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FV/ac 

 

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

GENER DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 28 de gener de dos mil deu, essent les 20h 5 min, 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. Francisco Javier Berzosa Hergueta 

 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  

 Sr. Josep Maria Serés i Ibarz 

 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. 

 

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 22 DE DESEMBRE DE 2009.- A continuació la Presidència sotmet a votació 

l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2009, la qual s’aprova 

per unanimitat. 

 

Essent les 20h 10 min compareix a la sessió la regidora Sra. Marta Giralt i Rué. 

 

 

2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SOSTENIBILITAT SOBRE APROVACIÓ 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 

D’ALELLA DE LA FINCA SITUADA AL TORRENT VALLBONA, NÚMEROS 53-67 “FÀBRICA 

DE PINTURES” PER A HABITATGE DOTACIONAL.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret 

compte de la proposta de la regidoria de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals de data 19/01/2010, i el dictamen 

favorable de la Comissió Informativa del 21/01/2010, aquesta regidoria proposa al Ple 

municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la Comunitat de Propietaris “El 

Mirador”, en data 18/12/2009, amb RE núm. 5378, a l’aprovació inicial de la modificació 

puntual del Pla general d’ordenació urbana d’Alella de la finca situada al Torrent 

Vallbona, números 53-67, per tal com no hi haurà cap impacte visual sobre les seves 

finques pels nous edificis, d’acord amb el plànol de secció del solar que s’acompanya a 

l’informe tècnic de data 19/01/2010. 

 

SEGON.-  Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 

urbana d’Alella de la finca situada al Torrent Vallbona, números 53-67, amb la 

incorporació a les normes urbanístiques del PGOU d’Alella del sistema d’habitatge 

dotacional clau D i D1, amb definició dels seus paràmetres bàsics d’ordenació, d’acord 

amb l’observació efectuada per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, RE núm. 

183, del 18/01/2010. 
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TERCER.- Trametre l’expedient administratiu 104/2009, juntament amb tres exemplars del 

corresponent projecte i còpia amb suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Barcelona a l’efecte de la seva aprovació definitiva. 

 

QUART.- Notificar els acords precedents als interessats en l’expedient.” 

 

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

tal de manifestar que es tracta de l’aprovació provisional de la modificació puntual del 

Pla General a la finca del Torrent Vallbona coneguda com “la fàbrica de pintures” per la 

implantació d’habitatge dotacional. El passat mes d’octubre, el Ple de l’Ajuntament va 

aprovar el tràmit inicial d’aquesta modificació, per tant, després d’haver rebut l’informe 

d’Urbanisme de la Generalitat, hi incorporen la seva prescripció, que era detallar a nivell 

normatiu, incorporar a la normativa, la descripció del contingut d’aquest nou sistema 

dotacional i tirar endavant l’aprovació provisional. Val a dir que en el tràmit d’exposició 

pública, la Comunitat de Propietaris del Mirador va presentar un escrit d’al·legacions que 

ha estat informat pels Serveis Tècnics municipals, en el qual es desestima les 

observacions que s’hi feien, si bé quan ara se’ls doni resposta a les seves observacions 

s’hi adjuntarà aquell plànol de seccions transversals que sol·licitaven per tal de 

comprovar fins a quin punt hi ha o no afectació sobre les seves propietats. Per part seva 

no hi ha res més a dir.  

 

La regidora Sra. Tort-Martorell demana la paraula per tal de manifestar que ja ho van 

recolzar la vegada anterior, va passar per la comissió d’Habitatge Social, i estan d’acord 

amb el treball fet en aquesta comissió, i això no és més que ratificar el que van acordar 

allà. I, per tant, hi estan d’acord.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que també hi estan 

d’acord, evidentment. Lògicament estan d’acord amb l’operació d’habitatge dotacional 

per a gent gran, i només ratificar i confirmar que en principi la gestió serà de tituoaritat 

municipal cent per cent, i que no és una operació del tipus com s’ha fet a Cal Doctor, 
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sinó que el model de gestió serà un altre. Ja sap que potser no és el que estan aprovant 

ara, però sí que els agradaria tenir resposta sobre això. I també voldrien preguntar per 

què en fan l’aprovació, per què fan modificació de Pla General si estan en procés de 

revisió del POUM.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que pensa que la 

regidora Sra. Marzo hauria, entre altres coses, de comunicar-se d’una manera més fluïda 

amb el seu representant al Consell d’Habitatge Social perquè són dues coses de les quals 

s’ha parlat. I que, en qualsevol cas, cap dels representants dels grups municipals hi ha 

posat obstacles ni pegues perquè precisament han aprovat el Pla Local de l’Habitatge, i 

que aquesta observació sí que la feia el regidor del Partit Popular, és a dir, que el termini 

i l’horitzó temporal en el qual s’aprovava doncs, com aquell qui diu, entrava amb un any 

d’endarreriment sobre el termini inicialment conveniat amb la Diputació. Doncs entenen 

que el que els interessa, i entén que hi inclouria a tots els representants de tots els grups 

municipals, perquè així entén que s’ha expressat el seu representant també en el Consell 

Municipal d’Habitatge en aquesta matèria, doncs que és una operació convenient, que ja 

va quedar suficientment apuntada, explicada i explicitada quan es va fer la modificació 

de Can Serra i Can Calderó, explicant obertament l’objectiu de l’adquisició de la “fàbrica 

de pintures” que passava per la transformació d’una part de la finca amb habitatge 

dotacional. Tenen uns objectius fixats o establerts en el Pla Local d’Habitatge, i sabedors 

del context actual encara més, i que tot això serà molt lent i feixuc si no és tirant del 

carro des de la iniciativa municipal amb tots els mecanismes que tinguin en mà. La 

mobilització d’habitatge dotacional a través del sistema d’equipaments públics doncs és 

una de les vies o estratègies plantejades. Aquest és el motiu pel qual fan una modificació 

puntual i no esperen a una aprovació definitiva d’un Pla General que els pot portar una 

colla de temps. Això d’una banda. Pel que fa al tema de la gestió, també se n’ha parlat en 

el Consell d’Habitatge i tots els grups municipals o tots els representants dels grups 

municipals han tingut oportunitat de manifestar la seva opinió respecte de la gestió que 

ha fet la Generalitat de la promoció de Cal Doctor. Pensa que sempre han estat crítics, en 

sentit positiu i negatiu, amb la gestió que n’ha fet la Generalitat, de vegades 

excessivament pulcres i s’hi inclou,  si no el primer dels primers, a haver criticat 
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determinades actuacions que al seu entendre poden haver semblat dilatòries o que en 

qualsevol cas han dilatat el procés més del que a nivell intern o des del municipi creien 

que potser era convenient. Però pensa que, fins al punt on han arribat, la solució tan 

constructiva com finalment tot el procés d’adjudicació ha estat satisfactori. Una altra 

cosa és que el parer expressat pels membres del Consell Municipal d’Habitatge és que 

provin una altra via, però no una via en què l’Ajuntament esdevingui promotor a tots els 

efectes, sinó que esdevingui impulsor i faci aquesta promoció. S’estan movent, en tot 

moment, dins d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, per tal que aquesta promoció 

pugui resultar a través del seu registre d’entitats promotores. Per tant, és treure a 

promoció pública impulsada des del municipi, però de la mà de la Diputació de Barcelona 

en comptes de la Generalitat.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el Partit Popular, a les 

reunions del Consell General de l’Habitatge, ja va manifestar el seu recolzament a aquesta 

modificació puntual i, per tant, el seu vot serà afirmatiu.  

 

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

unanimitat. 

 

 

3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SOSTENIBILITAT SOBRE BONIFICACIÓ DEL 50% 

DE LA QUOTA DE L’ICIO CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 

NÚM. 177/2009.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la proposta de la 

regidoria de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 

“Conformement al previst per l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i vist l’informe d’Intervenció 2/2010, 

aquesta regidoria de Sostenibilitat proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

Aprovar una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per a la reforma interior de distribució d’habitatge 

unifamiliar, repicat i arrebossat de façanes amb instal·lació de bastida, i enderroc de 

quartets i escala al pati, a la finca situada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, d’aquest terme 

municipal, atès que la finca està en el barri del Rost.”  

 

El president obre la deliberació i el tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal 

de manifestar que es sol·licita per part d’una ciutadana, d’una veïna, una bonificació del 

50% prevista en les ordenances per tractar-se d’un habitatge situat al barri del Rost, que 

té la façana catalogada, forma part de Catàleg del Patrimoni, juntament amb les finques 

confrontants. Per tant, en base al pressupost presentat i identificada la quantia que faria 

referència als treballs de repicat i rehabilitació de façanes s’aplica el 50% de bonificació 

sobre aquest capítol del pressupost. Ja va comentar en la Comissió Informativa que és 

una xifra o una quantitat mínima, però el particular, evidentment, hi ha volgut acollir-

s’hi, i tal i com ho tenen establert ha de passar per Ple.  

 

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

unanimitat. 

 

 

4.-  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El regidor Sr. Berzosa ret compte de la 

moció del grup municipal del Partit Popular, la qual literalment diu: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El nou Estatut de Catalunya i el seu desenvolupament ha estat una oportunitat perduda 

pels ajuntaments. Tot reconeixent alguns petits avanços, es configuren els municipis com 

ens derivats de la Generalitat. En aquest sentit, se sotmeten a la seva tutela i en 

condiciona el finançament que aquests reben del Govern de l’Estat. Tanmateix, s’ha 

subordinat el nou finançament local al finançament de la Generalitat de Catalunya el que 

ha comportat senzillament el seu ajornament durant diversos anys. 
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Després de més de tres anys de vigència del nou Estatut de Catalunya, aquest encara no 

s’ha desenvolupat i no s’han fet efectives les previsions estatutàries que afecten al món 

local. En tot aquest procés de desenvolupament estatutari el paper dels ajuntaments és 

de subordinació a la Generalitat de Catalunya. 

 

En un estat democràtic i de Dret és imprescindible garantir la separació de poders i la 

independència judicial. En aquest marc institucional, el Tribunal Constitucional té la 

funció cabdal de garantir que qualsevol norma jurídica s’ajusta a les previsions de la 

Constitució que és el fonament de la convivència de la nostra societat. 

 

No obstant això, sí que és exigible reclamar a la Presidenta del Tribunal Constitucional 

que la sentència envers la constitucionalitat de l’Estatut no es demori innecessàriament. 

La societat catalana no comprèn l’important retard en el pronunciament del Tribunal. El 

Tribunal Constitucional s’ha de pronunciar mitjançant la seva sentència i no en un 

constant degoteig en els mitjans de comunicació sobre les seves deliberacions. 

 

Un gran nombre de catalans volen un Estatut de Catalunya que esdevingui un instrument 

de convivència, no de confrontació, ajustat a la legalitat, és a dir, a la Constitució. I en 

aquest sentit volen respectar el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional 

amb independència quin sigui aquest. I tots plegats hem de treballar per tal d’assolir un 

consens que desenvolupi les lleis derivades de l’Estatut amb esperit constitucional. 

 

Des del municipalisme, hem de rebutjar clarament totes aquelles posicions que indueixen 

a no respectar l’actual marc jurídic del nostre país. Deslegitimar d’aquesta forma una 

institució bàsica de l’Estat comporta la deslegitimació de totes les institucions, incloses 

les locals. 

 

Per tot això, des del nostre ajuntament reiterem la necessitat que no es demori més la 

sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut de Catalunya; el nostre respecte i 

acatament a la sentència que el Tribunal dicti, sigui quin sigui el seu contingut; la nostra 
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voluntat que el Estatut esdevingui un instrument de convivència,  no de confrontació,  

ajustat a la legalitat; i, finalment, la voluntat d’assolir un consens que desenvolupi les 

lleis derivades de l’Estatut amb esperit constitucional. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

El Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament d’Alella demana al Ple, prengui els següents 

acords: 

 

Manifestar des de l’Ajuntament d’Alella que, davant del retràs que suposa que el Tribunal 

Constitucional no s’hagi pronunciat en tres anys sobre els recursos presentats a l’Estatut, 

aquest Ple insta al Tribunal Constitucional a resoldre urgentment sobre la 

constitucionalitat o no de l’Estatut. 

 

Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella, que la dignitat de Catalunya, envers el seu 

Estatut d’Autonomia passa necessàriament per comptar amb un Estatut constitucional i 

ajustat al marc que tots els espanyols i catalans ens hem dotat amb la Constitució. 

 

Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella, el nostre respecte a les regles de les que ens 

hem dotat per conviure en democràcia: separació de poders i independència dels 

mateixos. 

 

Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella,  el nostre acatament de la sentència del 

Tribunal Constitucional. 

 

Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella,  el nostre compromís de treball i recolzament 

per aconseguir el consens que desenvolupi les lleis derivades de l’Estatut un cop s’hagi 

dictaminat la sentència del TC. 

 

Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella, el nostre respecte i compromís a la Constitució, 

les lleis i les institucions. 
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Manifestar, des de l’Ajuntament d’Alella, que la dignitat de Catalunya i dels catalans 

passa per una millora en la seva situació econòmica i mesures aplicables per sortir de la 

greu crisi que està afectant a Catalunya. 

 

Comunicar aquest acord a la Presidenta del Tribunal Constitucional, al President del 

Govern, al President de la Generalitat, i al President del Parlament de Catalunya.” 

 

La Presidència obre la deliberació i el regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de 

manifestar que, bàsicament i per ser breu, en l’exposició de motius d’aquesta sentència el 

que diuen, o el que pretenen, és mostrar la queixa davant el retard del Tribunal 

Constitucional a resoldre els diferents recursos que sobre l’Estatut del 2006 depenen 

encara de resolució del referit òrgan. I recorda que no només és el recurs o els recursos 

del Partit Popular, també hi ha un recurs del Defensor del Poble, i també hi ha el recurs 

de dues Comunitats Autònomes governades pel Partit Socialista. I són tots aquests 

recursos els que mitjançant aquesta moció pretén el Partit Popular que siguin resolts o 

s’insti el Tribunal Constitucional que es resolguin amb celeritat. Per què? Entre altres 

coses per permetre el desenvolupament legislatiu de l’Estatut que de tots és conegut que 

està empantanegat, parat quant a desenvolupament normatiu. I, en especial, aquell 

desenvolupament normatiu que afecta el finançament i millora dels ens locals, del 

municipalisme de Catalunya. Bàsicament, això és el que pretén aquesta moció. En els 

acords que es proposen es torna a manifestar el lament que durant aquests tres anys no 

s’hagin resolt els recursos que estan pendents davant el Tribunal Constitucional i insten a 

aquest òrgan a resoldre urgentment sobre la constitucionalitat o no de l’Estatut. 

Manifestar que la dignitat de Catalunya cap al seu l’Estatut d’Autonomia passa 

necessàriament per comptar amb un Estatut constitucional i ajustat al marc del qual tots 

els espanyols i catalans s’han dotat amb la Constitució. Manifestar també el seu respecte 

a les regles de què s’han dotat per conviure en democràcia. Manifestar també l’acatament 

de la sentència del Tribunal Constitucional, sigui quina sigui. Manifestar també el 

compromís de treball i recolzament per aconseguir el consens que desenvolupi les lleis 

derivades de l’Estatut un cop s’hagi dictaminat l’esmentada sentència. Manifestar el 
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respecte i compromís a la Constitució, les lleis i les institucions. Manifestar que la 

dignitat de Catalunya i dels catalans passa per una millora en la seva situació econòmica 

i mesures aplicables per sortir de la greu crisi que afecta Catalunya. I finalitza amb un 

últim acord que és el de donar trasllat d’aquest acord als diferents òrgans que allà es 

recullen o les institucions que s’hi recullen. Des del Partit Popular pensaven que per la 

resta de grups d’aquest Ajuntament se’ls contactaria per adherir-se a aquesta moció, que 

no pretén una altra cosa que exigir aquestes sentències d’aquests recursos amb l’única 

finalitat de desenvolupar l’Estatut del 2006. Davant l’estranyesa que no fos així, que cap 

representant de cap grup municipal contactés amb el representant del Partit Popular, 

després van caure que la majoria d’ells no estan per la Constitució, inclòs la majoria d’ells 

excedeixen als càrrecs que aquí ocupen i les retribucions que aquests càrrecs comporten, 

jurant una Constitució només per imperatiu legal, i la majoria d’ells estan per cremar, 

derrocar o modificar la Constitució. En qualsevol cas, aquesta és la moció que sotmeten a 

votació d’aquest Ple. 

 

La regidora Sra. Tort-Martorell demana la paraula per tal de manifestar que des de CiU 

comparteixen, evidentment, la queixa pel retard del Tribunal Constitucional a dictar una 

sentència. Ja fa massa temps que aquesta sentència hauria d’existir i comparteixen 

també la preocupació pels problemes de finançament local. El que han proposat al 

regidor del PP que proposa la moció són unes modificacions respecte de les referències 

que fa a la constitucionalitat de l’Estatut. Des de CiU consideren que l’Estatut és 

plenament constitucional i per això algunes de les afirmacions que fa en l’exposició de 

motius i després en els punts concrets en què concreta la moció, consideren que 

s’haurien de matisar en aquest sentit. I com que el regidor del PP no els ha acceptat 

aquestes matisacions no poden recolzar la moció. 

 

El Sr. alcalde manifesta que part del seu grup entenen el neguit del regidor Sr. Berzosa 

per la qüestió, i fins i tot ell li compartiria que entén que segurament ja fa massa temps 

que haurien d’haver dictat aquesta sentència per poder aclarir quina és la realitat o el 

marc en el qual s’han de moure amb un Estatut, que ell personalment, en el seu moment 
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ja va votar que no, perquè entenia que havia estat en excés retallat. Per tant, i entenent 

la seva preocupació, el seu grup no donarà suport a la moció.  

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la moció. Hi vota a favor el regidor Sr. 

Berzosa; hi voten en contra el Sr. alcalde, els tinents d’alcalde Sra. Aloy i Srs. Asensio i 

Serés, i els regidors, Sres. Giralt, Marzo, Nonell, Tort-Martorell i Xatart, i Srs. Ponsa i 

Reverter; s’absté de votar el regidor Sr. Freixes. En conseqüència no s’aprova la moció.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que té dues preguntes per 

al regidor d’Obres Públiques. La primera és que en data 2 de novembre van entrar una 

instància sobre una veïna d’Alella que es queixava de tota una sèrie de problemes que 

existeixen al seu barri sobre voreres, palmeres. No han rebut cap resposta i els agradaria 

saber com està el tema i si els pot contestar. I la segona va també en aquest ordre i és 

que ahir, li sembla, que van entrar una instància referida al pàrquing de Can Calderó, i els 

agradaria saber si ja han donat la proposta als veïns.  

 

El Sr. alcalde manifesta que,  pel que fa a la segona,  per part del govern ja tenen 

prevista una intervenció per rehabilitar, per reposar el ferm en l’aparcament de Can 

Calderó. Té la seva part central que està en molt mal estat fruit de les pluges que han 

tingut totes aquestes darreres setmanes i que fins a data d’ahir han estat contínues i no 

hi ha hagut la possibilitat material de poder intervenir sobre aquest aparcament amb un 

estat sec per poder-lo acondiciar. Es va fer una senyalització aproximadament fa 10 dies, 

avisant d’aquesta intervenció. I tan bon punt deixi de ploure tres dies seguits, doncs ja 

està prevista la intervenció que incorporarà unes actuacions amb una reformulació dels 

pendents per tal que l’aigua no quedi concentrada enmig de l’aparcament, sinó que se’n 

vagi cap a un costat on pugui desguassar directament en el clavegueram, o en el tub que 

passa per sota de la carretera. Pel que fa a la primera instància, no la recorda i desconeix 
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el barri, amb la qual cosa si li diu el nom del barri doncs igual li pot dir el que fa el cas i 

si no li respondrà en el proper Ple o abans si li és possible. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que exactament era al 

carrer Muntanya cantonada carrer del Masnou. Li va passar tota una sèrie de fotos. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no té la informació aquí i li respondrà dintre de la setmana 

que ve, i si després cal també en el Ple.  

 

 

B) El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que en relació al 

procés d’adjudicació dels contractes de les dues càmeres que pretenen instal·lar de 

control semafòric, els van dir primer que estaria abans de maig, després els van dir que 

estava en tràmit i encara no en saben res. Voldrien saber en quina situació està, 

empreses que hi han concorregut, en fi, tenir informació d’aquest assumpte. Això per un 

costat. I una segona qüestió és que va sol·licitar fa algunes setmanes informació 

detallada sobre les línies telefòniques que tant aquests regidors com tot el personal 

d’aquest Ajuntament en fa ús, i el model de terminals, sense que aquesta informació se’ls 

hagi facilitat.  

 

 Pel que fa a la segona, li ha enviat un correu electrònic aquest matí. No sap si té 

tota la informació que requeria o no. Si necessita alguna ampliació més de la informació 

li farà arribar. I pel que fa al primer, recorda que van ser quatre empreses que van 

presentar una oferta i sí que, en qualsevol cas, resoldran dintre d’aquest mes de febrer 

perquè és una qüestió que cal anar tancant.  

 

 

C) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ella tenia 

també pendent de rebre la informació, que anava arrossegant des de setembre, sobre les 

mesures de control de plagues, desinsectització del mercat, etcètera.  
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 El Sr. alcalde manifesta que si vol ja li facilitaran demà o dilluns més informació 

en paper. Es treballa amb una empresa especialitzada en el sector que disposa de tot un 

seguit de trampes en diferents sostres de les parades del mercat municipal. Unes trampes 

especialment pensades per a rates i ratolins, més enllà de posar també unes petites 

trampes per si hi pot haver algun tipus d’escarabat o no. Però, bàsicament, aquestes són 

les mesures, i que, periòdicament, es controla per part d’aquesta empresa amb la 

supervisió de l’àrea de Serveis Urbans. No sap si requereix algun altre tipus d’informació 

concreta. 

 

 La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que les preguntes 

eren concretes, i una d’elles es referia concretament a quins biocides s’havien deixat, i 

tenir la certesa sobretot si aquesta empresa està facilitant, com és per llei, informes 

mensuals dels productes que està col·locant. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que sí. Que li passarà la relació, la documentació amb els 

noms dels productes, dels biocides que estan posant. I en qualsevol cas, li passaran la 

relació d’aquests informes. Dilluns al matí la pot tenir a les seves mans, concretament 

amb els papers. Ara aquí podrien començar a llegir els noms dels productes però que creu 

que val la pena que li puguin facilitar en paper. 

 

 

D) La regidora Sra. Tort-Martorell demana la paraula per tal de manifestar que té un 

prec per al regidor de Sostenibilitat. Només al Maresme han mort 6.000 palmeres per 

l’escarabat morrut. És una plaga que al començament era molt poc coneguda, però ara ja 

es coneix molt bé com es propaga i les mesures de precaució que s’han de prendre per 

evitar, dintre del possible perquè és complicada de controlar, aquesta propagació. Ella 

demanaria que en el Full s’informés sobre com funciona aquesta plaga, què és l’escarabat 

morrut, què s’ha de fer amb les larves, com s’han de tallar les palmeres, quina obligació 

hi ha perquè existeix l’obligació que els troncs de les palmeres afectades per aquesta 

plaga han d’anar per llei a cremar-se específicament. És a dir, informació sobre tot això. I 

també un prec en el sentit que, pel que li han informat, els tècnics del Consell Comarcal 
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que vénen a retirar per un preu millor les palmeres, els troncs de les palmeres afectades, 

es veu que no tenen prou cura a recollir les larves de terra quan retiren els troncs, i són 

unes larves que tenen 5 centímetres, que es veuen perfectament bé. Si es deixen per 

terra, realment d’allà surt l’escarabat i se’n va volant a la propera palmera que troba. Se’ls 

hauria de dir també que tinguessin cura d’escombrar després i recollir bé les restes que 

queden per terra, un cop tallat i retirat el tronc.  

 

 El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que pel que 

fa a la primera reflexió del primer prec no sap si haurà tingut oportunitat de veure que, 

com a mínim, no sap si ha estat en un parell o tres d’edicions del Full, se n’ha parlat, 

s’han donat els conceptes bàsics,  és a dir, que estan en situació de plaga, les 

conseqüències que pot tenir, la viabilitat i l’efectivitat dels tractaments existents. I tal 

com li sembla que informaven en el Full del mes de desembre gener, no té clar si en el de 

desembre o en el de gener, doncs feien especial esment al fet que és d’obligat 

compliment segons ha establert el Departament d’Agricultura i Acció Rural, a través d’una 

ordre, la tala i l’eliminació de tots aquells exemplars que estiguin afectats de manera 

irreversible. En aquest sentit, és una ordre emanada d’un departament de la Generalitat, 

que és el primer a no disposar o a no posar mitjans ni de control, ni de vigilància, ni ja 

no diu per facilitar, com havia estat fa cosa d’un any i mig o dos anys, que se’n feien 

càrrec amb molta dilació, la qual cosa tampoc no contribuïa a frenar la plaga, però sí que 

es posava en contacte a través dels Ajuntaments els propietaris afectats, i en un termini 

de dos, tres, quatre mesos, es tallava la palmera i s’eliminava la palmera o el que en 

quedava. El capítol previst per afrontar aquesta problemàtica s’ha exhaurit o el Maresme 

ha deixat de ser zona d’acció preferent per la Generalitat, i, per tant, qualsevol cas que 

es detecti al Maresme no entra en la previsió de la Generalitat. Per tant, queda supeditat 

a la responsabilitat i disponibilitat econòmica que tingui cadascun dels particulars. Sí 

que hi ha una ordre, però el mateix departament és incapaç de fer-la complir. Quines 

accions ha encetat l’Ajuntament d’Alella? L’Ajuntament d’Alella, més enllà de tractar les 

palmeres que estan en espais públics amb una efectivitat relativa i a través de diversos 

tractaments, ha talat i ha eliminat, i no a través del Consell Comarcal sinó  a través 

d’empreses professionals del ram de la jardineria, doncs fins al moment quatre palmeres: 
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la de Can Sors, dues de l’entrada de Mas Coll i la de Can Gaza. A banda, conscients i 

sabedors, encara que sigui allò de manera aproximada però força afinada del nombre 

d’exemplars afectats a tot el municipi i a través de la plataforma del Full, l’Ajuntament ha 

ofert una prova pilot o un servei pilot que no s’ha prestat en cap altre lloc del Maresme 

encara, perquè aquells particulars que en tinguin, i d’una manera responsable vulguin 

eliminar aquests exemplars, doncs puguin fer-ho a un preu aproximadament d’un 30 o 40 

per cent per sota del que seria un preu de mercat. La primera remesa o la primera 

actuació es realitzarà finalment, segons han acordat els particulars amb els tècnics del 

Consell Comarcal, la setmana vinent, probablement a l’entorn del dia 5 o del dia 6, o bé 

tots dos dies i, per tant, això el porta a respondre la segona reflexió que feia la regidora 

Sra. Tort-Martorell. Creu que aquí hi ha una confusió o algú s’ha confós, perquè el Consell 

Comarcal no ha actuat encara a Alella, el Consell Comarcal no ha activat aquest servei 

enlloc, no ha prestat mai el servei, i la primera prova es farà a Alella. Es farà des del 

Consell Comarcal a través de la Federació d’ADF. I la Federació d’ADF sota supervisió d’una 

administració pública encara no ha actuat. Una altra cosa és que algun particular, a 

càrrec seu, o un altre Ajuntament hagi contractat aquesta Federació. Però el servei que el 

Consell Comarcal els ha ofert  o que han pactat amb l’Ajuntament d’Alella, encara no s’ha 

actuat. De totes maneres, que no dubti que els transmetran la necessitat d’operar 

correctament.  

 

 La regidora Sra. Tort-Martorell demana la paraula per tal de manifestar que el 

tinent d’alcalde Sr. Asensio té raó en això, no era a Alella. Són queixes que li han arribat 

d’actuacions en altres municipis de dir que realment s’ha de recollir tot el que queda, 

perquè si no queden també les larves.  

 

 El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que, per 

acabar amb l’explicació, li dirà que precisament és amb el Consell Comarcal que s’està 

treballant un model de ban que haurien de consensuar diversos Ajuntaments per tal de 

determinar fins a quin punt els Ajuntaments es posen durs en el compliment, per part 

dels seus ciutadans, d’aquesta ordre. Per tant, el Consell Comarcal està treballant, 

podrien dir a través d’algun model suposa que ja preexistent, la possibilitat que diversos 
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Ajuntaments del Maresme acordin aquest redactat, i acordin també prendre mesures per 

incentivar i per d’alguna manera empènyer els seus veïns a fer aquests treballs que no 

seran a càrrec de ningú més que d’ells mateixos. I, en aquest sentit sí que, d’alguna 

manera, manifestar que són pocs però diversos els casos de persones, veïns d’Alella, que 

els estan manifestant, o els estan fent arribar el seu neguit de dir que ells estan tractant 

la palmera, els està costant uns diners, i estan veient que el seu entorn estan caient com 

a mosques, i que, per tant, si no les tracten com a mínim que les retirin. Per tant, el fet 

de donar satisfacció a tothom és el que entén que en aquests moments el Consell 

Comarcal estaria ultimant.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que voldria fer un 

prec al Sr. alcalde, en relació al que va succeir el dia 18 d’aquest mes. El Sr. alcalde va 

tenir, juntament amb la regidora de Cultura, representants del Departament d’Educació, 

una reunió amb pares afectats pel tema de l’escola de la Serreta. A aquesta reunió es va 

permetre l’accés de la regidora de Gent d’Alella i la resta de regidors d’aquest Consistori 

no hi van ser convidats, entenent des del Partit Popular que es va conculcar el dret a la 

participació política dels regidors d’aquest Ajuntament. Aquest prec i aquesta queixa, li 

van manifestar en la Junta de Portaveus, el dimarts següent, el dimarts 19 creu que va 

ser, però creuen necessari reiterar-la en aquest Ple.  

 

El Sr. alcalde manifesta que com ja els va manifestar aquell dimarts 19, els va 

demanar disculpes per allò que va passar, on ell ja havia fet un advertiment que no havia 

de passar i, sense respectar el seu parer, la regidora de Gent d’Alella va decidir entrar en 

aquella reunió. Els reitera les seves disculpes i reitera aquí la seva indignació per aquella 

manca de respecte, no ja només cap a ell sinó cap a allò que representa i cap als 

responsables de la resta de grups municipals que, fruit d’aquell fet, doncs van quedar, 

comparativament, en una posició molt desfavorable, perquè semblava que l’únic grup 

municipal que es preocupava per aquella situació era el de Gent d’Alella, quan en realitat 

ja havien parlat amb tots ells doncs que la situació era preocupant i que ells estaven tant 

o més preocupats que la persona que va entrar en aquella reunió sense haver estat 
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convidada. Per tant, aprofita per tornar a demanar disculpes públicament a la resta de 

representants de grups municipals. 

 

F) La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que volen fer un 

prec i no sap si és exactament al regidor de Governació o al Sr. alcalde, però els hagués 

agradat que en l’última sessió informativa els haguessin explicat el robatori que hi va 

haver a l’Institut. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sincerament no van caure d’explicar-ho en la Comissió 

Informativa. En qualsevol cas, en prenen nota i la propera vegada que torni a passar 

alguna cosa semblant pensaran a fer-los-ho saber. No hi va haver cap tipus de mala 

intenció, sinó que no hi van caure. 

  

 

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

40min, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 

 

 

 


