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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 9 

DE NOVEMBRE DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 9 de novembre de dos mil deu, essent les 9 hores 20 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 

extraordinària, amb l’assistència dels regidors que tot seguit s’indiquen: 

  

 Sr. Àlex Asensio i Ferrer 

 Sr. Sergio Freixes i Castrello 

 Sra. Mercè Marzo Gómez 

 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

 Sr. Jaume Ponsa i Peña 

 Sr. Francesc Reverter i Recio  

 Sra. Cristina Xatart Alzina 

 Sra. Carmen Tort-Martorell i Llabrés  

 

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 la tinent d’alcalde Sra. Laura Aloy i López. 

 

No assisteix a la sessió el tinent d’alcalde Sr. Josep Maria Serés i Ibarz. 

 

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:  

 

1.- EXPLICACIONS DE L’ALCALDE REFERENTS A LA PARTIDA 0315521000 

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE ZONES PÚBLIQUES, D’IMPORT 45.000€, 



CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2010.- El Sr. 

alcalde manifesta que davant la petició unànime dels diferents grups de l’oposició, 

fruit del neguit generat per la seva resposta en el darrer Ple, doncs passarà a 

comentar-los, en part, el detall d’aquesta dotació econòmica de la partida de 

Reparació i Manteniment de Zones Públiques. La regidora i portaveu del grup de 

Convergència i Unió va manifestar que en una partida de 166.000€, només se n’havien 

exhaurit fins a 105.000€, i, per tant, que hi havia 60.000€ que sumats als 45.000€ 

feien un total de 105.000€ per gastar, i no entenia la seva necessitat. Aquesta 

quantitat que va donar la regidora de Convergència i Unió era correcta, tot i que 

faltava aquí tenir en compte les retencions de crèdit que són unes reserves que es fan 

en previsions de despeses que han d’esdevenir. Aquestes retencions pujaven fins a uns 

35.000€ aproximadament, on bàsicament la retenció més important era la feta pel 

contracte de l’esporga de l’arbrat viari, i, per tant, els portava a una xifra aproximada 

de consum d’aquesta partida d’uns 140. Aquí també cal sumar que existeixen al llarg 

de tot el pressupost diferents bosses de vinculació de partides que estan associades en 

la seva despesa. I que, per tant, donen una certa flexibilitat a l’hora d’afrontar les 

despeses. Aquesta partida de Reparació i Manteniment de Zones Públiques es troba 

vinculada amb 16 partides més de l’àrea de Serveis Urbans, de Manteniment, el que 

feia que la bossa de vinculació en aquell moment donés un crèdit disponible d’uns 39 

euros, si no s’equivoca. Per la qual cosa era imprescindible dotar aquesta partida per 

tal de poder afrontar qualsevol incidència que pogués o que pugui passar des d’ara fins 

a final d’any. Aquesta partida està pensada, bàsicament, per un seguit de despeses 

més o menys fixes, però també per afrontar els diferents imprevistos que es poden 

produir en l’espai públic. Des de clavegueram que pot tenir qualsevol incidència i cal 

intervenir, com actuacions esporàdiques o de desinsectació, de desratització, etcètera, 

control de plagues. Pel que fa a les previsions d’actuacions d’aquí a final d’any que 

poden arribar a afectar a aquesta partida, doncs, si els sembla, els relatarà el llistat 

d’intervencions que tenen previstes que es puguin dur a terme, que també estarà en 

funció, evidentment, de l’aparició de qualsevol incidència o no. Principalment està 

previst l’arranjament de la zona de contenidors, situada entre els carrers Santa Gemma 

i Espígol; l’arranjament de la zona de contenidors situada al final del carrer Lleida; 

l’actuació per l’eliminació d’un escossell a la plaça de l’Església; arranjar, modificar, 

substituir la tanca del parc de la Gegantona Fecunda; la col·locació i posterior 



retirada de l’enllumenat nadalenc; l’eliminació de la reixa transversal situada al carrer 

Fontcalda, entre Homs i Santa Gemma; l’arranjament de la reixa transversal de 

Mil·lenari, 66; de la reixa transversal de Mil·lenari amb Tudó; una reixa també de 

pluvials al carrer Mas de Xaxars; el tancament dels accessos a la Pedrera; la reparació 

dels guals situats al carrer Eduard Serra i Güell, la seva aproximació a Coma Fosca; la 

reparació d’un tros de vorera al carrer Santiago Rusiñol. Aquestes diferents actuacions 

que els ha relatat ascendeixen al voltant d’uns 30.000€, sempre quedant un marge per 

qualsevol incident que calgui de resoldre. Per qualsevol aclariment més resta a la seva 

disposició.    

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que si ja està, si ja ha 

acabat. Pressupost per intervenció, descripció i cost. No han demanat una llista, sinó 

que el que s’ha demanat és descripció i cost de cada una de les intervencions. 

Continuen igual que fins ara, per començar. Continuen. La quantitat que ella va donar 

en el seu dia de l’estat d’execució. Evidentment, ella va demanar un estat d’execució 

abans del dia del Ple, estat d’execució que a ella li van passar a 15 de novembre, i 

que, efectivament, i això també li agradaria preguntar-ho, hi havia unes reserves de 

crèdit que aquí no estaven contemplades. Reserves de crèdit que eren anteriors al 15 

de novembre. És a dir, tenien reserves pel 22, pel 30, pel 9 i pel 13. Això com a 

reserves. I després les altres quantitats que el Sr. alcalde descriu fins els 35 són 

autoritzacions i disponibilitats. És a dir, que aquests diners ja s’han fet servir. Sí clar, 

a data d’avui, no a data del Ple. Això una. Després, mirant aquesta llista, li sorprèn, 

sincerament, i no ho acaba d’entendre, que el 25 d’octubre el Sr. alcalde té una 

despesa de 28.000€, que l’aprova dos dies més tard en Junta de Govern, quan havia 

d’haver passat primer per Junta i després utilitzar aquests diners. Però bé. Li sorprèn. 

Continua dient, descripció i cost, però, sincerament, amb el que el Sr. alcalde li ha 

passat ella ara entén moltes de les coses. El sistema que el Sr. alcalde utilitza és que 

la despesa es realitza abans de demanar pressupost o així ho entén ella. No? 

 

El Sr. alcalde manifesta que no, que no ho entén, i que sembla mentida que no ho 

entengui. Que el perdoni, però li ha fet una relació de les actuacions, una descripció 

de part de les actuacions que poden produir-se en aquesta partida. Faltaria més que a 

l’hora de dotar una partida, la dotessin per unes actuacions concretes, i més en una 



partida com aquesta. I li ha donat el cost aproximat d’aquestes actuacions o una xifra 

aproximada. No li relatarà si un pressupost, o si li podria relatar si un pressupost és de 

596,64€. I, per tant, aquí entén ell que està respost. Pel que fa al llistat que se li va 

donar, és un llistat on hi ha totes les obligacions aprovades i és un llistat correcte, 

seria un major, però des d’Intervenció, i no és el sistema que utilitza ell com diu la 

regidora Sra. Xatart, des d’Intervenció per poder treballar millor i per no enganxar-se 

els dits hi ha l’eina que són les retencions de crèdit que es fan quan es preveu que pot 

haver-hi una despesa sigui a primers d’any, sigui a meitats d’any, sigui quan es pot 

albirar que es pot produir, i no té perquè haver-se produït, ni haver-se encarregat, ni 

haver-se elaborat. Simplement, com que hi ha una previsió, es reserva un tros 

d’aquella partida per evitar que es gasti, entenent que allò pot passar en un futur. I sí 

que hi ha 28.000€ d’un concurs que s’havia de treure i que es va acabar adjudicant, i 

que entén que a l’hora de comptabilitzar aquest crèdit no sap si és anterior o 

posterior. Des d’Intervenció es va comptabilitzar en aquella data. I tot just, si no 

s’equivoca, estan a punt de començar els treballs que no s’acabaran pagant fins a al 

seu acabament. I el que sí que, aquí, quan s’encarrega un treball, a menys que sigui 

una actuació extraordinària d’emergència, doncs es demanen pressupostos per poder 

encarregar-los. I pot moure el cap tot el que vulgui, però, aquí, quan s’encarrega un 

treball sempre hi ha un pressupost. I aquestes actuacions que ell li ha relatat doncs 

tenen la seva majoria pressupostos, papers i d’altres aproximacions. I entenen que una 

partida com aquesta i també amb una bossa de vinculació amb altres partides, doncs 

per arribar a final d’any el que no faran és deixar d’arreglar coses a la via pública 

perquè hagi quedat sense crèdit. I per això li van posar 45, per entomar tot un seguit 

d’actuacions que potser al final no les acabaran fent totes perquè sortiran altres 

qüestions que passaran per davant de les previstes. Però que la previsió és aquesta. 

Que al final no es gasten tots els diners? Doncs millor per a tots.  

 

Arribat aquest punt i essent les 9 hores 30 minuts compareix a la sessió el regidor Sr. 

Francisco Javier Berzosa Hergueta. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que no és que podria, 

és que hauria de dir-los descripció i cost. No és una qüestió de poder, és una qüestió 

de fer-ho. I hauria de fer-ho, per començar. I segon, continua dient que no li digui 



que utilitzen pressupostos perquè no ho estan fent. Ells primer disposen dels diners i 

després consignen partida, però no saben si els tenen o no. Que no li digui això 

perquè aquest no és el sistema, o almenys el que li ha passat no és el sistema que 

estan utilitzant. 

 

Arribat aquest punt i essent les 9 hores 32 minuts s’absenta de la sessió el regidor Sr. 

Jaume Ponsa i Peña. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el perdoni, però això és el que ella anomena major o una 

aproximació que ella anomena un major, que és amb les as amb les bes i amb les os. I 

aquí hi ha la relació de les actuacions que estan comptabilitzades en aquest 

Ajuntament. Es reitera que la descripció de les actuacions li dirà, i si vol, i de debò 

que la seva voluntat no és entrar en cap tipus de polèmica. En qualsevol cas, si li diu 

arranjament de la reixa transversal situada entre el carrer Mas de Xaxars, voldrà dir 

que hauran d’actuar sobre aquesta reixa, s’haurà de treure, possiblement s’haurà de 

substituir per una de nova. I li ha dit una xifra que és aproximadament la suma de 

totes aquestes intervencions que li ha descrit. Més enllà d’aquí, pot seguir demanant 

el que ella vulgui. Considera que els ha respost. Si vol més detalls, li sap molt greu, 

perquè no és la seva voluntat. Això no és una partida on hi hagi una obra en concret o 

sigui una partida on puguin haver-hi altres tipus d’intervencions més sistemàtiques o 

més previsibles. Tenen una previsió d’actuacions per poder dur a terme amb aquest 

import tot i sabent que restarà import pel que pugui ser, per si hi ha qualsevol 

actuació d’emergència. A partir d’aquí, si ella no en té suficient ja no sap què 

respondre-li. I li sap greu, molt greu. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que continua dient que 

entén les eventualitats, les pot entendre, i més en una partida com aquesta. El que no 

entén, i és el que li està preguntant, és que les seves eventualitats són de 45.000€ en 

aquest cas, però no és en aquest cas, és que des del mes de març fins a dia d’avui. O 

sigui, és eventualitat rera eventualitat, és que no demanen mai pressupost per fer res? 

 

El Sr. alcalde manifesta que, de debò, hi ha alguna cosa que la regidora Sra. Xatart no 

entén. 



 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que realment no ho 

acaba d’entendre. 

 

El Sr. alcalde manifesta que definitivament no ho entén.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que exacte, que 

definitivament no ho entén. 

 

El Sr. alcalde manifesta que és una partida que s’anomena Reparació i Manteniment. 

Hi ha algunes partides que són periòdiques i la resta són reparacions. En el sistema de 

treball que tenen en aquest Ajuntament i en aquesta àrea certificat amb l’ISO 9001, es 

recullen totes les incidències de la via pública que poden detectar, que els avisen els 

veïns, que detecta l’inspector de la via pública, es generen llistats immensos de 

possibles actuacions, però immensos. Tenen detectades, segurament, no la totalitat, 

segur que no, però grandíssima majoria d’incidències a la via pública, en els espais 

públics, i van fent com poden. Aquesta partida en anys bons, no tan llunyans, de fa 

quatre, cinc, tres anys, podia arribar a estar dotada amb 300.000€ a final d’any o amb 

més de 300.000€ a final d’any, perquè les incidències són inacabables i inassumibles 

amb els recursos que hi ha municipals. Per tant, van entomant en funció de les que 

tenen detectades i van resolent a mesura que poden. Es doten 45.000€ bàsicament per 

entomar noves o incidències que tenen previstes. D’aquests 45.000€, li diu, que tenen 

llistades fins a 30.000€, aproximadament, doncs aquesta dotzena d’intervencions. 

Però és que en podrien tenir més o menys. Hi ha partides que són previsibles, i n’hi ha 

altres que ho són menys. I aquesta, per desgràcia, poden triar i remenar pel que fa a 

la resolució d’incidències. Aquí en tenen unes que són les que voldrien assumir d’aquí 

a final d’any. I ja està. És tan fàcil o tan difícil com això. Segurament en aquests 

moments estan parlant en llenguatges diferents, perquè ni la regidora Sra. Xatart 

l’entén, ni ell entén el que ella vol dir. I ho lamenta.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ella sí que lamenta 

que no pugui donar explicacions d’una partida tan senzilla. De veritat que ho lamenta. 



I que es quedi amb el que està dient. És a dir, i, si aquesta funciona així, la resta com 

funcionaran? Li agradaria saber-ho. O potser ja li preguntaran.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ara no estendran el debat per si algú més l’ha entès o no, 

o algú del públic. Creu que ha estat com bastant o ha intentat ser el més esclaridor 

possible en la seva intervenció. I ja li ha dit, han posat uns diners, tenen una previsió 

d’actuacions que no arriben aquests diners perquè és una partida en la qual poden 

haver-hi incidències que avui no saben. Tot just, li sembla que va ser aquesta 

setmana, que van haver de fer dues intervencions per desembussar claveguerams. 

Doncs segurament aquesta és més petita, però hi ha hagut vegades que un 

clavegueram ha rebentat i ha enfonsat el carrer. Tenen una previsió d’actuacions que 

sumen 30.000€, euro amunt euro avall, i deixen una reserva per d’aquí a final d’any. I 

la regidora Sra. Xatart ha tingut accés al major de la partida fins a data d’avui, que hi 

havia aquestes retencions de crèdits i no sap què més li pot explicar, de debò.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que, en primer lloc, vol 

agrair-li el to. Suposa que és el to que volien tenir en el Ple, i segurament és el to o 

és la forma de relacionar-se amb la resta de grups, que ells han volgut traslladar amb 

aquesta petició de Ple extraordinari. Evidentment que és no només legítim sinó 

exigible que ell doni aquesta informació, no en aquesta sessió extraordinària sinó en 

la plenària. Evidentment, que ho és. I que ho faci a més a més perquè ho porta 

preparat, perquè sap el que es farà amb aquesta partida i perquè té tota la raó de fer-

ho. Segur, i no entraran a qüestionar això. Ho podrien qüestionar si han de posar 

l’enllumenat de Nadal amb una modificació de crèdit, això sí que ho podrien 

qüestionar. Perquè entén que cada any posen enllumenat nadalenc. Però ella no 

entrarà en el fons de si aquestes són les actuacions o no ho són. Sí que aprofitarà a 

posar la falca que creu que ha de posar que amb una partida com aquesta 

d’arranjament, de reparació, de manteniment de la via pública, els ciutadans hi 

podrien tenir molt a dir, i estaria molt bé i aprofita per comentar-ho, per suposat. Sí 

que és una partida en què els ciutadans poden dir doncs que prioritzarien això o 

prioritzarien allò altre, amb uns pressupostos participatius, per què no dir-ho. El que 

sí que també pensa és que una partida com reparació i manteniment no pot estar 

infradotada com el Sr. alcalde la infradota en els pressupostos perquè després passa el 



que passa. No és que la llista sigui interminable, és que les necessitats són 

interminables. Ho són. Per tant, no és de rebut que el Sr. alcalde faci el pressupost no 

dotant suficientment les partides. Creu que hi ha una tendència, pel que han vist en 

els estats d’execució, i pel que han vist quan s’han tancat les xifres, que les partides 

són una cosa i acaben sent una altra. Creu que sobre això també s’ha de fer un toc 

d’atenció. I finalment, comentar que també pensa que és cent per cent exigible que el 

Sr. alcalde no dicti a corre cuita una llista de coses molt difícils, fins i tot de prendre 

nota, sinó que el que hauria de fer és contestar el que en aquest Ple extraordinari han 

demanat, que és una descripció de les actuacions amb pressupost al costat. El Sr. 

alcalde els dóna una xifra global de 30.000€, no sap si ha dit 12, 14 o 15 actuacions, 

però no és això el que han demanat en aquest Ple extraordinari.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, possiblement, si haguessin de dotar aquesta partida cada 

any, l’haurien de dotar amb un milió i mig d’euros, perquè ja li diu que les necessitats 

són infinites. I només una reflexió pel que fa a la qüestió de la participació en una 

partida com aquesta. Això és una partida per anar reparant o per anar entomant 

millores puntuals. És clar, si en aquest cas, i tots són criteris, doncs s’obrís a la 

participació, més enllà que és una partida que necessita en el fons certa agilitat, 

possiblement tothom que hi participés demanaria que se li arrangés el forat o la reixa 

que té al davant de casa seva. I al final és intentar trobar un criteri millor o pitjor per 

tal d’anar entomant en funció de les possibilitats d’aquesta partida. I sí que es pot 

dotar amb 166.000€ com la van dotar. Com els diu,  amb modificacions de crèdit 

d’altres anys doncs havien superat els 300.000€, i ara intentaran que aquest any hi 

pugui haver 200.000€ per aquesta partida. Però, com els deia, les necessitats farien 

que només fessin això i no fessin res més. Continua pensant que els ha respost de 

manera correcta i entén que suficient, més enllà que els pugui fer arribar aquesta 

relació. Però entendran, i a més ja ho ha dit, que les actuacions previstes no arriben 

al topall de la modificació de crèdit, però que també en qualsevol cas està a voluntat 

dels responsables de govern a què destinar tant aquests diners com els altres en 

qualsevol cas i moment. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que els criteris de 

suficiència en l’explicació o d’oportunitat en el moment de donar l’explicació, 



evidentment, no coincideixen entre els seus i els de tots els portaveus dels grups 

d’oposició d’aquest Ajuntament. El de suficiència està clar que no ha satisfet les 

expectatives d’explicació que per part de tots els grups municipals de l’oposició 

esperaven. I el d’oportunitat del moment, està clar que aquest no era el moment. El 

Sr. Alcalde, se’l va requerir per diferents portaveus d’altres grups municipals en el Ple 

ordinari i davant la seva parquedat a donar aquestes explicacions s’ha hagut de forçar 

aquest Ple extraordinari, amb la despesa que suposa també per aquest municipi que 

s’hagi de recórrer a aquest recurs de Ple extraordinari, i que, a més, el Sr. alcalde 

utilitza per eludir donar les explicacions tal i com se li van requerir. El problema en 

realitat és un altre. El problema és el de la ineptitud del Sr. alcalde a l’hora d’elaborar 

pressupostos. El Sr. alcalde és un mestre en pressupost xiclet. De fet, podria ser 

exemple per a altres municipis. El pressupost del Sr. alcalde és un pressupost xiclet 

que s’estira i encongeix segons li convé. Darrera d’aquesta modificació de crèdit, si bé 

és cert que els conceptes que inclou la partida són conceptes que probablement no 

estan especialment taxats a principi d’exercici i que es van succeint o es van 

manifestant al llarg de l’any, les deficiències o les carències, o les reparacions a la via 

pública, també és cert que el Sr. alcalde porta anys prenent notes sobre deficiències 

idèntiques manifestades pels veïns en les reunions amb les associacions o els barris 

d’aquest municipi. Moltes d’aquestes notes són les que aparentment ara venen a cobrir 

aquestes intervencions que provoquen aquesta modificació de crèdit. Això és 

imprevisibilitat o això és ineptitud? No ho sap, la veritat és que no ho sap. Però és 

que, a més, si furguen una mica en el fons de la qüestió, resulta que aquests 200.000€ 

d’aquest any, 300.000€ el passat, quasi 400.000€ l’anterior, destinats a aquesta 

partida pressupostària, s’adjudiquen pràcticament a la mateixa empresa. No citarà 

noms, però el Sr. alcalde sap que pràcticament a la mateixa empresa o a dues 

empreses que són de les mateixes persones. Potser el que caldria valorar és 

funcionaritzar aquesta àrea. Sí, li ho diu al Sr. alcalde, sí, perquè probablement entre 

la “brigadilla” que tenen i dos o tres treballadors més tindrien cobertes aquestes 

deficiències que els estan costant aquestes modificacions de crèdit, que, al final, el 

Sr. alcalde les manifesta amb més vehemència justament en períodes electorals. En fi, 

no insistirà més, però lamenta que hagin de veure’s convocats a un Ple extraordinari 

per demanar unes explicacions que ja li van ser demanades en un Ple ordinari, i que el 

Sr. alcalde va eludir, i que, després del cost que suposa aquest Ple extraordinari, el Sr. 



alcalde segueixi eludint les explicacions tal i com li van ser requerides en l’escrit que 

van presentar tots els grups de l’oposició.  

 

Arribat aquest punt i essent les 9 hores 50 minuts compareix a la sessió la regidora 

Sra. Marta Giralt i Rué. 

 

El Sr. alcalde manifesta que té gràcia que ells que van convocar el Ple extraordinari ara 

li atribueixin a ell el major cost, quan això, segurament, amb una mica més de gràcia 

per part de tots plegats ho podien haver resolt en un altre àmbit sense haver de 

convocar un Ple extraordinari que tindrà un cost aproximat de 900€, sense comptar 

totes les hores de tots els que estan aquí, tant dels funcionaris com dels regidors que 

tenen dedicació, i que si es produeix és perquè els quatre grups de l’oposició el 

convoquen i decideixen que aquesta qüestió hagi de tenir un cost. El regidor Sr. 

Berzosa parla de la seva ineptitud, que no li negarà, però que, en qualsevol cas, la 

gestió d’aquests pressupostos sota la seva responsabilitat des de 2003 ha permès que 

aquest Ajuntament, la seva situació econòmica financera a data d’avui sigui de les 

millors, però que, en qualsevol cas, estigui en una situació més que favorable i 

comparativament amb molts o la majoria dels Ajuntaments de la comarca o 

possiblement de més enllà. I, per tant, no sap si mourà el pressupost com un xiclet, 

però, en qualsevol cas, a data d’avui, els resultats han estat efectius. I que el regidor 

Sr. Berzosa, del Partit Popular, li demani la funcionarització d’uns treballs que tenen 

externalitzats, quan en teoria des del seu partit el que proposen és l’aprimament de 

l’Estat, li ha de permetre que, com a mínim, se li escapi un somriure per sota el nas, 

perquè és clar, tenir incorporats a la brigada tres o quatre persones més, doncs seria 

un cost fix per a aquest Ajuntament, que a data d’avui no tenen i fan en funció de les 

possibilitats, més enllà, evidentment, que, a part de la mà d’obra, hi ha els costos de 

material. I una de les coses o una de les línies d’actuació que han mantingut des de 

principi de mandat i del mandat anterior, en aquest Ajuntament, ha estat la 

d’externalització del màxim de serveis per buscar una major eficiència i no incorporar 

unes despeses fixes que després, com ha estat el cas d’altres Ajuntaments que en 

aquests moments han d’afrontar a veure quanta gent acomiaden. Només volia 

respondre d’aquesta manera a la seva intervenció.  

 



La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que a ella sí que li 

agradaria una cosa per acabar, i és que, com a mínim, ella no sap si és lleig o 

sorprenent que el Sr. alcalde traslladi a aquests regidors que avui estiguin fent aquí un 

Ple extraordinari perquè l’estan fent perquè el Sr. alcalde es negà a donar les 

explicacions pertinents en el Ple ordinari, que és on les hauria d’haver donat. Per això 

avui estan aquí. I tot i així continua sense donar respostes. No, no les ha donades, i 

ho sap.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no ho sap. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que, la perdoni, però 

ho hauria de saber. Ho hauria de saber. De veritat, és lamentable. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sí que ho és, sí.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que i tant que ho és, 

de lamentable. Lamentable que a aquestes alçades encara estiguin així, i que encara 

continuï dient que dóna resposta al que se li pregunta. Ella no ha vist ni un sol 

pressupost aquí sobre la taula. No els ha vists. Ha sentit, senzillament, un llistat 

d’actuacions amb uns preus que no sap si els ha pensat abans d’entrar a la sala o els 

sap perquè ha demanat un pressupost o perquè intueix que poden arribar a aquestes 

quantitats. I, si no n’hi havia prou, el Sr. alcalde li diu que no arriben al topall de 45, 

i li pregunta com ho sap. Que per què ho saben, això. Pregunta si és perquè ha 

pressupostat i no els van donar els pressupostos. 

 

El Sr. alcalde manifesta que les partides les doten com creuen amb els recursos que 

creuen. El dia en què la regidora Sra. Xatart tingui la responsabilitat de confegir un 

pressupost i d’elaborar modificacions de crèdit, doncs coneixerà que no tot és blanc o 

negre. En qualsevol cas, com li deia, tenen un llistat d’intervencions amb voluntat 

d’assumir, que ascendeixen a 30.000€, aproximadament, i han dotat aquesta partida 

amb 45.000€. És tan fàcil o tan difícil com això. I ho pot voler entendre o ho pot no 

voler entendre. Per exemple, reparació de guals Eduard Serra i Güell, 8-4, 765,60€; 

arranjament reixa transversal pluvials avinguda Mil·lenari, 66, 1.506,61€; reixes de 



pluvials carrer Tudó – avinguda Mil·lenari, 590,09€; tancament accessos a la Pedrera, 

3.193,48€. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que si pot dir a quines 

empreses han estat adjudicades aquestes obres.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no han estat adjudicades. Tenen pressupostos demanats. I 

no hi ha res a dir pel que fa que majoritàriament hi hagi una empresa que sigui la que 

acaba treballant. Es demanen pressupostos tot sovint, evidentment, a més d’una 

empresa. L’únic que, a l’Ajuntament, poder treballar amb intervencions d’aquestes de 

via pública, normalment d’imports que són baixos, amb una empresa que coneix el 

poble, que està acostumada a treballar per l’Ajuntament, i que té una capacitat de 

resposta immediata, perquè pot ser un dissabte, pot ser un diumenge que si hi ha 

alguna incidència a la via pública es pot comptar amb aquesta gent, doncs fa que en 

un moment donat, si ho vol dir així, hi hagi una part de la Brigada municipal 

externalitzada. Podrien dir-ho així, però que no sempre fan tots els treballs, perquè els 

treballs que moltes vegades es poden programar amb més temps, de vegades 

s’encarrega a altra gent que pugui oferir un millor preu. No ho sap. De debò que no 

sap què més dir-los per suplir la seva insatisfacció.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que tot això és més 

senzill del que s’està allargant. El cas és que, en primer lloc, si els partits de l’oposició 

han volgut convocar aquest Ple extraordinari, és bàsicament perquè el Sr. alcalde està 

claríssim que no va fer els deures en el darrer Ple. Senzillament, un partit de l’oposició 

li va preguntar sobre una partida, concretament a què estaven destinats aquests 

diners i la resposta, a més consta en acta, és, i ho recordaran tots, de “ja ho veurà”. 

És a dir, una resposta així, tan surrealista, òbviament tampoc pot demanar que ara ells 

amb una miqueta més de gràcia podien haver demanat això després. És que l’únic 

recurs que tenien era aquest per saber exactament aquesta partida i aquests diners a 

què estaven destinats. Tot i que, efectivament, ell creu que avui porta els deure mig 

fets, també. És a dir, els passa un llistat. Ell creu que el més lògic hagués estat, 

havent-hi aquesta convocatòria, un dia abans, com a mínim, tenir aquest llistat aquí 

sobre i una mica amb els conceptes, descripcions, etcètera. És com si falla alguna 



cosa, no acaben de fer bé les coses, i tampoc s’estan demanant coses tan complexes ni 

complicades. Senzillament se li està demanant explicació, concretament de 45.000€. 

Però dóna la sensació que no s’acaben de fer bé les coses en aquest sentit. És el que 

troben. I perdó, però aquests 900€ que costa el dia d’avui, realment, el màxim 

culpable són ells, perquè si el Sr. alcalde hagués fet els deures en el darrer Ple, 

s’haguessin estalviat 900€, està claríssim, creu ell.  

 

El Sr. alcalde manifesta que qui va convocar aquest Ple són els quatre grups de 

l’oposició, i, per tant, eludeixin les responsabilitats o no del cost. Que volen que els 

digui. És també posar una mica de gràcia a l’assumpte, per trobar una paraula que no 

els ofengui, dir que el cost d’aquest Ple és perquè ells, no perquè ell en la seva 

persona no va respondre,  s’han vist obligats a convocar un Ple extraordinari amb 

l’únic punt del dia,  que diu que l’alcalde els doni explicacions amb què es destinaran 

els diners d’una partida. Com els diu, això ho podien haver resolt de moltes maneres. 

Igual que, com amb alguns d’ells, van parlar abans del Ple del mes de setembre quan 

hi havia una modificació de crèdit en la línia i els va donar les línies d’actuació on 

pensaven destinar més o menys els recursos de les partides que hi posaven. Doncs el 

seu neguit el poden manifestar per escrit, o, simplement, poden trucar i ell els ho pot 

explicar sense haver-ho d’elevar en un Ple. Ja sap que ell hauria d’estar, segons ells, 

per damunt del bé i del mal, però, que el perdonin, ell també és humà i en funció del 

caire de les seves intervencions, doncs hi ha vegades que li vindrà més de gust 

respondre una cosa, i hi ha vegades que li vindrà més de gust respondre’n una altra. 

En qualsevol cas, quan elaboren un pressupost, o quan fan modificacions de crèdit, 

fan unes previsions per afrontar unes despeses que, en aquest cas, creuen que es 

poden produir durant tot l’any, o que es poden produir en els mesos venidors. Si ells 

creien que els 45.000€ tenien noms i cognoms, doncs ja els diu que no tenien noms i 

cognoms. N’hi ha uns quants amb unes previsions d’actuació,  perquè pot passar 

qualsevol altra cosa d’aquesta partida o de les que hi estan vinculades. I, per tant, 

deixar un marge de maniobra pel que pugui ser. Ell creu que ho han d’entendre. I si, 

definitivament, la seva resposta no sap si va ser afortunada o no, ja ho veuran al 

carrer. Però, en qualsevol cas, són intervencions que s’hauran de produir, que tindran 

una visibilitat o no. I que, en qualsevol cas, no han d’amagar res. Quan acabi l’exercici 

podran revisar les factures i els llistats per veure en què s’han acabat gastant els 



diners d’aquesta partida i els de les altres. La veritat és que creu que estan intentant 

fer, per la manca d’habilitat relacional de tots o d’uns quants, una tempesta d’un got 

d’aigua, de debò. Creu que no n’hi ha per tant. Però, evidentment, és el seu punt de 

vista que ells no comparteixen o no tenen perquè compartir. No sap si volen que 

continuïn donant voltes en el tema i continuen i sinó doncs resta per donar-los alguna 

resposta més si ho creuen convenient.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ella voltes no, més 

que res aclarir un parell de punts, perquè cada vegada posa més els peus al test, la 

veritat, sincerament. A veure, el setembre, en la primera modificació de crèdit de 

25.000€ ja se li va demanar que donés aquesta descripció i cost. No van tenir-ho, 

almenys aquest grup municipal, i es va entrar una instància a 5 d’octubre que a dia 

d’avui continuen sense tenir-ho, segona vegada. Tercera vegada al Ple. Al Ple ordinari 

se li torna a demanar explicacions de descripció i cost de cada una de les obres, 

tampoc respon. Quarta vegada, Ple extraordinari, i continuen de la mateixa manera. Ja 

sap que amb això no s’entendran mai. Diví o humà, no ho sap, però ell és l’alcalde i té 

l’obligació de donar aquestes explicacions, li agradi o no li agradi. I entén que hi ha 

moments que li agradaran menys que altres, però les explicacions les ha de donar.  

 

El Sr. alcalde manifesta que entén que les explicacions les ha donades. Si ella 

considera que no són suficients,  doncs ella les considerarà no suficients, però ell creu 

que ha vingut aquí a explicar el que es podia explicar d’aquest compte. Hi ha unes 

previsions i hi ha un marge de maniobra. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el Sr. alcalde per no 

haver fet el servei militar està sempre de maniobres, des del dia 1 de gener fins el 31 

de desembre. I si bé és cert que abans ha fet una reflexió en veu alta sobre la 

ineptitud del Sr. alcalde, ha de reconèixer-li que té l’habilitat de generar un 

pressupost que a totes llums sap el Sr. alcalde que és fruit de la precipitació i quasi 

d’una ejaculació precoç, però ho deixa anar. I després del que té l’habilitat, i així li ho 

reconeix, és de mastegar-lo, com a bon xiclet, i estirar-lo segons li convingui. Al seu 

grup, tampoc li satisfan les explicacions que ha donat avui, per parques, per breus, i, 



en aquest cas, al contrari del que deia XXXX, allò bo en aquest cas, allò breu en aquest 

cas, no és dues vegades bo.  

 

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

donar-hi més voltes. A ella, li sembla que el fons del tema està més en allò que 

comentava abans que no tant a conèixer el detall, a posar en evidència si les coses es 

fan com s’han de fer o no s’han de fer en aquests assumptes, que segur que sí, perquè 

deu haver-hi bona voluntat per part de tothom i bona feina tècnica, segurament. Però 

el que sí també pensa, que veu, és que en aquest procediment que el Sr. alcalde ha 

explicat de com funciona aquest llistat interminable, els ha faltat tenir, saber quin és 

el criteri, i els ha faltat una mica també saber no només quin és el criteri a l’hora de 

decidir quines actuacions es fan, perquè les voreres, com ell posa en crisi que això 

sigui una partida susceptible o no que els ciutadans hi diguin la seva, pensa que quan 

es fa una reunió de barri precisament és per això, per identificar també aquestes 

necessitats. I aquestes voreres que ara es repararan o aquestes tanques, també estan 

davant de la casa d’algun veí. També ho estan. Per tant, no es tracta que hi hagi 

assumptes sobre els que els ciutadans doncs no es puguin pronunciar,  perquè poden 

crear no se sap quin estrany conflicte d’interessos. Aquí, des del seu punt de vista, el 

conflicte d’interessos, el tenen segurament sobre quines actuacions es fan o quines 

actuacions no es fan. No creu que el regidor Sr. Berzosa es referís tant a la 

funcionarització des del punt de vista de qui és la persona que executa l’obra, sinó de 

com es tancarà tot aquest procediment intern. No creu que el regidor Sr. Berzosa 

pretengués crear una gran Brigada, sinó que la qüestió anava més per abordar aquests 

aspectes, no sap si des d’un punt de vista, des d’una visió més de la funció pública. No 

sap bé com expressar-ho. I de les explicacions que també ha donat el Sr. alcalde, 

doncs també se’n deriva que si al final, aquests 5.000, 200.000, 300.000€ d’aquesta 

partida, s’acaben executant doncs per part de les empreses que ho acabaran 

executaran, potser el plantejament d’inici ja hauria de ser un altre. No ho coneix amb 

profunditat. No farà un tema d’això, però sí que són aspectes que han quedat sobre la 

taula i que els volia recollir. 

 

El Sr. alcalde manifesta que anant als termes que utilitzava el regidor Sr. Berzosa, tot 

just fa un moment quan parlava d’ejaculació precoç. 



 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que era una forma 

gràfica de visualitzar com aquest equip de govern vomita el pressupost cada exercici. 

 

El Sr. alcalde prenent aquestes paraules i si li permeten la broma sent haver-los deixat 

insatisfets. 

 

   

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 10 

hores 10 minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 

 


