquè el dijous, el dia de la Comissió Informativa, 

no els havia donat els papers. El que passa és que segurament avui sí que li surten els 

números per aprovar-la, oi? En fi, demana si li podria explicar manteniment i reparació 

de vies públiques. Se li va passar una instància el 5 d’octubre, en la qual ells li 

demanaven el pressupost per la intervenció, la descripció i el cost, i no els l’ha 

contestada. I, per tant, li agrairien, si us plau, si els pogués dir per què són aquests 

45.000€. Més que res perquè en l’estat d’execució aquesta partida encara té 60.000€, si 

és que està al dia. I, per tant, 60 més 45 en fan 105. Li està dient que ell, en dos mesos, 

ha de gastar 105.000€ quan només en porta gastats 50.000€ en el que va d’any. No ho 

acaba d’entendre. Després, una altra de les partides que li agradaria que li aclarís és la de 

Seguretat Social que posa “diverses partides”. Més que res, si li pot dir l’afectació per 

àrees i després els motius pels quals necessiten 30.000€. Perquè, que sàpiga, han abaixat 

sous, i, per tant, hi hauria d’haver hagut una disminució en aquesta partida. I si no una 

de dues, o no pressuposten bé o han contractat més gent. Li agradaria que li aclarís.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que està clar que 

arrosseguen aquesta modificació de crèdit des del Ple anterior. Comentar que es nota 

moltíssim que és una modificació de crèdit inextremis, a corre cuita i abans de tancar 

l’any. Es nota moltíssim. I, bàsicament, a banda d’això, el més preocupant és que, 

efectivament, es deixen de donar uns serveis per donar-ne un altres d’emergència, 

d’urgència, però la finalitat és que es deixa de donar servei a una cosa que estava ja 

pressupostada. I, a banda d’això, de totes aquestes baixes que es donen, concretament la 

de la urbanització Cal Vell, que creu que arran de donar aquesta baixa es dóna d’alta en 
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el punt de l’ordre del dia d’avui el tema de la delegació a la Diputació de Barcelona de la 

recaptació de les quotes d’urbanització arran d’això, i potser s’equivoca, el cas és que 

creuen que no és correcte tant per les formes com per bàsicament que deixaran de donar 

serveis, per exemple Promoció Econòmica, que li trauran 3.000€, serveis a l’escola 

Serreta, i d’acord que s’aplica en un vial de l’escola de la Serreta però no en parlen. Com 

sempre, l’aneguet lleig que és Can Magarola, sempre li toca el rebre. I sobretot per a ell, i 

creuen que és el més important, el tema de la urbanització de Cal Vell, després de tota la 

notícia que es va donar aquest any sobre rebre aquesta urbanització per part de 

l’Ajuntament. Per part seva no aprovaran aquesta modificació.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que tampoc donaran 

suport a aquesta proposta. No és “baladí” el comentari que ha fet la regidora Sra. Xatart 

en relació a la retirada de l’ordre del dia del mes anterior, és greu que aquesta informació 

no es posi a disposició dels regidors, però encara és més greu que hi hagi compromisos 

presos amb veïns de les urbanitzacions que després es desatenguin, que és el que està 

passant novament ara. I 249.000€ és una quantitat important de compromisos que es 

belluguen. Aprofita ja aquest torn de paraula per comentar que no és el cas de la 

modificació propera, a la qual sí donaran suport, no perquè els agradi el Decret que la 

motiva, ni molt menys, hi estan totalment en contra, però en aquest cas entenen que 

l’Ajuntament està totalment obligat a fer-ho. No és el cas d’aquesta que ara portaran a 

aprovació. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a les seves intervencions amb els veïns de Cal 

Vell, amb els quals s’han estat reunint durant tot l’any, el compromís es manté. I el 

compromís és que s’executarà, es començaran a executar les obres en el primer trimestre 

de l’any vinent, perquè sí que és cert que té a veure però no té a veure, doncs el que fan 

és delegar la gestió de les quotes d’urbanització a la Diputació de Barcelona. Ho podrien 

gestionar ells, però aquí amb els veïns s’han estat reunint, l’última vegada fa dues 

setmanes, i han d’entendre que aquesta urbanització és una urbanització molt costosa, 

amb una intervenció que per als veïns els pot comportar prop de mig milió d’euros, que 
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han d’afrontar els veïns de les seves butxaques. I que, en fi, amb ells s’ha anat parlant 

dels tempos que, com podran comprendre, en un any, en un nucli amb tants pocs veïns 

com el de Can Vell, per a tots els implicarà un esforç econòmic molt important. 

Possiblement, abans que no acabi aquest any, puguin treure a licitació les obres per 

començar a treballar, com els deia, entre gener i febrer. L’aneguet lleig de Can Magarola, 

doncs no sap si és aneguet lleig, però aquest Ajuntament hi ha invertit en els darrers dos 

anys 450.000€. No sap si serà lleig o no, però s’hi ha fet una intervenció important. 

Aquests 60.000€ havien d’anar destinats a habilitació i posada en funcionament d’un 

celler de producció vinícola per dur a terme les pràctiques de gestió comercial i 

màrqueting del vi, i entenen que aquestes pràctiques es poden dur a terme en una 

instal·lació de qualsevol dels cellers del terme municipal que, en alguns casos, tenen fins 

i tot espais perquè això es pugui dur a terme. Creuen que aquests 60.000€ doncs no els 

posaran. Pel que fa als imports que parlava la Sra. Xatart de la Seguretat Social, doncs 

bàsicament es concentren en Policia Local i en Serveis Urbans. Es van ajustar les quotes a 

la Seguretat Social, ja que es van fer els números molt justos, mai se sap exactament 

quin acabarà sent l’import. I, per tant, en aquests moments que saben cap on aniran es 

doten aquestes partides. I, per altra banda, pel que fa a la reparació i manteniment de la 

via pública, doncs ja ho veuran. Ja veuran les obres que s’hagin de fer de reparació. 

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la proposta. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

els tinents d’alcalde Sra. Aloy i Srs. Asensio i Serés, i els regidors, Sres. Giralt i Nonell, i 

el Sr. Ponsa, i hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Freixes i 

Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT NÚM. 10/2010.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 
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“Vist informe d’Intervenció 78/2010. 

 

Atès allò regulat a la disposició 14 del Reial decret 8/2010. 

 

Proposo al Ple, 

 

1) Afectar els ingressos a l’amortització de deute a llarg termini. 

 

2) Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència entre partides, 

modificació de crèdit 10/2010, que serà publicada al BOP durant 15 dies durant 

els quals es podran interposar reclamacions. En cas contrari esdevindrà 

definitivament aprovada. 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa : 

Partida Descripció Baixes € 

SUMATORI  PARTIDES PERSONAL TOTES ORGÀNIQUES 79617 

TOTAL  79617 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta : 

Partida Descripció Altes € 

05  011 91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC (BBVA) 75179 

05 011  91302 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ( LA CAIXA) 4438€ 

TOTAL  79617 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que és la modificació que ve forçada o produïda per la 

modificació del Decret 8/2010, on es fixava la reducció dels sous dels treballadors 

municipals, amb una reducció aproximada del 5%. Doncs bé, aquesta reducció significa 

un import d’uns 76.376,88€, que són uns diners que segons estableix aquest Reial decret 

s’haurien de destinar primer a la compensació de romanents negatius de tresoreria, que 

no és el cas de l’Ajuntament; en segon terme a l’amortització de deutes, de crèdits vius 
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de l’Ajuntament; i, en tercer lloc, en inversions en el municipi. Entenen o consideren que 

no haurien d’invertir amb aquests diners que s’han tret dels recursos o de les butxaques 

dels treballadors, i, per tant, la seva voluntat era que es poguessin destinar en la propera 

liquidació pressupostària per compensar, si n’hi ha d’haver o no, si fos el cas, romanents 

de tresoreria. En qualsevol cas, com que això tampoc no pot ser, el que es proposa és 

l’amortització de l’última quota del préstec sol·licitat a La Caixa, creu que l’any 2002 o 

2003 per 4.438€, i, per diferència, la teòrica o l’amortització del préstec del Banc Bilbao 

Vizcaya Argentaria, concedida per a la construcció de l’ampliació de l’escola Fabra.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 

LA RECAPTACIÓ DE LES QUOTES D’URBANITZACIÓ.- El Sr. alcalde ret compte de la 

proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats locals 

podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin 

integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 

de dret públic que els corresponguin. 

 

Atès que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, 

que haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 

 

Atès que a l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú 

delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels 

ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen s’enumeren. 
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Atès que, d’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat 

altres facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels 

corresponents acords plenaris. 

 

En virtut del que s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 

7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació de l’ingrés de 

dret públic que a continuació s’especifica: 

 

- Quotes d’urbanització. 

 

Les funcions que en relació a la recaptació de l’esmentat ingrés de dret públic es 

deleguen són: 

 

- Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

- Dictar la provisió de constrenyiment. 

- Recaptació dels deutes en període voluntari. 

 

La resta de funcions de recaptació relatives a les quotes urbanístiques ja consten 

delegades a la Diputació de Barcelona per acord d’aquest ajuntament de data 25 

d’octubre de 2007. 

 

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 

necessitat d’advocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 

realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
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total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 

dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 

quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 

serveis municipals, ho facin convenient, tot això de conformitat amb el que preveu 

l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 

les seves disposicions concordants. 

 

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 

respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als 

criteris emanats per la Junta de Govern de l'OGT. 

 

QUART.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 

Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 

per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març i de les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels 

serveis atribuïts. 

 

CINQUÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 

s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en 

any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin 

deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 

termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 

 

SISÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 

recaptar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió, en els terminis 

previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, reguladora de 

les bases de règim local. 
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SETÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 

contempla la present resolució, comportarà la corresponent dotació econòmica. 

 

VUITÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 

efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara 

conferida. 

 

NOVÈ.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present 

acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat 

Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.” 

 

 

 El Sr. alcalde manifesta que l’Ajuntament d’Alella té delegada en l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, part de la gestió dels seus tributs i taxes. I, pel 

que fa a les quotes d’urbanització, tenia i té delegada la gestió de la reclamació. En 

aquest cas, i atès que per al projecte d’urbanització de Cal Vell es disposarà o s’utilitzarà 

el mètode de les quotes d’urbanització, doncs per gestionar l’obra i per gestionar el 

cobrament als veïns dels imports que els pertoquin, doncs el que fan és traslladar a la 

Diputació de Barcelona aquesta gestió en voluntària de les quotes d’urbanització per 

facilitar la feina tant en els serveis d’Intervenció i Hisenda com també de cara als veïns.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que té dues preguntes aquí. 

Una, quant a les quotes, és si traspassar aquesta feina a la Diputació afecta l’Ajuntament 

a rebre o no el mateix import. I la segona, si és treure’s una mica la feina del damunt. Té 

una mica aquesta sensació. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el regidor Sr. Freixes pot tenir aquesta sensació, però ja fa 

anys, i abans de 2003, doncs els responsables municipals, amb molt bon criteri, van 
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decidir que la gestió dels tributs es passava a la Diputació de Barcelona, un ens amb una 

preparació, un personal i una capacitat de gestió que mai de la vida podran tenir els 

serveis d’Hisenda i Intervenció municipals, perquè és gent que s’hi dedica cada dia i que 

en gestionen molts, i, per tant, poden fer economies d’escala. Per tant, com ja li diu, sí 

que això ha de tenir un cost per a l’Ajuntament, que ara no sap exactament quin és el 

percentatge de les recaptacions que cobra per aquest servei la Diputació de Barcelona. 

Podria estar en un 2, ell creu que un 2 o un 1,75. A mesura que han anat delegant 

imports, la Diputació de Barcelona ha baixat el preu que els cobra pel servei, però ja li 

pot dir ell que és un preu que val la pena, perquè no estan en capacitat per nombre de 

recursos humans, i fins i tot per la seva especialització, gestionar-ho amb la suficient 

correcció. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- El Sr. alcalde ret compte de la 

proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, 

reguladora de l’impost sobre béns immobles, respecte de l’article núm. 7, quedant 

redactat en els termes següents: 

 

“Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  

1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el 

tipus de gravamen.  
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2.- El tipus de gravamen serà 0’72 per cent quan es tracti de béns urbans i el 

0’70 per cent quan es tracti de béns rústics.  

3. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 

especials serà l’1’3 per cent.”  

 

SEGON.- Indicar que el text d’aquesta Ordenança Fiscal és coincident en tot allò que 

constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 

per la Diputació de Barcelona publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 

setembre 2010. 

 

TERCER.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva  

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

QUART.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2011.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta és l’única variació determinant dels tres punts que 

porten, i que van un rera l’altre, respecte les ordenances fiscals. És l’única modificació 

allò de pes pel que fa a les ordenances, i sobretot en els efectes en la recaptació. L’any 

passat es va passar el tipus de gravamen de l’IBI del 0,82 al 0,77 per compensar 

l’increment que es ve produint any rera any des de l’any 2002, per tal d’actualitzar el 

valor cadastral dels habitatges. Fins l’any 2001 els habitatges tenien un valor cadastral, 

quan es va fer la revisió en el 2001 es va determinar que en aquell moment els habitatges 

tenien un altre valor, si no en la seva totalitat sí en la seva majoria un valor molt 

superior, i, aleshores, aquest valor cadastral, aquesta diferència, per no produir un 
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impacte sobre la fiscalitat dels contribuents molt brusca en canviar d’un valor a un altre i 

aplicar-hi el coeficient,  el mètode que fixa la llei és que al llarg de 10 anys aquest valor 

es vagi actualitzant. Aquest any 2011 és el darrer any d’actualització. És el darrer any que 

es variarà la base sobre la qual es grava el coeficient, i, per tant, sobre la qual es calcula 

l’impost. I, per això, enguany, passen del 0,77 al 0,72 per compensar l’increment que 

suposa aquest darrer increment del valor cadastral. Com en el cas de l’any passat, el fet 

de rebaixar aquest coeficient no afecta el mateix a tots els veïns. A partir de l’any que 

ve, quan el coeficient es pugi un punt o es baixi tres punts, tots els veïns tindran una 

mateixa afectació amb un percentatge. En aquest cas, aquesta baixada tendeix que el 

creixement de l’IBI sigui zero. En global, però, el que es produirà és que hi haurà alguns 

veïns que podran tenir un increment del 0,5% o de l’1%. Hi haurà d’altres que podran 

tenir un descens de l’1,5% o del 0,7%, per posar uns exemples. Però, en el seu global, 

l’impacte tendeix a zero.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que hi votaran a favor. És 

evident que és una bona notícia per a tots, però el que sí li preguntarien és si ha mirat la 

incidència que té en el conjunt del municipi la baixada. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el disculpi però que no l’entén. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que si ha mirat la 

incidència de la baixada de gravamen en el conjunt del municipi. És a dir, que de quina 

quantitat estan parlant. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si no s’equivoca estan parlant que d’aquest 0,77 al 0,72 

s’acaba produint un increment del 0,3% en global, en paquet. I li sembla que són uns 

40.000€ si no li falla la memòria. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ells també celebren 

que hi hagi un any amb una certa contenció pel que fa la pressió fiscal sobre els 
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ciutadans. No sap des de quan tenien un coeficient, el que vol dir és que el Sr. alcalde 

comenta sobre els efectes que fa per als ciutadans aquest menys 1 o aquest 1, va fer 

també aquest exercici quan va aprovar modificacions en aquesta mateixa ordenança, 

aquest mateix article en anys anteriors. I els increments que en els anys anteriors s’han 

anat produint podien estar en una mitjana del 12 o 13 per cent. Recorda que ell va 

comentar-ho l’any passat. La diferència que hi veu és que la situació econòmica, la 

conjuntura econòmica no ha variat especialment, lamentablement, per a molta gent al 

poble, i en canvi la pressió fiscal es reajusta o es congela. Aquesta vegada es congela. No 

les anteriors, però aquesta vegada sí. L’única diferència que hi veu és la proximitat que 

tenen les eleccions municipals, no n’hi veu pas una altra. La mateixa reflexió s’hagués 

pogut fer anys anteriors i no s’ha fet. Per tant, ella només posaria aquesta qüestió a 

colació, la qual no vol dir que no hi estiguin d’acord, i que, per tant, hi donin el seu vot 

favorable.  

 

El Sr. alcalde manifesta que pel que fa a la qüestió aquesta de la congelació fiscal o la 

pressió fiscal, recordar-los que l’any passat es va baixar el coeficient, i si no va ser zero 

doncs s’hi va apropar bastant. No sap si al final era un 1% o un 1,5% o 1,6%, no ho 

recorda exactament, però que el descens de coeficient va portar a una congelació real de 

la pressió fiscal, i enguany també la baixen i mantenen. Per tant, sí que és cert que l’any 

2009 es va tocar el tipus a l’alça, però d’aleshores ençà s’ha anat a compensar per 

mantenir aquell nivell. Parlen de l’IBI, però pel que fa a la taxa de la brossa, l’altra 

vegada que la van tocar, més allà que hi han anat incorporant bonificacions, va ser l’any 

2005. La taxa dels guals, el darrer any que es va tocar va ser l’any 2005. L’impost dels 

vehicles de tracció mecànica, el darrer any que es va tocar va ser l’any 2007. És a dir, que 

aquests tres rebuts, dels quatre que reben els veïns, estan congelats, dos del 2005, i un 

des del 2007. I sí que es cert que l’IBI, que és el que té un impacte més important, doncs 

s’ha anat ajustant, però també vol fer-los la reflexió que si es comparen amb un dels 

municipis confrontants al d’Alella, potser l’Ajuntament del Masnou, que ara van tocar les 

ordenances fiscals, creu que la setmana passada van aprovar un increment del 4,5% de 

l’IBI, i un coeficient del 0,81. L’Ajuntament del Masnou va fer la revisió cadastral el 
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mateix any que l’Ajuntament d’Alella, i enguany també arriben al final. I al llarg de tots 

aquests anys hi ha hagut un diferencial important pel que fa als coeficients aplicats a 

cada municipi, que per enguany quedarà en 9 punts. Sí que és cert que l’IBI ha anat 

pujant i haurà pujat de manera global al llarg d’aquests 7 anys i fins i tot des del seu 

principi, evidentment, però que per comparació amb municipis de l’entorn doncs es 

podria qüestionar que la pressió fiscal a Alella fos molt alta. Per comparació, simplement 

l’Ajuntament del Masnou, amb valors cadastrals revisats el mateix any, té uns coeficients 

més elevats fins a data d’avui. En qualsevol cas, sí que entenen que l’esforç fiscal que 

demanen als veïns, doncs, per a ells té aquest límit, i que, a partir d’aquí, el que han de 

fer és també reajustar les despeses.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

  

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, 

reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

introduint un nou article 13 i l’actual article 13 passaria a numerar-se com a article 

14, quedant redactats en els termes següents: 

 

“Article 13. Fraccionament  
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Permetre per als casos a) c) d) de l’article fiscal número 4, el fraccionament del deute 

tributari meritat  fins a un màxim de 5 anys sense necessitat de presentar garantia. 

Aquest deute es veurà incrementat pels interessos corresponents. 

 

Per poder-se acollir a aquesta mesura caldrà: 

 

1) Fer sol·licitud expressa per part del subjecte passiu. 

2) Informe favorable de l’àrea de Serveis Socials, en aplicació dels criteris del 

programa de mesures per a l’acompanyament en situacions d’urgència social derivades 

de l’actual conjuntura econòmica. 

 

Article 14. Gestió per delegació  

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.  

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a 

conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment 

practicar les liquidacions corresponents.  

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 

de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 

ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 

Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.”  

 

SEGON.- Indicar que el text d’aquesta Ordenança Fiscal és coincident en tot allò que 

constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
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per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 

setembre 2010. 

 

TERCER.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva  

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

QUART.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2011.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquest impost és conegut altrament com a plusvàlua. 

Aquesta modificació l’únic que fa és incorporar un acord per Junta de Govern que es va 

aprovar a les alçades de l’estiu, pel qual, constatant una realitat produïda per la situació 

econòmica, es trobaven amb diferents casos de gent que rebia una herència mortis causa, 

és a dir, per vies no voluntàries, i que no es veia capaç d’afrontar el pagament d’aquest 

impost. També entenen que en el moment actual poder vendre un habitatge, un bé 

patrimonial, doncs és bastant més complicat que no fa tres anys, i, per tant, no es pot 

materialitzar aquesta liquiditat, i, en conseqüència, posava a moltes famílies o a unes 

quantes famílies en situacions molt compromeses. És per això que es va aprovar aquest 

acord pel qual en aquests casos, quan la transmissió és involuntària i sota supervisió i a 

criteri d’un reglament establert per Serveis Socials, es permet que aquests hereus puguin 

pagar fins a cinc anys aquest deute tributari amb l’Ajuntament d’Alella, per tal de 

facilitar i d’ajudar a passar el tràngol en què es troben, no només emocionalment sinó 

que, a més, en aquests casos, econòmicament.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, 

REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE PARADES DEL MERCAT 

MUNICIPAL.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment 

diu: 

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, 

reguladora de la taxa per utilització privativa de parades del mercat municipal, 

modificant l’article 6, regulador de la quota, pel que fa a la introducció de la parada 

que va ser adjudicada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 211/2010. 

 

“Article 6. Quota tributària  

 

La quota tributària ANUAL es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents: 

 

Núm. Parada    Euros  

Parada núm. 7  281,60  

Parada núm. 12  635,68  

Parada núm. 13-14  422,36  

Parada núm. 15  301,92  

Parada núm. 16-17  743,12  

Parada núm. 18  301,92  

Parada núm. 19-20  534,12  

Parada núm. 2-3-4  1.178,56  
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Parada núm. 21-22  743,12  

Parada núm. 23  267,08  

Parada núm. 24  272,32  

Parada núm. 5-6  563,16  

Parada núm. 8  281,60  

Parada núm. 9-10-11  940,52  

Parada quiosc  221,16  

Parada quiosc  221,16  

 

Parada núm. 1 281,60  “ 

 

 

SEGON.- Indicar que el text d’aquesta Ordenança Fiscal és coincident en tot allò que 

constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 

per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 

setembre 2010. 

 

TERCER.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva  

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

QUART.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2011.” 
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El Sr. alcalde manifesta que aquí el que s’aprova és la inclusió de la parada número 1, que 

havia quedat fora de la darrera Ordenança Fiscal. El preu de la parada número 1 del 

mercat en les ordenances de l’any passat no hi era i havia de ser-hi. Per tant, s’hi 

incorpora.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que només volia fer un 

comentari. No sap si numèricament és la mateixa que porta un temps en procés de ser 

oberta. No ho sap, però tant se val. Li preocupa que hi hagi una parada del mercat que 

necessiti tants, tants i tants mesos per obrir i començar a donar servei. Creu que, segur 

que des dels serveis municipals s’ha fet tot el que s’havia de fer, però li sorprèn que uns 

comerciants que ho necessitin, no puguin començar a exercir la seva activitat per un 

temps tan dilatat.  

 

La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que, aquesta parada, és 

la que estava tancada sempre, i que quan la van demanar es va posar en marxa, i ara és 

quan es posa dins de les ordenances. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, hi hagués pogut haver certa més agilitat 

en la seva posada en funcionament.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar si era necessari haver 

aprovat aquesta ordenança abans. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si no està oberta no és per això. 

 

La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que quan es va demanar 

aquesta parada es va posar en marxa. Vol dir que no es va tardar gaire a obrir-la. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que si estan parlant de la 

mateixa parada, d’una que encara no està oberta. 
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La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que no, que estan parlant 

d’una que ja està oberta.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que no, que ella parla 

d’una que no està oberta. Per tant, no deu ser la número 1, no sap quin número és.  

 

La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que és el mateix cas.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, i ara ho comentaven amb la Sra. 

Interventora, es va liquidar a través d’un Decret i un estudi econòmic, l’any passat, per 

tal que, evidentment, paguessin com tothom, i ara el que fan és salvar la no presència 

formal d’aquesta parada en l’ordenança. 

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que a nivell d’aquestes 

quotes anuals, i no sap quina és la proporció, però que si un té una parada, com per 

exemple la 18 i paga 301,92€, el que té la parada número 8 voldria saber per què paga 

menys, quan en teoria té només una parada. És el que no acaba d’entendre. 

 

El Sr. alcalde manifesta que va per dimensions de parada. 

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que va per metres quadrats. 

Aleshores, el quiosc, vol dir que hi ha dos quioscs o que la mateixa parada quiosc fa 

doble. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si entra des de la porxada i mira banda i banda, veurà que hi 

ha dos quioscs, el de comerç just i el de diaris. 

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que d’acord. 
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA DEROGACIÓ 

EXPRESSA DE L’APARTAT 4 DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I DE L’APARTAT 4 DE L’ARTICLE 6 

DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Atès que l’Ajuntament en Ple va acordar la derogació dels apartats següents en els 

exercicis anteriors: Ordenança Fiscal núm. 1, article 5, apartat 4 i Ordenança Fiscal 

núm. 3, article 6, apartat 4, en exercicis anteriors. 

 

Atès que la gestió dels impostos va quedar delegada a l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), mitjançant acord de Ple. 

 

Atesa la petició de l’OGT en el sentit que es faci constar de forma expressa la 

derogació d’aquestos dos apartats. 

 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la derogació expressa de l’apartat 4 de l’article 5 

de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles i de 

l’apartat 4 de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 
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SEGON.- Indicar que els texts d’aquestes Ordenances Fiscals són coincidents en tot 

allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 

29 setembre 2010. 

 

TERCER.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva  

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

QUART.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar al 

Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les 

modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2011.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que a petició de l’Organisme de Gestió Tributària per tal que 

quedessin correctament reflectides les derogacions que es van prendre en l’exercici 

anterior, i de cara a la seva millor gestió, el que es fa és aquesta aprovació perquè quedi 

expressat, s’entengui i no hi pugui haver dubtes que aquests articles vinculats a les 

bonificacions d’energia de les plaques fotovoltaiques, les quals bonificaven, però que van 

quedar ja com a obligació en el codi tècnic de l’edificació. Doncs, per evitar dubtes o 

interpretacions incorrectes, fan que quedi la derogació expressa.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que aquest és l’apartat 4 

de l’article 5 del número 1, perquè l’ha buscat i no l’ha sabut veure.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no l’ha vist perquè no hi era. Així mateix té raó que no s’ha 

posat el text després més enllà d’aprovar que s’aprovava. Si els ho permeten o afegirien el 

text explícit que ha d’anar recollit en les ordenances.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

9.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 

EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de la 

regidoria d’Educació, la qual literalment diu: 

 

“De conformitat amb el previst per l’article 14.1 en relació amb l’article 11.4 del 

Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alella, aquesta regidora proposa al Ple 

municipal l’adopció del següent acord: 

 

Designar representants de la Corporació municipal en el Consell Escolar Municipal 

d’Alella les següents persones: 

 

- Andreu Francisco i Roger, alcalde-president. 

- Marta Giralt i Rué, regidora de l’àrea d’Educació. 

- Josep Maria Serés Ibarz, regidor de les àrees de Governació. 

- Cristina Xatart Alzina, regidora del grup municipal de CiU. 

- Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidora del grup municipal del PPC 

- Sergio Freixes Castrelo, regidor del grup municipal de COR, fins el 18 de 

febrer de 2011, i posteriorment Mercè Marzo Gómez, fins l’11 de juny de 

2011.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, per a la constitució del Consell d’Educació Municipa, en el 

seu reglament s’estableix que l’Ajuntament nomenarà sis representants en aquest Consell 

Escolar. A proposta del govern, i entenent que és el que correspondria, d’aquests sis tres 
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són membres representants del govern i tres membres representants de l’oposició. Els 

membres proposats per part del govern serien ell mateix, com a alcalde president, la Sra. 

Marta Giralt, com a regidora de l’àrea d’Educació, i el Sr. Josep Maria Serés, regidor i 

tinent d’alcalde. Per part de l’oposició serien la Sra. Cristina Xatart, com a representant 

del grup municipal de CiU, el Sr. Javier Berzosa, com a representant del grup municipal 

del Partit Popular, i en principi a la proposta deien el Sr. Sergi Freixes, regidor del grup 

municipal del COR. Si bé és cert que en la Comissió Informativa es va parlar que, si no 

han canviat de criteri, i en pos de la unanimitat, que el Sr. Freixes compartiria aquest 

seient amb la regidora Sra. Marzo, i, per tant, si volen, directament, fan els números i si 

els sembla introduirien en la proposta que es repartissin per un temps igual, si hi estan 

d’acord i si no ho fan d’una altra manera, per temps igual la presència en el Consell 

Escolar, començant pel Sr. Freixes. Entenent que hi ha 226 dies, des de demà fins a 

l’últim dia de mandat l’11 de juny, creu, doncs equitativament són 113 per a cada un. La 

qual cosa vol dir que el Sr. Freixes estaria nomenat des del 29 d’octubre, és a dir demà, 

fins el 18 de febrer, i la Sr. Marzo a partir del 19 de febrer fins l’11 de juny del 2011. Si 

els sembla, ho incorporen a la proposta. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que agraeix al govern que 

en aquesta ocasió hagi facilitat a l’oposició posar-se d’acord i buscar un consens per 

resoldre aquesta representació dels grups de l’oposició en el CEM. No va funcionar de la 

mateixa manera en el Consorci del Casal d’Alella, en el qual no tenen representació, i no 

van tenir tampoc oportunitat de comentar-ho entre tots plegats. Per tant, celebra que en 

aquesta ocasió s’hagi fet d’aquesta forma, i més en temes d’educació que, tal i com van 

valorar, tots hi estan interessats, tots hi volen treballar de valent. I també els seus 

desitjos perquè el CEM funcioni molt bé, que segur que serà així i aconsegueixi un gran 

servei públic per a Alella. Així ho desitja.    

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 
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Arribat aquest punt i essent les 20 hores 45 minuts compareix a la sessió la regidora Sra. 

Carmen Tort-Martorell i Llabrés.  

 

 

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC+LA GARNATXA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN 

SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA ENTRE TEIÀ-ALELLA-EL MASNOU I 

BARCELONA.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la moció del grup municipal 

d’ERC+La Garnatxa, la qual literalment diu: 

 

“La comarca del Maresme pateix un dèficit històric en inversions reals i efectives 

per a la millora del transport col·lectiu de viatgers. Estem molt lluny del sistema al 

qual hauríem de tendir: una xarxa integrada i intermodal, segura i sostenible, 

ambientalment responsable i socialment equilibrada. 

 

La manca d’una oferta quantitativa i qualitativa suficient condemna els residents a 

la comarca a valer-se preferentment del vehicle privat per satisfer les necessitats 

de mobilitat obligada. Aquest fet porta associat un índex de motorització 

forasenyat que, al seu torn, provoca distorsions en la xarxa viària comarcal 

(especialment en l’antiga N-II, en les vies col·lectores urbanes que hi 

desemboquen i en els poquíssims accessos amb què compta la C-32), si bé el 

veritable col·lapse no es manifesta al Maresme, sinó que ho fa, diàriament, en els 

accessos a Barcelona (B-20 i C-31). 

 

No és de rebut que en una comarca desestructurada des del punt de vista del 

transport col·lectiu hagin de ser els municipis les administracions més 

compromeses i implicades en el seu foment, impuls, millora i sosteniment 

econòmic. 
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Per això, des del món local i els moviments veïnal i ecologista de la comarca s’han 

dut a terme diverses actuacions i propostes per a la resolució d’aquesta 

problemàtica. 

 

Tot i no tenir competències en matèria de transport interurbà, el març de 2007, 

l’Ajuntament d’Alella va fer-se càrrec de l’ampliació del servei de bus directe amb 

Barcelona, passant de 9 a 12 expedicions diàries en cada sentit. L’augment de 

l’oferta va afavorir el creixement del número d’usuaris, de 89.000 el 2006 a 

115.000 el 2008, la qual cosa demostra que el transport públic té un important 

potencial de creixement per davant. 

 

El gener de 2008, els ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià van traslladar a la 

Direcció General del Transport Terrestre l’Estudi de viabilitat d’un servei d’autobús 

directe per autopista entre aquestes poblacions i Barcelona.  

 

Aquesta iniciativa coincidia en el temps amb la publicació del Pla de Transports de 

Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), que plantejava un servei exprés entre el 

Masnou i Barcelona amb 4 expedicions d’anada i 4 de tornada en hora punta (matí 

i tarda) en dia feiner, de manera que la Direcció General es va comprometre a fer-la 

seva, sotmetre-la a avaluació interna i implantar-la a curt termini. 

 

La proposta dels municipis millorava la del PTVC, aprovat definitivament el gener 

de 2009, ja que ampliava a 6 el nombre d’expedicions diàries (amb cobertura 

horària de 6:30 a 10:15h i de 18 a 21:45h) i perfeccionava l’itinerari, ja que tenia 

origen i final a Teià -l’únic municipi mancat de connexió en transport públic amb 

Barcelona- i parades al Masnou Alt - el nucli més densament poblat del Masnou- i 

els barris alellencs d’Ibars Meia i Can Sors. En concret, l’Estudi assenyalava que eren 

precisament els veïns d’Alella els qui, proporcionalment, més utilitzarien aquest 

servei: el 65% (“segur que sí”, 22%; “probablement sí”, 43%).  
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Quant a paràmetres d’explotació, el servei preveia captar 55.000 usuaris el primer 

any, la qual cosa situava el dèficit de la línia al voltant dels 102.000 euros anuals. 

 

Amb aquest compromís per part de la Direcció General, els ajuntaments han estat 

convocats, sempre a petició pròpia, a diverses reunions per a la presentació dels 

aspectes tècnics del servei. Les trobades han estat auspiciades pel subdirector 

general de Coordinació i Gestió i han servit sempre al Departament de Política 

Territorial per ajornar l’entrada en funcionament del servei: setembre de 2009, 

gener de 2010 i, finalment, setembre de 2010.  

 

El 13 d’abril de 2010, el Departament i el Consell Comarcal van signar un Document 

de bases per a la millora de la mobilitat al Maresme que en matèria de xarxa 

d’autobusos contemplava expressament, sota el nom de “serveis exprés entre 

Alella-Teià-El Masnou i Barcelona”, aquesta línia: “serveis directes entre aquestes 

poblacions amb una freqüència mínima de 2 expedicions en hora punta i sentit”.  

 

Segons les darreres informacions, la Direcció General hauria decidit suspendre sine 

die la implantació del servei, en quedar afectat per les darreres retallades 

pressupostàries aplicades pel Govern de la Generalitat.   

 

Atesa la Llei 9/2003 de la mobilitat que, en el seu article tercer, prioritza els 

sistemes de transport públic i col·lectius. 

 

Atès el Document de bases per a la millora de la mobilitat al Maresme de 13 d’abril 

de 2010.  

 

Atès el Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les 

infrastructures a la comarca, aprovat per unanimitat el de 19 de maig de 2004, i 

que, entre d’altres, reclamava a la Generalitat: 
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a) La implantació del carril Bus-VAO entre Mataró i Barcelona. 

b) Connexions directes amb autobús amb freqüències elevades i autobusos de 

qualitat i de màxima comoditat. 

 

Atesa la Proposta de millora de l’oferta de transport públic per carretera del Baix 

Maresme emanada de la Declaració de Teià, subscrita per tots els municipis del 

Maresme Sud, el 29 de juliol de 2004, per la qual es demanava a la Generalitat 

“implantar serveis d’autobús amb una periodicitat de 30 minuts en hora punta des 

de tots i cadascun dels municipis del Baix Maresme cap a Barcelona”. 

 

Atès el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012, que preveu la creació 

d’una nova línia entre el Masnou i Barcelona entre les 19 noves connexions 

directes entre les principals ciutats del territori, a més de la creació, reforç i 

increment de 38 més.  

 

Atès que amb tanta oferta de millora i un pressupost total per al PTVC de 840 

milions d’euros, costa d’entendre que, dos anys i mig més tard d’adoptar-ne el 

compromís, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques no tingui la 

capacitat ni la voluntat d’invertir 102.000 euros per cobrir el dèficit de la posada 

en marxa d’aquesta línia. 

 

Atès que el 29 d’abril de 2009, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament d’Alella 

va aprovar per unanimitat una moció adreçada al Departament de PTOP relativa al 

dèficit en el transport públic del municipi que ha estat parcialment desatesa en 

l’acord referit  a implementar les millores de la freqüència en les hores punta. 

 

I atès l’incompliment unilateral dels acords assolits amb els tres ajuntaments que 

aquest fet representa, el grup municipal d’ERC+La Garnatxa proposa al Ple 

municipal l’adopció dels acords següents: 

 



 32 

PRIMER.- Instar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat perquè implanti el servei de transport públic directe per autopista entre 

Teià-Alella-El Masnou i Barcelona en els termes que es van acordar amb la Direcció 

General del Transport Terrestre. 

 

SEGON.- Requerir el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat perquè en un moment 

de crisi com l’actual estableixin com a prioritat el transport públic per carretera en 

les seves actuacions en matèria de mobilitat al Baix Maresme, per davant d’altres 

polítiques d’infrastructures.  

 

TERCER.- Notificar aquest acord als titulars dels departaments de Política Territorial 

i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat; a la Secretaria 

per a la Mobilitat; a la Direcció General del Transport Terrestre; al Consell Comarcal 

del Maresme, als ajuntaments signants de la Declaració de Teià i a tots els grups 

amb representació al Parlament de Catalunya.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i el tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per 

tal de manifestar que no caldrà defensar gaire la moció perquè segons l’opinió recollida 

de la resta de grups municipals, alguns dels quals ja l’havien anticipada, tothom la fa 

seva, i, per tant, ha acabat sent una moció conjunta de tots els grups municipals que 

avui estan aquí. Amb el Partit Popular no hi hagut oportunitat i no hi ha hagut feed-

back, i, a més, tampoc no hi ha el seu regidor. Però tots els assistents, en principi, 

s’adhereixen a la moció presentada per Esquerra Republicana – La Garnatxa, fins i tot, en 

el cas del grup municipal de Gent d’Alella, se’ls ha fet arribar la consideració, el 

recordatori, que el Ple del mes d’abril del 2009, també a proposta de Gent d’Alella, però 

que després tot un seguit de grups la van fer seva, doncs hi va haver una moció, relativa 

a la millora del transport públic per carretera, i, per tant, si els sembla bé incorporaran 

una referència a l’adopció d’aquell acord de Ple, que, en qualsevol cas, s’estalviarà de 
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llegir la part expositiva de la moció, però sí que llegirà els atesos i els punts de resolució, 

de tal manera que entremig d’alguns dels paràgrafs que havien passat, hi introduirien la 

que llegirà expressament i dirà quin seria el redactat que hi quedaria incorporat. Aquesta 

moció ve a tomb, és la reclamació que en aquest cas realitzaria l’Ajuntament d’Alella. 

També la realitzarà a través de moció al Ple, el proper dia 2 de novembre, l’Ajuntament 

de Teià, amb un redactat propi, però que en essència cerca el mateix objectiu. I és que, 

el Departament de Política Territorial, a través de la Secretaria per a la Mobilitat, 

compleixi amb el compromís adoptat amb els tres ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià. 

Fa una colla d’anys ja li van lliurar un estudi de millora de la connexió a través d’una 

línia directa per autopista, concretament que a la sortida de Teià  passés pel sector dels 

blocs del Masnou, per Ibars Meia i per Can Sors, des d’on entrés a l’autopista i anés 

directament a Barcelona. Es van tenir diverses converses i entrevistes amb tècnics i 

responsables polítics del departament, i es van comprometre a desenvolupar o desplegar 

aquella proposta. Per part dels ajuntaments es van fer unes enquestes i uns estudis 

quantitatius i qualitatius de quin podria ser l’interès dels veïns dels àmbits que podrien 

veure’s beneficiats per aquesta línia. En el cas d’Alella, es van fer unes enquestes 

telefòniques, numèricament representatives, entre veïns d’Ibars Meia i de Can Sors. I en 

relació amb els altres municipis, encara que per molt poques dècimes, sortia que, 

teòricament, els veïns d’Alella o aquelles persones que es van enquestar eren les que 

majoritàriament s’inclinaven o estaven predisposades a utilitzar aquest servei. En total, 

entre els que van dir que segur que sí l’utilitzarien i aquells que van dir que probablement 

sí, sumaven un 65% de la mostra. En el cas del Masnou i Teià, eren també mostres 

majoritàries, però sense arribar a aquest punt. Després de diversos calendaris, o 

compromisos que no s’han materialitzat, com setembre de 2009, gener de 2010 i 

finalment setembre de 2010, com a dates per a la posada en funcionament d’aquest 

servei, recentment semblaria que la Generalitat s’hauria fet enrera per qüestions 

pressupostàries. Davant d’aquest incompliment d’allò reiterat o amb aquestes allargues 

que tenen visos d’incompliment, entenen que no es poden quedar de braços plegats. Per 

tant, els grups municipals i en definitiva, i probablement també com a ajuntaments, com 

a mínim Alella i Teià, reclamaran aquella acord. I, per tant, si se’n van als atesos dirien 
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que: “Atesa la Llei 9/2003 de la mobilitat que, en el seu article tercer, prioritza els 

sistemes de transport públic i col·lectius”, i això és important dir-ho ara que tenen sobre 

la taula una proposta o un estudi informatiu de vies laterals segregades a l’autopista. Per 

tant, recordar que la llei de mobilitat el que prioritza per sobre de tot hauria de ser els 

sistemes de transport públic i col·lectiu. En segon lloc: “Atès el Document de bases per a 

la millora de la mobilitat al Maresme de 13 d’abril de 2010” subscrit entre el Consell 

Comarcal del Maresme i el Departament de Política Territorial, el qual també en l’apartat 

de xarxes d’autobusos contempla expressament i sota el nom de Serveis Express, entre 

Alella, Teià i el Masnou, aquesta línia, i parla que com a mínim farien dues expedicions 

en hora punta i sentit. I això voldria dir dues expedicions en cada sentit al matí, i dues 

expedicions en cada sentit també a la tarda. “Atès el Posicionament del Consell Comarcal 

del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca, aprovat per unanimitat el 

de 19 de maig de 2004” que els dos principals punts que destacava era en primer lloc “La 

implantació del carril Bus-VAO entre Mataró i Barcelona” i en segon lloc “Connexions 

directes amb autobús amb freqüències elevades i autobusos de qualitat i de màxima 

comoditat.” Per tant, dues consideracions en matèria de mobilitat. També “Atesa la 

Proposta de millora de l’oferta de transport públic per carretera del Baix Maresme” que van 

elaborar tot un seguit de municipis de la part sud de la comarca, i que van subscriure a 

banda un manifest que es deia Declaració de Teià que també demanava, molt a la línia 

del que es va acordar l’abril de 2009 en aquest Ajuntament, freqüències de mitja hora en 

hora punta entre tots els pobles del Maresme i Barcelona a través d’una xarxa 

d’autobusos. I “Atès el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya” aprovat el 2008, que 

pel cas de l’àmbit geogràfic d’Alella, el Masnou i Teià, preveia també connexions directes, 

i que, en qualsevol cas, no era la línia que ja tenen en servei perquè apareixia com una 

nova oferta. Per tots aquests atesos i sobretot per l’incompliment unilateral dels acords 

assolits en els tres ajuntaments, demanen en primer lloc “Instar el Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat perquè implanti el servei de 

transport públic directe per autopista entre Teià-Alella-El Masnou i Barcelona en els 

termes que es van acordar amb la Direcció General del Transport Terrestre.” En segon lloc 

“Requerir el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de 
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Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat perquè en un moment de crisi com l’actual 

estableixin com a prioritat el transport públic per carretera en les seves actuacions en 

matèria de mobilitat al Baix Maresme, per davant d’altres polítiques d’infrastructures.” I 

això té el rerafons que té. I en tercer lloc “Notificar aquest acord als titulars dels 

departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat; a la Secretaria per a la Mobilitat; a la Direcció General del Transport 

Terrestre” que en concret serien les dues àrees del departament amb qui haurien tingut la 

interlocució i que en aquests moments no acaben de donar la cara. Seguidament “al 

Consell Comarcal del Maresme, als ajuntaments signants de la Declaració de Teià” que són 

tots els ajuntaments del Baix Maresme “i a tots els grups amb representació al Parlament 

de Catalunya.”. Pel mig, caldria fer aquella menció que deia entre els atesos l’acord del 

Ple de 2009, i que segons el redactat que es proposava per part del grup municipal de 

Gent d’Alella, hauria de ser: “Atès que el 29 d’abril de 2009, en sessió ordinària, el Ple de 

l’Ajuntament d’Alella va aprovar per unanimitat una moció adreçada al Departament de 

PTOP relativa al dèficit en el transport públic del municipi que ha estat parcialment 

desatesa en l’acord referit  a implementar les millores de la freqüència en les hores 

punta.”. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que, senzillament, 

des d’aquí per donar tots els ànims i suport a l’ agent del cos de la Policia que el 

passat dilluns la van atropellar, i que, des d’aquí, desitgen que es recuperi el més 

aviat possible. 
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 El Sr. alcalde manifesta que creu que tots es sumen a aquest missatge de suport a 

l’agent de la Policia local.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 hores 

50 minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 

 


