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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 25 DE 

FEBRER DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 25 de febrer de dos mil deu, essent les 20h 05min, 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. 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 

 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 28 DE GENER DE 2010.-  La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió ordinària de 28 de gener de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

2.- PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2010.- El Sr. alcalde 

ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 

2010, equilibrat en 14.544.537,00€, la plantilla de personal de l’Ajuntament per a 

l’esmentat exercici i la relació de llocs de treball que s’adjunten. 

 

SEGON.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, en els termes que 

estableix l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, transcorregut el qual 

sense que hi haguessin reclamacions, el Pressupost s’entendrà aprovat 

definitivament.” 

   

 

El Sr. alcalde manifesta que enguany es troben que presenten un pressupost que 

ascendeix a una mica més de catorze milions i mig d’euros. Un  pressupost que afronta 

un primer repte que fa difícil o dificulta lleugerament les comparacions amb altres 

exercicis, i és que hi ha un canvi de pla comptable, d’aplicació de pla comptable, i, per 

tant, algunes tipologies tant de despeses com d’ingressos, que abans es podien 

considerar operacions corrents o operacions de capital, canvien de costat, cosa que fa 

lleugerament difícil aquesta comparació. Així com que tot el que és la despesa del 

funcionariat i del personal laboral de l’Ajuntament, que abans podia anar o havia d’anar 

amb una regidoria en concret, el nou pla comptable fa que s’hagi de segregar a cada 

regidoria. I, per tant, genera aquesta lleugera dificultat a l’hora de poder comparar 
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aquestes xifres. L’exercici 2009 tenien un pressupost de 13,8 milions d’euros, 9,3 

d’operacions corrents i 4,5 d’inversions. Enguany tenen aquests 14 milions i mig d’euros, 

dels quals hi ha 9,8 per a operacions corrents i 4,7 per a inversions. Tot i que, com els 

deia, per la qüestió aquesta de la comparació, si traguessin els 378.000€ de projectes, 

que abans es consideraven com a inversió i que ara passen a ser despesa corrent, doncs 

es trobarien amb unes despeses corrents que si bé l’any passat eren 9,3 enguany serien 

9,4. Així, doncs, el que haurien fet en aquest pressupost és mantenir la despesa corrent, 

els diners que dedica l’Ajuntament a despesa corrent. I, en el fons, es trasllada el que és 

la inversió més important que tenien pressupostada per a l’any passat, que era l’ampliació 

de l’escola Fabra, que significaven 3,1 d’aquests 4,5 milions d’euros, i que enguany 

signifiquen gairebé 3,4. Estarien, doncs, excloent l’ampliació de l’escola Fabra, en uns 

nivells pràcticament iguals que els que tenien el 2009. Les propostes d’inversions, en 

aquest cas, ja les coneixen. La principal inversió, com els deia, és l’ampliació de l’escola 

Fabra, que va ser aquell conveni que avançaven les obres des de l’Ajuntament. També li 

agradaria destacar la urbanització de Cal Vell, que s’haurà de fer de manera conjunta amb 

els veïns, a través de contribucions especials,  que ascendeix a 652.000€, dels quals 

l’Ajuntament destinarà 163.000€ dels seus recursos propis. La construcció del vial i 

espais d’aparcament vinculats a la nova escola pública de La Serreta, amb una proposta 

de despesa o d’inversió bianual, concentrada aquest any en 188.000€ d’aquesta despesa 

bianual que hauria d’ascendir a un total, al final, de poc més de 300.000€. La construcció 

del mur de l’Escorxador o la implantació del celler i de l’aula per als cursos del grau 

superior de la gestió comercial i marketing del vi a la Masia de Can Magarola. I així 

també la pavimentació de Vallbona, la reforma de l’Oficina d’atenció al ciutadà, com a 

principals inversions per a enguany, contemplades en el pressupost, a banda de les 

contemplades en el Fons Estatal. Voldria destacar que enguany és l’any en què destinen 

més recursos propis a inversió. La possibilitat, o bé l’amortització en els darrers exercicis 

dels préstecs municipals, que també s’havien de finançar a través de recursos propis, és a 

dir, de l’estalvi generat entre els ingressos corrents i les despeses corrents, doncs fa que 

si exclouen aquests diners que anaven destinats a amortitzar els préstecs, doncs des de 

2007 que van poder destinar 144.000€ a inversions de recursos propis en l’aprovació del 

pressupost municipal, enguany hi poden destinar gairebé 680.000€ d’aquests recursos. 
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Podria estendre’s pel que fa a les comparacions més o menys del que es destina a les 

diferents regidories. Voldria destacar la dotació important, l’aposta important que es fa 

per algunes d’aquestes regidories. La primera podria ser Serveis Socials, que passen de 

300.000€ a 388.000€, gairebé 389.000€ enguany. I l’altra regidoria que també té una 

pujada molt important és la regidoria de Turisme, que passa de 34.000€ a 240.000€. Si 

d’aquí traiem els 90.000€ que enguany aquesta regidoria entoma com a responsable de la 

Festa de la Verema, estarien parlant que passen de 34.000€ a 150.000€ destinats a la 

promoció turística del municipi. També li agradaria destacar que, després d’haver arribat 

al 0,7% pel que fa a la cooperació internacional l’any 2006, enguany, i vist l’important 

treball que estan fent des de la Comissió de Cooperació Internacional, tot i que baixen 

1.000€ els recursos que hi destinen, creen una regidoria per donar-li aquesta més 

importància. Després, poden parlar que també es dediquen més diners a la regidoria 

d’Educació. I, en canvi, n’hi ha d’altres, com puguin ser les de Manteniment, les 

d’Hisenda o la mateixa de Medi Ambient, que fruit d’estalvis generat en els serveis 

aquests de volum, com pot ser el tractament del rebuig o la despesa elèctrica, doncs els 

permeten poder compensar i reequilibrar el pressupost. També li agradaria destacar 

l’increment que té la regidoria de Mobilitat, que aposta pel transport públic que es fa, 

passant de 242.000€ a gairebé 290.000€, amb una partida que és petita, però que creuen 

que és important, que és la d’una prova pilot per acostar i per facilitar el transport públic 

per a la gent gran del poble. Dit tot això, cedirà la paraula als diferents grups municipals 

per tal que puguin plantejar què és el que pensen d’aquest pressupost, i, per tant, 

manifestar la seva voluntat de vot. 

 

La regidora Xatart demana la paraula per tal de manifestar que aquest Ajuntament ha 

d’estar a l’alçada de les circumstàncies i ser sensibles a les necessitats de la gent, i no ho 

està, almenys pel que resulta d’aquest pressupost. L’Ajuntament ha de prestar un bon 

servei i fer una bona gestió dels recursos que se li han confiat, fixar les seves prioritats 

d’actuació d’acord amb la realitat i el projecte de futur del poble. No només no es poden 

malbaratar els recursos, cada vegada més escassos, sinó que la seva gestió s’ha d’obtenir 

la màxima rendibilitat social possible en tots els àmbits, i no és el cas del pressupost que 

tenen sobre la taula. Posarà dos exemples. Ells van proposar al Sr. alcalde la fusió de 
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regidories per optimitzar recursos i els va dir que no. La mitjana total de cada regidoria  

que destinen a sous i salaris és del 40%. Estan vivint una situació que sobrepassa a tots, 

als ciutadans, a les empreses i a la classe política. Tots ells coneixen a més d’un veí o 

d’una veïna que no troba feina. Persones que no poden fer front a un negoci que van 

endegar amb empenta i sacrifici, però amb molta il·lusió, i que ara han hagut de 

renunciar-hi. I segur que també coneix, perquè hi conviuen, famílies que no arriben a 

final de mes. Per tant, cal un exercici de maduresa, una manera de fer diferent, 

demostrar que tenen una clara i única voluntat de servei a les persones, entendre que 

governar no és manar per manar, sinó per servir, tal i com els exigeix aquests moments 

de crisi generalitzada. El pressupost que tenen sobre la taula segurament seria un bon 

pressupost en altres temps. És un pressupost tècnicament acceptable, però que no respon 

políticament als reptes ni és prou sensible davant les actuals dificultats que han d’atacar. 

Ells van proposar al Sr. alcalde la reducció del 0,7% de cooperació internacional al 0,2 o 

al 0,3 perquè entenen que ara no toca. Que està molt bé la solidaritat, i ja li van dir l’any 

passat, però que cada cosa té el seu moment. I que aquest és el moment de ser solidaris i 

cooperar amb la gent del poble. Aquesta gent no entén de decisions polítiques i aquesta 

és la raó que el Sr. alcalde li va esgrimir. També li varen proposar la reducció de sous de 

càrrecs electes. Són els primers que haurien de donar exemple i no ho estan fent. I, tal i 

com està tot, quan un ciutadà vingui i li pregunti per què el poder adquisitiu del Sr. 

alcalde puja i el seu no, no sap pas què li pensa contestar, ni que sigui el 0,2 o el 0,3 per 

cent, però ho és. Aquest matí, a la Diputació de Barcelona, han acordat la congelació de 

sous per a tot l’any 2010, i no és una congelació d’ara, sinó que ho venen fent des del 

2008, és a dir, des de l’inici de la crisi. L’Ajuntament no és una empresa privada a la qual 

es pugen o s’abaixen el sou a conveniència. L’Ajuntament gestiona els diners dels 

impostos dels seus ciutadans. I, per tant, repeteix, sí que creu que haurien de donar 

aquest exemple. A qui li pertocaria en primer lloc fer aquesta reflexió i entomar el 

lideratge unitari que necessiten no són ells, sinó a aquest govern municipal. Però, 

tradicionalment ells, degut a molt esforços, han estat la punta de llança i si a qui li 

pertoca no ho fa, els tocarà a ells arremangar-se. Ho han intentat sense cap èxit. Cap 

proposta, cap iniciativa, cap idea ha estat ni tan sols considerada. Van demanar un 

increment de la dotació pressupostària del web municipal per poder implementar un 
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servei d’ocupació molt més àgil i actualitzat, i la creació d’un espai de suport a través del 

web municipal a les persones que estiguin a la recerca de feina, amb els seus enllaços a 

la xarxa local, d’ocupació, convocatòries d’oposicions, INEM, etcètera. Són coneixedors 

de l’aplicatiu Porta 22, que és el nou servei que ha posat en marxa la regidoria de 

Promoció Econòmica, però no és un portal actiu d’ofertes i de demandes. És tan sols un 

espai tècnic d’assessorament laboral. El que aquest grup municipal plantejava és quelcom 

diferent. Ells plantejaven un servei d’àmbit local, el servei d’ocupació municipal, i un 

servei d’ocupació comarcal. És a dir, que a la pròpia plana web de l’Ajuntament es 

reflectís les ofertes de treball a nivell local i a nivell comarcal. També li van demanar la 

traducció de la plana web de l’Ajuntament d’Alella a l’anglès i al castellà, ja que entenen 

que és una bona eina per promoure tant la DO com l’enoturisme. El que li està dient, li 

diu des del costat més positiu i constructiu que pugui existir. Que ningú busqui cap to de 

retret perquè no existeix. Però el fet és que ell aquest expedient el va tancar abans 

d’obrir-lo. Aquest pressupost està fet des de la insensibilitat, millor dit, des de la rutina. 

No està fet amb voluntat d’atacar els problemes que avui els afecten i amollar-se a 

situacions futures. Han de començar a reduir la despesa. No poden esperar tenir el 

problema a sobre, perquè el problema ja el tenen. De moment, i si no canvia res, el 2011 

hauran de començar a tornar els diners de l’Estat, els ingressos que els vénen cada cop 

baixaran més. Aquest any tenen un FEIL un FEOS i no sap si l’any que ve poden assegurar 

que el tinguin. No es poden endeutar per a despesa corrent, i tan el Sr. alcalde com ella 

saben que per quadrar els comptes només passarà per un lloc que serà la de pujar 

impostos. No poden esperar, han de començar a optimitzar els recursos. Menys festivals, 

més congelacions de sous. A ella, li agradaria saber quin gest ha fet ell al respecte. Ella li 

diria que el faci, i que el faci ja. I si el fa, aquí sí que els trobarà. Convergència i Unió, 

durant dos anys i mig sempre s’ha ofert a aquest equip de govern sense eludir en cap 

moment  la seva responsabilitat tot i estan a l’oposició. Com a portaveu de Convergència 

i Unió, creu que el millor missatge que podien haver traslladat als ciutadans era el de 

consens, almenys en els aspectes fonamentals de la política del poble. Al seu entendre, 

seria l’única manera, primera, de sortir-nos-en amb garanties, i segona, de transmetre 

confiança als ciutadans. Per tot això, i per donar-se una nova oportunitat tots plegats, 

demanen que aquest govern no sotmeti ara a aprovació el pressupost perquè sigui en el 
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proper Ple on es decideixi. De no ser així, els obligarà a votar-lo en contra, per poder 

presentar les al·legacions pertinents, per tal que les seves demandes siguin considerades 

i analitzades. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que un any més es troben 

davant un pressupost, o un projecte, o una intenció de pressupost, totalment virtual, 

totalment irreal. Elaboren el pressupost com el que fa una “quiniela”, si surt, surt, i si 

toca, toca. Per posar un exemple, l’any passat van pressupostar uns ingressos per 

concepte de multes de trànsit de 480.000€. A data 31 de desembre, l’execució d’aquesta 

partida, d’aquests ingressos, tan sols arribava als 85.000€. Aquest any, pressuposten, 

preveuen uns ingressos per aquest concepte de 220.000€. Demana si el Sr. alcalde els pot 

explicar com, sabent que el 31 de desembre d’aquells 480.000€ que pensaven ingressar 

només van recaptar 85.000€, encara gosen en la situació en què es troben a pressupostar 

tan alegrament 220.000€, i en base a aquests ingressos decidir despeses o preveure 

despeses. Però és que, a més, la seva alegria pressupostària va molt més lluny. La seva 

alegria pressupostària els va portar l’any passat a veure com un de cada tres euros del seu 

pressupost veia modificada la finalitat amb la que inicialment el Sr. alcalde els va portar 

aquí, en aquest Ple, en els pressupostos inicials. És a dir, dels 13.800.000€ del 

pressupost de l’exercici 2009, 4 milions i mig d’euros varen veure modificats la seva 

destinació. Ja han denunciat en reiterats Plens des del Partit Popular que, 

aproximadament en cada Ple, el Sr. alcalde els regala una o dues modificacions d’aquest 

pressupost. Amb la mateixa alegria, amb la mateixa temeritat, amb la mateixa 

incontinència, el Sr. alcalde aquest any ha pressupostat l’exercici del 2010. Està clar que 

no hi haurà suficiència de crèdit per assumir les despeses que ells preveuen. Pot fer les 

cares que li sembli, però és així. Han de tenir en compte també que la partida, la despesa 

més gran de l’Ajuntament, se l’emporta el capítol 1, les despeses de personal. Tal i com 

ha dit la companya, regidora portaveu de CiU, a la Diputació ja fa varis exercicis que pel 

que fa al capítol primer s’estan disciplinant i estan congelant sous. Vénen congelant les 

retribucions del personal. Ells, quan el Sr. alcalde els va trucar per valorar la possibilitat 

d’un recolzament als pressupostos que presenta en aquest Ple, li van plantejar una sèrie 

de condicions. Van parlar, o li van demanar, que fes tot el possible per executar els 
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convenis urbanístics que a data d’avui no han estat executats. Resulta que el Sr. alcalde 

els va portar a Ple, a diferents plens, algunes modificacions i l’aprovació d’uns convenis 

urbanístics, pels quals els propietaris, els promotors d’aquestes finques que es van veure 

afectades per aquests convenis, tenen un benefici latent o expectant, i en canvi no han 

complert amb la prestació que els obliga o bé a pagar a aquest Ajuntament o bé a cedir 

part d’aquests terrenys o urbanitzar alguns d’ells. També li van demanar que s’executés, 

encara que fos amb caràcter plurianual, el projecte que en el seu moment van encarregar 

a la Diputació de Barcelona per a la conservació i recuperació ambiental de la riera, des 

del Canonge fins el Masnou, fins a l’avda. de Badalona. Un projecte que recollia un cost 

de 537.000€ i que ells li suggerien que poguessin haver estat imputats a dos o fins a tres 

exercicis. També li van sol·licitar, i en això el Sr. alcalde va estar més receptiu, que es 

dotés pressupostàriament la conservació,  el manteniment i la millora dels torrents 

pluvials que tenen a Alella. Però és que, pel que fa a les despeses, li van exigir la no 

instal·lació de les dues càmeres de control semafòric que ells pretenen o pretenien 

instal·lar i l’arxiu de tots els expedients sancionadors que la càmera irregular va generar, 

aquella que va ser retirada amb nocturnitat i “alevosía” després de  les denúncies del 

Partit Popular i Convergència i Unió. Pel que fa al capítol primer, a les despeses de 

personal, li van proposar que no s’autoritzés el creixement de la plantilla, excepte per 

atendre necessitats o davant d’una demanda flagrant d’incrementar la seguretat com està 

sent el cas. Després parlarem de l’increment dels robatoris, de l’increment de l’assalt a 

habitatges, que el Sr. alcalde ni tan sols s’ha molestat a informar als portaveus dels grups 

municipals, i molt menys a la població, als veïns, malgrat d’aquest increment important 

de la delinqüència en el municipi. Però és que també li van demanar la congelació, com 

ja li vénen demanant des de fa diferents exercicis, la congelació com a poc dels sous, de 

les retribucions que perceben els càrrecs electes i els càrrecs de confiança que el Sr. 

alcalde va designar per al seu millor recolzament. Però és que tal i com està el pati, 

anirien encara més lluny. Fins i tot proposarien, i no tenen cap problema a dir-ho, la 

congelació de tot el personal funcionaris o no, de tots els treballadors d’aquest 

Ajuntament. La situació de crisi ho requereix. Unes altres administracions ho estan fent. 

I l’Ajuntament d’Alella no ha de ser menys. Ells han de donar exemple. I, a més, els 

vindria molt bé. Estan a les portes d’haver de negociar el nou conveni col·lectiu del 
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personal de la casa, i quina millor oportunitat que aquesta per congelar el sou de tot el 

personal de la casa i introduir d’una vegada per totes la carrera professional. És a dir, que 

aquells que aconsegueixen objectius poden percebre una millor retribució i aquells que 

no aconsegueixin aquests objectius doncs vegin congelat el seu sou. Han d’incentivar el 

personal i que no regalin el sou tal i com està el pati. També li van suggerir la supressió 

de despeses burocràtiques, com despeses destinades a publicitat, a publicacions, 

comunicacions, material d’oficina, consumibles informàtics, programari informàtic. Li van 

suggerir alguna mesura com pogués ser la remissió de la documentació que ells els 

faciliten als regidors, documentació dels Plens, Comissions Informatives, paper en 

definitiva, arbres al final, o a l’inici del procés, perquè tenint les eines informàtiques que 

tenen seria molt més senzill que tota aquesta documentació en paper, els la fessin arribar 

en suport informàtic. I això, que no tingui el menor dubte, que reduiria en alguna cosa la 

partida de material d’oficina. Els van suggerir una baixada del 20%, la instauració d’un 

pla d’austeritat municipal. Rebaixar el 20% la despesa dels materials i subministraments, 

paper, fotocopiadores, manteniment, impressores, no seria desgavellat i suposa un cost 

important. Els van suggerir també un pla d’estalvi energètic. Si a la nit, a partir de l’hora 

que es pogués determinar, que es considerés raonable, de cada dues o tres faroles, només 

una es mantingués encesa, doncs tindrien una franja horària en la qual estarien reduint 

el cost lumínic, el cost energètic d’aquesta il·luminació, en un 20, un 30 o fins a un 50 

per cent. La companya portaveu de CiU ha comentat, ho ha fet alguna al·lusió a la 

partida de cooperació internacional. Mantenir el 0,7 per cent, si bé és cert que Alella no 

està en els primers llocs del rànquing de la comarca quant a desocupació, també és cert 

que tenen desocupats, i han d’atendre primer als seus desocupats en lloc de finançar 

escoles al “Machu Picchu” per ensenyar el “quechua”. Que serà molt interessant el 

concepte cultural o ètnic, interessant i curiós, però baixar del 0,7 al 0,2 la partida de 

cooperació internacional quan tenen necessitats a Alella és de sentit comú, només de 

sentit comú. Si ells, i en concret el Sr. alcalde, apliqués el sentit comú, com a eina de 

treball per gestionar aquest municipi, que no dubti que tindria millors resultats, perquè 

tots estarien molt millor, tots viurien millor. És impresentable que amb una situació de 

quasi 4 milions i mig d’aturats, aquest Ajuntament no sàpiga donar exemple, aquest 

municipi no sàpiga donar exemple. Ells posen i disposen dels mitjans per a consultes 
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populars i obliden que ells, els polítics d’aquest municipi, són, amb major o menor 

mesura, amb major o menor responsabilitat, el mirall en el qual els veïns es miren cada 

dia. Si donen exemple, ells sabran seguir aquest exemple. Com que a totes aquestes 

demandes i peticions que ha enumerat no els ha fet ni “puñetero caso”, doncs, 

evidentment, no podran recolzar un pressupost que és, ho diuen una vegada més, virtual 

i irreal, i més propi d’una “Play Station” que d’un Ajuntament com el d’Alella.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que toca donar el seu vot 

de confiança, o no, als pressupostos del 2010. En primer lloc, dir que li sembla poc seriós 

tenir a les seves mans els pressupostos d’enguany a aquestes alçades, quan ja estaran a 

punt d’acabar el primer trimestre. Com no pot ser d’una altra manera, l’equip de govern 

els ha demanat el seu recolzament a aquests pressupostos, però el seu no serà un sí 

incondicional. Són conscients que tenen majoria i que els pressupostos s’aprovaran 

igualment, però tot i així qualsevol govern vol el màxim consens, cosa que agraeixen. Per 

això volen dir que el COR aprovarà els pressupostos a canvi d’algunes qüestions que 

consideren importants per al poble. En primer lloc, volen que el Sr. alcalde es 

comprometi personalment, perquè Francesc Ferrer i Guàrdia sigui nomenat fill predilecte 

al llarg d’aquest 2010. Que també s’anomeni fill predilecte, atès que les Escoles Fabra fan 

75 anys, Josep Goday, l’autèntic pare arquitectònic de l’escola racionalista que tenen al 

poble. A més a més, demanen una tanca de protecció a l’avinguda Ferran Fabra, només 

així garantiran que els nens quan baixin de l’escola de dalt se sentin segurs, i més quan 

estan a punt de començar les obres d’ampliació de l’escola. Quan això passi serà una 

pujada i baixada de camions i maquinària, i sense aquesta tanca pot posar en perill els 

nens. També demanen que es vinculi la figura de Josep Fluixà al  Consorci del nou Casal 

d’Alella. Com tothom sap, en Fluixà és una persona que porta més de mitja vida dedicada 

al Casal. També demanen que es tinguin en compte dues propostes d’iniciativa privada. 

Una d’elles és la nova construcció d’una residència per a la gent gran al barri d’Ibars 

Meia. L’altra una nova escola basada en el mètode Montesori, segurament a Cal Duch. Es 

tracta de projectes que poden aportar un plus de riquesa al poble en plena crisi. A dia 

d’avui, ambdues propostes estan afectades per la suspensió de llicències i això és una 

autèntica llàstima. En el cas de la residència és un projecte que porta més d’un any en 
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tràmit a l’Ajuntament i aquest Consistori no veu viable un projecte que donaria disset 

llocs de treball directes a gent del poble i més de cinquanta llocs de treball indirectes, i 

que possibilitaria que trenta-sis avis puguin gaudir d’una residència amb tots els serveis. 

Donat que la resposta del govern ha sigut un sí i un seriós compromís a les seves 

peticions, aprovaran el pressupost del 2010.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que també pensen que és 

difícil justificar que porten el pressupost a aprovació el mes de febrer, bàsicament perquè 

la repercussió més important és que pugui comportar retards en els pagaments als 

proveïdors, i no és precisament una manera d’ajudar al teixit productiu. En segon lloc, 

també han de dir que ells, de la mateixa manera que van oferir el seu vot en anteriors 

ocasions si s’estudiaven les seves propostes, també ho han tornat a fer el 2010. En 

concret, el 2008 havien proposat de millorar la situació de la recollida d’escombraries 

estudiant la implantació progressiva de contenidors soterrats, ja que les poblacions del 

seu entorn ho estan fent. I des d’aleshores també han insistit que els pressupostos 

havien de recollir les demandes dels veïns pel que fa a les millores que necessiten en els 

seus nuclis i urbanitzacions. Des del seu punt de vista, la resposta a aquestes demandes 

és a hores d’ara del tot insuficient. Per a aquest any mantenen la coherència, i d’una 

banda, Gent d’Alella ha demanat partides concretes del pressupost per solucionar allò que 

la ciutadania ha demanat a les reunions de barri. Però també han volgut que en el 

pressupost es reculli les mesures d’impuls a l’activitat econòmica, de suport a les 

famílies, i de promoció a nous hàbits de consum responsable que plantejaven en les 

al·legacions a les ordenances fiscals del 2010. Recorden que les al·legacions presentades 

per Gent d’Alella varen rebre el suport de tots els regidors i regidores de l’oposició, però 

van ser desestimades pel govern. En aquell moment van constatar aquí a Alella, en les 

ordenances fiscals, que l’Ajuntament no està utilitzant una de les eines que tenen per 

ajudar les famílies i incidir de forma positiva en la seva economia. Amb el pressupost que 

avui votaran, que hauria de ser l’eina més important que tenen, des del seu punt de 

vista, aquesta voluntat tampoc hi és. Analitzaran els números del pressupost i 

començaran per posar de manifest el clar incompliment de les seves promeses de 

congelar impostos. El 2009 l’IBI va pujar un promig de 125€ per família, repartits, això 
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sí, en tres rebuts. Enguany també pujarà, perquè el pressupost que ells proposen preveu 

un increment del 3,83% d’ingressos per l’IBI, 4.278.000€ en total que són 158.000€ més 

que el 2009. Al capítol 1, el conjunt d’impostos directes pujarà un 3,4 i, afortunadament, 

els ingressos d’altres administracions s’incrementaran un 12,9 respecte el 2009. Pel que 

fa a la distribució de les despeses, Manteniment baixa en 40.000€, que és una quantitat 

molt important. Obres Públiques té un increment del 20,7, però perquè arrossega partides 

pendents, molt importants, que no es van executar en el pressupost de l’any anterior, 

com és el cas de les obres de l’Escola Fabra o la redacció dels projectes de la biblioteca i 

del nou casal. Els preocupa que Educació no estigui prou dotada, tenint en compte que el 

setembre tindran una nova escola. Les aportacions amb conveni als centres educatius, al 

Consell Comarcal i a les AMPES passen de 36.500€ a 47.500€. Es pregunten si seran 

suficients aquests 11.000€ de més per repartir entre tres centres. En definitiva, Educació 

congela la pràctica totalitat de les partides, en redueix algunes i la pujada és perquè aquí 

van els sous de l’Escola d’Adults que abans no estaven en el seu pressupost. A Cultura hi 

ha poques variacions. I Turisme sembla que faci un gran salt, però, és clar, a banda de la 

partida de la Verema, una altra de les partides més importants són els diners que van al 

Consorci per conveni, el Consorci de la DO,  i 18.000€ per TV3. Francament, que 

l’Ajuntament hagi de finançar la telesèrie de la televisió pública del país,  què vol que li 

digui. Sanitat es queda igual amb 23.000€, no arriba 2.000€ mensuals. Esports perd 

10.000€ i Participació també baixa un 9%. Això sí, pugen les assignacions dels càrrecs 

electes i les dietes, un 2,45%. Són 297.150€ per aquest any. La regidoria d’Informació 

140.000€ bàsicament per l’edició del Full dobla en pressupost la de Promoció Econòmica 

de 71.000€. Valoren positivament que creixi en quasi un 20% la despesa en transport 

públic, però encoratgen al govern que continuï insistint a la Generalitat per cobrir les 

necessitats reals, si de debò persisteix la preocupació pel Medi Ambient. I, per dir-ho tot, 

si puja és perquè sense el bus a Teià, el servei actual de circumval·lació els surt més car, 

tot i que deixen desatesa la població d’Ibars Meia i la mobilitat a Teià. També valoren 

positivament el creixement a Joventut, i sobretot en el de Serveis Socials. Tot i que l’any 

passat destinaven 4% del total del pressupost als Serveis Socials i Sanitat i enguany hi 

destinaran el 2,9. Sobre la xifra global del pressupost, no sap si val la pena de fer algun 

comentari. Ja saben que una cosa és el que s’aprova i ja estan acostumats que 
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s’assemblarà molt poc al que s’executi realment. En definitiva, de nou  s’ho fan tot sols, 

i, com l’any passat, en plena crisi segueixen fent un pressupost que no mira per 

l’austeritat, mira poc pel rigor i, en absolut, per les consideracions que han pogut fer 

Gent d’Alella o la resta dels grups municipals.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que com cada any el 

seu grup municipal expressa l’opinió sobre el pressupost. És l’únic cop a l’any que 

expressen aquesta opinió. Donaran suport al pressupost perquè reconeixen la utilitat que 

té per seguir amb el programa de govern. I, per una altra part, fan una valoració molt 

més esquemàtica perquè veuen que manté uns nivells adients sobre diferents àrees, 

polítiques socials, serveis municipals, inclús algun repunt en transport públic i mantenint 

inversions. Per tant, els semblen correctes. L’any passat es van queixar de l’aplicació del 

ribot sobre algunes regidories que restaven iniciatives a algunes àrees. Ara entenen que 

no toca fer-n’hi cap, no cal queixar-se, sinó cal ser solidaris amb aquest pressupost, 

atenent que l’arquitectura econòmica aplicada en aquest pressupost, dins del que 

anomenen el pressupost de la crisi, doncs toca recolzar i enfortir la labor del govern. Per 

tant, ell no diria, en fi que creuen que no és el moment de dir no per dir no, sinó 

senzillament que hi ha una sèrie de raons que el fan un pressupost viable. I també 

escoltades les opinions d’alguns grups, entén que no és de rebut que es pretengui 

aportant idees a afegir al pressupost, que canviïn els trets identitaris d’un govern de 

progrés. És a dir, el govern ha de mantenir els criteris de per què està al govern. Una 

altra cosa és que no s’hagi arribat a l’acord en cap posició, que això el negociador, en 

aquest cas el Sr. alcalde, creu que ho explicarà.  

 

El Sr. alcalde manifesta que si li permeten donarà una primera resposta als diferents 

grups, i després, si ho creuen pertinent, tornaran a fer un següent torn de paraula. 

Primer de tot, abans de contestar-los, aquí s’han llançat paraules de poca eficiència en la 

gestió, de poca transparència, de situacions límit per l’Ajuntament, d’austeritat. Ara fa 

tres mesos i amb motiu de la petició que varen fer a la Diputació de l’elaboració d’un pla 

econòmic financer per tal de poder-se endeutar per poder dur a terme l’ampliació de 

l’Escola Fabra, avançant-la ells, i, per tant, al final fent de banc de la Generalitat, la 
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Diputació de Barcelona, en el seu informe els va reconèixer el bon estat financer de 

l’Ajuntament. I això no és casualitat, dels diferents grups, de fins a cinc amb què tenen 

qualificats els Ajuntament, ells estarien en el primer. Evidentment, posant les 

precaucions necessàries, perquè el que està clar és que un ha de guardar una línia i ha 

d’intentar no sortir-se’n, perquè sortir-se’n és fàcil, i, per tant, poder entrar en una 

situació financera dolenta és possible si no es condueix l’Ajuntament en la direcció 

correcta. Doncs aquesta gestió duta a terme en aquests darrers anys va ser reconeguda 

per la Diputació de Barcelona. I, per tant, entén que els pressupostos d’enguany, que 

estan elaborats en la mateixa línia que s’han vingut elaborant en els darrers sis anys, 

sense estirar més el braç que la màniga, doncs els han portat que en aquests moments, 

com a Ajuntament, no estiguin tan malament com molts ajuntaments del seu entorn. Per 

tant, començaria responent a diferents afirmacions que ha fet la regidora del grup de 

Gent d’Alella plantejant la problemàtica d’aquest endarreriment del pressupost, que sí que 

és certa, que és la vegada que han anat més enllà. També és cert que aquest pressupost 

es podria haver aprovat fa quinze dies, l’11 de febrer, si hi hagués hagut la voluntat de 

córrer i de no donar-los el suficient temps perquè ells el poguessin analitzar. Per tant, ja 

podria estar executiu en aquest moment, però varen creure que per tal de no precipitar-

ho i que no poguessin queixar-se, i amb raó, que no els donaven temps per estudiar-lo, 

varen preferir allargar-lo fins aquí. Amb aquesta finalitat i amb la d’intentar afinar al 

màxim les partides esperant de tenir al màxim la liquidació de l’exercici 2009 per no 

desviar-se en excés en les seves previsions. Per això han arribat fins a data d’avui per 

poder aprovar aquest pressupost. De les diferents reflexions, pel que fa a les demandes 

de veïns en les reunions, creu que amb les actuacions que han anat duent a terme aquest 

mateix 2009, amb algunes propostes que vénen en el pressupost de 2010, i amb alguna 

actuació o amb una actuació del Fons Estatal, doncs donen resposta a moltes d’aquelles 

peticions que se’ls van fer en les diferents reunions de barris aquest estiu: el clavegueram 

de Santiago Rusinyol, acostar a la gent gran el transport públic fins a casa seva, la 

pavimentació i que també suposarà una major intervenció en el barri d’Ibars Meia. Són 

diferents peticions que varen tenir, entre moltes altres, i que amb major o menor mesura, 

també tenint en compte les limitacions dels seus recursos, doncs creuen que els van 

donant resposta. Segurament no tant com els agradaria a tots plegats, però creu que les 
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van resolent poc a poc, però les van resolent. Pel que fa a l’IBI, doncs part molt 

important d’aquest increment els ve donat per la petició de la contribució dels habitatges 

de Can Doctor, tant pel que fa al nou 2010 com el 2009 que no es varen girar els rebuts 

de l’IBI, i, per tant, això és el que fan que es produeixi aquest increment a l’IBI. La 

dotació d’Educació, la regidora Sra. Marzo parla que si l’any passat en tenien 36 ara en 

tindran 47 per a les aportacions a les escoles o a les AMPES, i que això pot ser 

insuficient. Si el curs té tres trimestres, 36 entre 3 són 12.000€. L’escola de la Serreta 

entrarà en funcionament l’últim trimestre, per tant, aquests 11.000€ vénen a cobrir la 

dotació. I de cara a 2011, doncs ja s’haurà de dotar aquests diners amb suficiència. Que 

la regidora Sra. Marzo pugui qüestionar els increments o cap a on van les aportacions a 

Turisme, ho entén. Però aquesta aposta 80.000€ per al Consorci, que en tindrà la seva 

presidència i la seva seu de gestió en el municipi d’Alella, ha de reportar 180.000€ anuals 

durant tres anys per part de la Generalitat. La qual cosa permetrà que aquesta àrea, 

aquesta aposta estratègica d’aquest govern, doncs es pugui consolidar, i, a mig termini, 

segurament entre curt i mig termini, puguin posar Alella i els seus vins, i, per tant, 

dinamitzar econòmicament i cultural el poble amb aquesta aposta estratègica. Quant a la 

mobilitat o millora de la informació, pregunta a la regidora Sra. Marzo si ells no estan 

tan preocupats per la informació a la ciutadania, i si els demanen que redueixin la 

despesa. Ja hi ha hagut una reducció molt important de la despesa en la impressió del 

Full, li sembla que de 3.000 o 4.000€. De 16.000€ que costava, li sembla que estan al 

voltant dels 12.000 o 13.000€. Pel que fa a la mobilitat, aquest increment no és perquè 

hagin deixat de pagar el bus que els unia a Teià, que, si no hi ha el servei, és perquè 

precisament l’Ajuntament de Teià té més dificultats econòmiques que Alella i ha hagut de 

suspendre i reduir molt el seu servei, sinó és perquè han incrementat la freqüència de pas 

en hora punta en el bus de circumval·lació. I, en aquests moments, en hora punta, pels 

nuclis, pels barris, està passant cada mitja hora i abans passaven cada hora i amb prou 

feines s’hi passava. I, pel que fa a Can Lleonart, en hora punta passen cada 15 minuts. 

Aquí, evidentment, hi ha una millora, molt millorable amb molts més recursos i amb 

altres dotacions. Però ell creu que, en línies generals, encara que la regidora Sra. Marzo 

no hi coincideixi, aquests punts tots tenen la seva explicació i estan prou justificats. Pel 

que fa a les propostes d’acord formulades pel regidor Sr. Freixes, poden acceptar i 
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accepten la qüestió dels nomenaments de Francesc Ferrer i Guàrdia, que ja s’hi van 

implicar l’any passat sense èxit, i de Josep Goday. Evidentment, la tanca de l’av.Ferran 

Fabra és una qüestió que ja tenien prevista, que hi havia la voluntat de fer-la, i ara tot 

just acabin aquestes obres l’ATLL i ja s’hagin acabat totes les obres que s’han dut a terme 

en aquell carrer, doncs procediran, en breu, a poder-la implantar. I amb el tema d’en 

Josep Fluixà, creu que el reconeixement se li deu per tot el que ha fet en aquest poble, i, 

per tant, aquí els trobarà. Pel que fa als dos apunts de la construcció d’aquesta llar d’avis 

i d’aquesta escola de la qual no en tenen cap coneixement, més enllà del comentari del 

regidor Sr. Freixes, perquè l’últim que saben de Cal Duch és que hi havia un projecte i que 

continua havent-hi un projecte per fer-hi un hotel, doncs no li podran acceptar. I, per 

tant, que el regidor Sr. Freixes consideri o no la possibilitat d’aquest vot afirmatiu, el 

qual li agrairien molt si es produeix, acceptant-li aquests quatre primers punts. Pel que fa 

al Partit Popular, ell sí que ha d’admetre que van tenir un parell de converses 

interessants i que van trobar alguns punts de possible coincidència, i, fins i tot, podia 

arribar a compartir alguna de les propostes que feien. Fins i tot es van plantejar que 

podien tirar-ho endavant. Al final no han acabat d’aprofundir, però creu que 

possiblement amb més temps podien haver arribat a alguna entesa, tot i que també 

hagués estat curiós, políticament, que al final hi hagués hagut una entesa amb el 

pressupost entre Esquerra i el Partit Popular, que per altra banda, tampoc seria nou aquí 

a Alella. Pel que fa a la resta de qüestions que ha dit, i n’ha tret moltes, doncs més o 

menys intentarà comentar-ho. Parlar de sentit comú, i ell creu que per millorar els 

resultats, malgrat tot, apliquen força sentit comú a les seves decisions. Per anar-li 

responent, tenen convocada per dimecres que ve una Mesa pel tema de la instal·lació de 

les càmeres i per tal de poder tancar aquest episodi i resoldre’l. Pel que fa a la retirada de 

les multes, ja li va comentar al regidor Sr. Berzosa, en el seu moment, que no és voluntat 

d’aquest Ajuntament fer-ho perquè entén que van ser posades de  manera correcta. Pel 

que fa a l’execució dels convenis, estan en vies d’execució dels dos. Pel que fa al de Can 

Calderó, doncs en aquests moments els han portat al contenciós perquè els van exigir el 

pagament del deute que tenen amb l’Ajuntament, per la transformació d’aquell sòl, tot i 

que la promoció urbanística no ha tirat endavant, però que aquest deute, que sí que 

tenen amb ells, ja els l’han reclamat, i en aquests moments els han posat un contenciós 



 17

per aturar aquesta execució del deute. I pel que fa al sector de Can Segura, doncs ja van 

fer una primera actuació per tal de canviar el tipus d’execució del sector i passar-lo que 

fos l’Ajuntament qui el tirés endavant. En aquests moments, i avui li han assegurat, que 

la setmana que ve, o d’aquí quinze dies, tindran el document per començar la 

reparcel·lació del sector, i, per tant, tirar endavant amb això. Aquí no tenen els 

suficients números, com a mínim ell, però li discutiria l’afirmació que 1 de cada 3 euros, 

o que cada 4 milions d’euros que tenien en el pressupost inicial de l’any passat han 

canviat d’un lloc a l’altre. Li estranya molt i, en qualsevol cas, ho discutirà amb el regidor 

Sr. Berzosa després, o en un altre moment, però, sincerament, considera que això no ha 

estat així. Tot i que han fet moltes incorporacions de crèdit, de romament de tresoreria, i 

després si s’han desviat s’han reubicat diners en funció de l’evolució del pressupost i de 

les activitats municipals, però que, sincerament, ell creu que no arriben fins al que diu el 

regidor Sr. Berzosa. Pel que plantejava de l’execució del projecte de la Riera, sí que van 

coincidir que seria interessant i que s’ho poden plantejar en funció de la liquidació del 

resultat del pressupost de 2009 i de l’existència o no d’un romanent de tresoreria, ja que 

ells són els primers interessats que això pugui anar endavant. Tot i que, com molt bé ha 

dit el regidor Sr. Berzosa, l’import que supera el milió d’euros és prou important i en 

aquest cas han prioritzat  tant la urbanització de Cal Vell com la creació del vial i l’espai 

per a aparcaments a l’escola de La Serreta, que més o menys s’acosten a aquest tipus 

d’import que s’hi havia designat, per tal d’entomar aquestes dues qüestions que creuen 

més urgents sota el seu criteri. Pel que fa a la previsió dels ingressos, sí que hi havia una 

previsió inicial de 480.000€ per al 2009, comptant que el sistema de control semafòric 

estigués en funcionament a partir de mig any, i entenen que hi hauria hagut una major 

prudència per part dels conductors, però això s’ha anat endarrerint fins a data d’avui. 

Però el que sí que tenen són uns drets reconeguts el 2009 per 244.000€, més enllà que sí 

que és cert que només s’han recaptat, fins a data d’avui, 85.000€ d’aquests 244.000€. La 

previsió aquesta de 220 està basada en aquests drets reconeguts que van tenir el 2009 

sense que el sistema de control semafòric funcionés. I pel que fa a la proposta del 

creixement de la plantilla, ells enguany el que es proposen és, bàsicament, la cobertura 

de tres places, les quals dues serien de substitució i una de nova creació. Les de 

substitució seria cobrir les places de l’actual tècnica d’Administració i Economia, anterior 
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Interventor, i que està en comissió de serveis en un municipi del Vallès Oriental, i que 

aquesta plaça que ja preexisteix li donarien una cobertura a partir de meitat d’any per 

donar suport a l’àrea d’Hisenda per tal que totes les tasques que duen a terme es puguin 

agilitar i puguin complir millor amb els terminis i amb les obligacions de l’Ajuntament i 

de l’àrea. Hi hauria la previsió de substitució d’una administrativa que en aquests 

moments està pendent que un tribunal mèdic li doni la baixa permanent o no, i, per tant, 

s’hagi de reincorporar. I en el cas que li donessin aquesta baixa, doncs tenen la previsió 

de cobrir amb mitja persona a partir del mes de juliol, és a dir, que aquí hi hauria una 

reducció d’una persona per 0,25 enguany i que seria a mitja jornada a partir de l’any que 

ve. I la plaça que en principi sí que cobriran és la que surt d’obligació nova, que és la de 

conserge per a la nova escola pública que l’ha de proveir l’Ajuntament. I després, si es 

deixa res, ho poden comentar. Pel que fa a Convergència i també alguna cosa que 

col·lateralment també ha anunciat el Partit Popular, sensibilitat per les necessitats de la 

Gent, malbaratar recursos... el que els van proposar i que els du portar a terme, o que el 

va portar a ell personalment a dir que no calia que seguissin parlant, va ser la seva 

proposta que aquest 0,7 passés a un 0,2 o que es reduís, i que directament comencessin 

a acomiadar personal. Quan van arribar en aquest punt, directament va dir, amb tota la 

cordialitat i entenent la seva postura, que creia que sota aquestes premisses ells no 

podien arribar a un acord, i que, per tant, tot i sabent-los greu i agraint-los el seu 

posicionament polític en tot aquest temps i la seva voluntat de col·laboració, que és més 

que manifesta i que creu que ho han pogut fer, aquestes dues qüestions els van portar a 

deixar-ho, a deixar l’acord per impossible. El 0,7 és un compromís polític i de principis. 

Aquest Ajuntament, quan van arribar, uns quants dels que estan actualment en el govern, 

l’any 2003 l’Ajuntament destinava 6.000€ a cooperació internacional, i a data d’avui, el 

2010, n’hi destinarà 53.000€, l’any passat n’hi van destinar 54.000€ i l’anterior li sembla 

que van ser 51.000€ o 52.000€. Tenen un compromís. Tenen una Comissió de cooperació 

internacional que està treballant molt i molt bé, una comissió que, a més, va organitzar 

unes jornades aquest mes de novembre on el seu títol, el seu lema, era per què és més 

important encara que en aquests moments de crisi els compromisos municipals amb el 

0,7 es mantinguin. Per tant, malgrat el que ells puguin argumentar, i el que puguin dir 

que això es podria destinar a Serveis Socials, que li sembla lícit que ho puguin plantejar, 
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aquest Ajuntament incrementa la regidoria de Serveis Socials amb 88.000€ enguany, i, si 

no li falla la memòria, el 2007 n’havien destinat 60.000 i ara n’estan destinant gairebé 

400.000 amb un increment de la dotació de personal en aquesta regidoria per intentar 

atendre el millor possible aquest increment de necessitats que estan patint, fruit de la 

conjuntura econòmica. Ells aquí els demanen el 0,7%, i, per exemple, l’Ajuntament de 

Barcelona doncs critiquen que l’Ajuntament apliqui un 0,36% i exigeixen que es 

compleixi el Pla Director de Cooperació Internacional i que arribin al 0,7%. Està bé, tot 

depèn de l’Ajuntament. Però, a més, si no ho recorda malament, també en el Parlament 

van fer algun gest en l’aprovació dels pressupostos perquè com a mínim es mantingués 

l’import que el govern i la Generalitat de Catalunya destinava a cooperació internacional i 

no es reduís aquest import. Pel que fa a la qüestió del personal, ell, i ja fa uns quants 

plens, no sap si va ser en l’anterior Ple de pressupostos o no, va ser en el Ple que varen 

aprovar l’organigrama i la valoració de llocs de treball, que la regidora de Gent d’Alella va 

criticar i va posar aquí unes xifres de no sap quant personal que havia crescut aquest 

Ajuntament  en els últims anys, que era insostenible, etcètera. Ell s’ha pres la molèstia, 

més o menys, de mirar quan personal hi havia l’any 2003 quan algunes persones d’aquest 

govern van entrar a encarregar-se d’aquest Ajuntament. Recorda que fins a 2003 havia 

estat Convergència i Unió qui això ho havia encapçalat, i ha estat fent més o menys, bé 

més o menys no, un recompte de quant personal tenen a data d’avui. Doncs, sense tenir 

en compte aquestes incorporacions de més dos, més un, des del 2003 fins a final de 2009 

hi ha hagut un increment en nombre de persones de vuit persones. I si a més fa el 

compte hi ha sis policies més i dues persones més de Serveis Socials. El que sí que hi ha 

hagut ha estat una renovació important, una transformació per una més qualificació. Hi 

ha hagut jubilacions parcials, i hi ha hagut gent que ha plegat. Quan van entrar a la 

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, els van obligar a posar dues persones 

més i tenir tres persones a la biblioteca, que quan ells van arribar n’hi havia dues, que al 

cap de poc va passar a una. Hi ha hagut uns moviments que els porten que hi hagi hagut 

aquest increment de més vuit i si vol més tes, i passar d’unes xifres de 76 si no li falla la 

memòria a uns 84 més dos més tres que hi pugui haver ara, i, per tant, en 87. I aquest 

increment, que no li sabria dir si és d’un 8, un 9 o un 10%, contrasta amb l’increment del 

pressupost municipal que ha passat de 8,7 milions d’euros el 2003 a 14,5 enguany. Per 
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tant, amb aquest increment de pressupost si ells comparen l’increment de plantilla que hi 

ha hagut doncs vol dir que estan fent moltes més coses, amb un rendiment per 

treballador, i han mantingut la política de personal prou equilibrada i prou assenyada. I, 

evidentment, que hi ha alguna àrea o hi ha algun espai o alguna persona que caldria 

recol·locar per diferències de necessitats de serveis o perquè hi havia més necessitats ara 

fa un temps, i en funció de la situació de la conjuntura econòmica ara hi ha altres àrees 

o departaments que necessitarien més gent. Això ja ho van parlar, i ell creu que és una 

cosa que s’haurà de produir al llarg de l’eficiència del personal que tenen. Entenen que 

aquest personal doncs s’ha de mantenir. I aquí arriben a la qüestió del 0,3% o no. 

Aquesta és una qüestió que s’ha vingut parlant i comentant en l’aprovació dels diferents 

pressupostos. En l’any 2003 una de les apostes que van fer va ser que els regidors 

tinguessin una retribució per dedicació en lloc de per assistència. I així ho han fet una 

part important dels regidors de govern des d’aquell moment, i amb els diferents grups 

municipals de l’oposició perquè hi poguessin tenir a algú amb una dedicació. I amb la 

proposta de que a l’hora de valorar l’increment a aplicar entre el que incrementessin els 

funcionaris o el de l’IPC. Enguany l’Estat planteja un increment del 0,3 en les retribucions 

d’un any per l’altre. Ells, que tenen un criteri i es podria fer un gest de dir ara congelem, 

però estan parlant d’unes xifres molt petites i que ells, a l’igual que amb el tema del 0,7, 

actuen sota uns principis, en aquest cas actuen igual. I el dia que des de l’Estat 

s’estableixi que això es congeli o que es redueix, doncs congelaran o reduiran perquè 

aquesta ha estat la seva política, tot i que, evidentment, han valorat més d’una vegada la 

possibilitat d’aquesta congelació. Pel que fa a les aportacions als grups municipals estan 

congelades des de l’any 2004, que eren les mateixes que hi havia l’any 2003, i no sap 

quines hi havia anteriorment. Si els sembla els donarà la paraula per tal de continuar. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que si ella no ho ha entès 

malament és més important el 0,7 que els seus compromisos municipals, és el que ha dit 

el Sr. alcalde. El Sr. alcalde parla d’increment de plantilla i ella li parla d’optimitzar 

recursos. Li sembla que parlen dos idiomes diferents. I quant al 0,3 doncs, senzillament, 

el que li demanaven era una gest, però ja veuen que de gestos pocs. 
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El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que li crida poderosament 

l’atenció que, en el que li convé, el Sr. alcalde no té cap problema a acollir-se a les 

directrius o recomanacions de l’Estat Espanyol, i, en concret, respecte de l’increment per 

a la funció pública del 0,3%. Estat que, per una altra banda, nega quan també li convé, o 

quan ha d’arrossegar vots en aquest determinat sentit seccionista o separatista en què el 

Sr. alcalde està instal·lat. Li crida l’atenció, simplement. És una observació. El Sr. alcalde 

s’empara en l’informe de la Diputació quant  a la salut dels comptes o de la situació 

financera, millor dit. El Sr. alcalde omet dir que, per contra, l’informe d’aquesta any de la 

Sindicatura de Comptes els col·loca entre els pocs municipis incomplidors de tot 

Catalunya. En concret, el Sr. alcalde no ha presentat els comptes durant exercicis i 

exercicis. Si bé és cert que fa uns mesos, de pressa i corrents, els va fer aprovar o els va 

aprovar ell mateix amb el recolzament d’algun regidor més salat els comptes de tres 

exercicis en la forma en què ho va fer. Però és un fet que la Sindicatura de Comptes, 

doncs, els té en la llista negra de municipis incomplidors quant a la no presentació de 

comptes a aquesta Sindicatura.  Els crida també l’atenció, respecte del grup COR, Amor 

per Alella, el regidor Sr. Freixes, que d’alguna forma vengui el seu recolzament a aquests 

pressupostos a canvi que es concedeixin, li ha semblat entendre, dues llicències a dos 

particulars per a dos negocis privats, quelcom totalment al·lucinant. Així ho ha dit el 

regidor Sr. Freixes, i el Sr. alcalde els ha dit que això ho desconeix i que, en qualsevol 

cas, aquí no es comprometrà. Seria al·lucinant que es pogués comprometre a aquest 

tipus de demandes que fa el regidor Sr. Freixes, que es beneficiï a dos particulars del 

municipi a canvi de recolzar els pressupostos que els presenta aquest govern. Per la 

resta, ell instal·la la seva aportació econòmica a aquests pressupostos a anar declarant o 

que es vagin declarant fills predilectes d’aquest municipi. És una aportació, és una opció 

que té el regidor Sr. Freixes com a grup municipal, i també com a regidor, no tenir més 

pretensions que la declaració de fills predilectes visquin o no. En concret, respecte 

l’arquitecte que va elaborar el projecte de construcció de les Escoles Fabra, li recorda que 

les escoles es diuen Fabra perquè el marquès d’Alella en aquell moment va ser l’impulsor, 

finançador i promotor d’aquelles escoles. Amb major motiu haurien de fer fill predilecte 

al marquès,  o al seu hereu que també té el mèrit d’haver, doncs en el seu moment abans 

que aquest Ajuntament agafés el relleu, recolzat i buscat el reconeixement de la 
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Denominació d’Origen Alella, per exemple. El Sr. alcalde li qüestionava que les 

modificacions de crèdit rondessin els 4 milions i mig, que ell va citar. Exactament, en 

l’estat d’execució de despeses que ell va facilitar a aquest grup municipal, al Partit 

Popular, amb data 15 desembre, perquè una altra no se li ha facilitat, exactament les 

modificacions del pressupost del 2009 eren de 4.486.347,31€. És a dir, ho reitera, 1 de 

cada 3 euros del pressupost de l’exercici passat, que va ser del més dinàmic i va veure 

com canviava la finalitat que ells havien dissenyat.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que, en primer lloc, està 

al·lucinat. Veu que els partits de l’oposició CiU i PP, en part, demanen abaixar el 0,7% 

de la cooperació, al·lucinant. A ell, li agradaria, per exemple, que el regidor del PP el 

que ha exposat, doncs per exemple els tres segrestats catalans en plena cooperació o 

“vacaciones solidarias en Machu Picchu” com li vulgui dir, els expliqués això. És a dir, 

demanen abaixar el 0,7%, “vacaciones solidarias” segur. Per un costat. Per altra banda, 

indirectament, es demana acomiadar personal de l’Ajuntament o abaixar la plantilla, com 

li vulguin anomenar. O sigui, el que estan fent és incrementar més l’atur de la gent del 

poble. Això no és una solució, en primer lloc. Quant a les iniciatives privades, 

senzillament s’està demanant que s’estudiïn perquè poden ser una solució a la crisi, 

aportarien feina a gent del poble que està a l’atur, llocs de feina, senzillament és això. I 

sobre els fills predilectes fantàstic, però el marquès diria que ja té un títol i no li’n calen 

més. Això és tot.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que serà molt breu, i 

simplement és per replicar al regidor Sr. Freixes des de la jocositat, perquè no pot fer-ho 

des d’un altre lloc. No sap si a canvi d’aquest recolzament li han donat la regidoria 

d’Hisenda, però li sorprèn que, a més, defensi amb aquest afany uns pressupostos en els 

quals, que ell sàpiga, el regidor Sr. Freixes no ha participat,  perquè, que ell sàpiga, torna 

a repetir, no forma part del govern. La seva llibertat dels tres segrestats catalans ha estat 

pagada després de la coacció a l’Estat Espanyol, que no a COR, ni a Amor per Alella, ni a 

aquest Ajuntament, i previ pagament de 5 milions d’euros als terroristes que els van 

segrestar. 
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La regidor Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ella no pot admetre 

que realment les demandes que estan fent els nuclis i les urbanitzacions, el Sr. alcalde 

sostingui que s’estan reflectint en el pressupost, en aquest o en l’anterior. Si parlen del 

que s’ha executat, realment estan parlant de quantitats amb pavimentació de 10.000€ 

anuals, per exemple. Si agafen i estripen el que és inversions, i eliminen tot allò que no 

s’ha fet, és a dir, les partides importants que tenien en el pressupost del 2009, que era 

l’Escola Fabra, que no es va fer el 2009 o els projectes, es queden amb tot un seguit de 

partides de mobiliari, d’estris, etcètera, que reduïdes al què realment es va fer als nuclis i 

barris, és absolutament simptomàtic. El Sr. alcalde diu que és l’any que més recursos 

propis posen en inversions, doncs només ho han de comparar amb l’any anterior. Si 

aquest any són 674.000€ l’any passat van ser 715.000€, pensa que la quantitat és 

superior. Ho tenen en aquest pressupost.  

 

El Sr. alcalde manifesta que la regidora Sra. Marzo hauria de mirar-s’ho bé, perquè 

d’aquests 715.000€ n’hi ha 270.000 o 280.000 que van destinats a amortització de 

préstec, i, per tant, estarien en 450.000 o 460.000€. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que, d’acord, doncs li dirà 

d’una altra manera. El Sr. alcalde, en aquest pressupost, amb aquestes modificacions a les 

quals es referia el regidor Sr. Berzosa, doncs ha acabat prometent coses que després no 

s’han fet, fins al punt que si els crèdits inicials estaven sobre els 13.500.000€ han acabat 

conformant crèdits totals per valor de 17.549.000€. I al final les obligacions reconegudes 

que tenen a 31 de desembre són 10.830.000€, amb la qual cosa, pel camí segur que s’han 

quedat coses. El Sr. alcalde no li ho pot negar. Pel que fa al tema d’algunes de les 

partides que estaven dotades en el seu moment, però que després es van anar 

arrossegant any rera any, això ho han vist en diferents coses, que també incorpora en les 

inversions d’aquest any. Suposa que el Sr. alcalde no pretén dir que els nous veïns que 

estan a Cal Doctor han de fer front als 150.000€ de més d’IBI que es preveu en el 

pressupost. Entén que la repercussió serà per als nous veïns d’aquest increment, però no 

únicament per als nous veïns, tota la resta de gent també pagaran més IBI. Si no tota la 
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gent, que el Sr. alcalde ja ho va explicar en el seu moment, és evident que aquests 

150.000€ no els paga només la gent de Cal Doctor. Li sembla també estrany que no es 

justifiqui per què han de posar 18.000€ a TV3. Entén perfectament que hi hagi una 

aposta amb el Consorci, li donen la confiança que el tema del Consorci ha de funcionar, 

però 18.000€ per TV3? I pel que fa al tema d’informació, sí, i tant que volen informació. 

Informació sí, propaganda potser no. Ara que hagin de doblar inclús el que destinen a 

Promoció Econòmica, doncs francament no ho justifica. I pel que fa al personal, és 

veritat, el Sr. alcalde ha donat aquestes xifres de 2003, despeses de personal 2.422.000€ 

de capítol 1, i enguany 4.072.000€, i diu que la plantilla si agafen la foto fixa de 2003 i 

2010 doncs poden tenir 10 persones, no li nega. Si veuen les variacions de com ha anat 

incrementant-se any rera any doncs tenen increments importants, 10,1% de 2004 a 

2003, 10,6% 2005-2004,  12,9% 2006-2005, 5,6% 2007-2006, 7,9% 2008-2007, 1,3% 

2009 és veritat que hi ha una baixa, i ara 5,9% de més de variació. Les despeses de 

personal creixen. 

 

El Sr. alcalde manifesta que només tres qüestions sense voler entrar en gaire polèmica 

més. La regidora Sra. Marzo en el seu programa electoral parlava, si no ho recorda 

malament, de donar un impuls al vi d’Alella, i potser està esbiaixat de fins i tot fer vi 

municipal, o un celler públic. És una opció. Destinar aquests diners a un acord al qual 

han arribat tres cellers de la Denominació d’Origen i l’Ajuntament, doncs el que aportarà 

és més coneixement, i una actualització, i una atracció de gent de tot Catalunya cap als 

vins d’Alella, i és bona aposta estratègica, igual com és una aposta estratègica la creació 

del Consorci. Ho podrà compartir o no, li podrà semblar que són molts diners o no. Els 

temps els donarà o els traurà la raó, i, per tant, aquests diners hauran estat malbaratats 

o hauran estat una gran inversió. Ell està convençut, i ho comparteixen els diferents 

membres del govern, que això és una aposta estratègica per a la dinamització del i de tot 

el territori de la DO. I pel que fa al comentari que s’ha fet sobre els 4 milions i mig 

aquests, que són incorporacions tenint en compte que hi ha 2 milions d’incorporacions 

de romanent, 1 milió i mig del FEIL, i hi ha diners de l’ACA, en fi, que més o menys 

comporten aquests 4 milions. Potser sí que abans estaven en la llista negra de la 

Sindicatura de Comptes i segurament també del Tribunal de Cuentas, però ell diria que en 
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aquests moments, i ell ho va mirar fa un temps, ja els havien esborrat. I si hi continuen 

estant, hauran de reclamar perquè la llista era molt important, Com a mínim, a la del 

Tribunal de Cuentas, allà sí que els havien esborrat. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el Sr. alcalde ho 

reclami, perquè l’informe és de fa tan sols quinze dies.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ara no entraran a qüestionar la tasca de la Sindicatura de 

Comptes, aquí tampoc seria el lloc.  

 

 

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 

els Srs. Freixes i Ponsa; hi voten en contra les regidores  Sra. Marzo, Tort-Martorell i 

Xatart i els regidors Sr. Berzosa i Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que li agradaria 

demanar al regidor de Governació, siusplau, si els pogués fer arribar el Reglament 

Intern de Funcionament de la Policia Local d’Alella, el vigent.  

 

B) El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que voldria 

preguntar al regidor de Governació en relació a aquest increment a què ha fet 

menció abans dels assalts a domicilis, com en establiments comercials, que s’han 

produït aquests últims mesos en el municipi i en altres de la comarca, el per què 

aquest silenci per part del govern municipal quant a informar als grups de 

l’oposició, quant a incrementar o potenciar, el posar-ho en coneixement, 

sol·licitant la cooperació o la informació als ciutadans,  i  quines mesures s’han 
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pres per prevenir, evitar o ajudar a la policia autonòmica, els Mossos d’Esquadra, 

per tal d’esclarir aquests fets i identificar els delinqüents.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que ell no sap 

fins a quin punt haurien d’establir el que ha de ser la informació, perquè també 

podria ell preguntar-se el per què els grups de l’oposició no han vingut a 

preguntar-li sobre aquesta realitat. És a dir, si ho sabien, creu que podien anar a 

preguntar-li i haguessin estat informats. És cert que durant el mes de novembre hi 

va haver uns repunts sobre delictes contra la propietat i que hi va haver uns dies 

que va sobrepassar els índexs que tenien habitualment. Van reaccionar destinant 

unes patrulles específiques per poder controlar una zona determinada d’Alella, que 

és on hi havia més incidència, i coordinant amb Mossos d’Esquadra la vigilància, 

patrullatge i inclús amb policies camuflats. Es va fer un esforç bastant important 

perquè representava el treball d’uns policies que a més havien de cobrar hores 

extraordinàries. Per tant, aquí el Sr. alcalde els va facilitar els recursos necessaris, 

però que no només és pagar hores extraordinàries, sinó que aquests agents 

després, degut al descans reglamentari, no podien fer els serveis habituals, 

perquè mentre havien treballat a la nit després no podien continuar i havien de 

fer les dotze hores reglamentàries. Per tant, vol dir que els va costar un esforç 

organitzatiu, però entenien que calia fer-ho, perquè hi havia un neguit important, 

i així els ho van fer saber als ciutadans d’uns nuclis o d’uns barris, o 

urbanitzacions. I, per tant, van donar la resposta que creien que calia. Li sembla 

que ha respost a unes preguntes que li va fer el grup municipal de CiU, i li sembla 

que els va donar tots els detalls que volien, de nombre d’incidències, o de 

robatoris, o de delictes, amb expressió inclús de temptatives, perquè això també 

és una altra qüestió. Han de recordar que els Mossos d’Esquadra no compten com 

a delicte quan hi ha una temptativa. És a dir, a les seves xifres diu que aquí 

només hi ha hagut 10 robatoris, i, a més, han d’estar denunciats. Hi ha casos que 

robatoris no es denuncien. És així, ha d’estar denunciat als Mossos, i a sobre ni la 

temptativa ni el coneixement del robatori, si no es va denunciar, els Mossos no 

l’estableixen com una dada estadística. Però ells mantenen uns criteris 
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d’informació sobre fins i tot les temptatives i els avistaments. És a dir, han vist 

algú que sembla que saltava la tanca, això ja ho compten com una temptativa a 

nivell de la Policia Local. Però és que també voldria que entenguessin que els 

delictes contra la propietat és una competència dels Mossos d’Esquadra, no de les 

Policies Locals. Una altra cosa és que ells, davant d’aquest allau que hi va haver 

de robatoris, també hi fossin presents com estan sempre davant d’una alarma, 

davant de qualsevol cosa. Normalment arriben abans que els Mossos d’Esquadra, 

però són ells qui realment tenen els mecanismes, la preparació, totes les seves 

dotacions científiques. Són els que han de buscar qui són els lladres que entren o 

els que han forçat una porta i fer el seguiment que pertoca dintre el que és la 

comarca, on han estat especialment aquesta tardor, com deuen saber, que s’han 

produït moltíssims robatoris. Bé, amb aquesta actuació de la Policia Local més els 

Mossos d’Esquadra que els van facilitar unes dotacions superiors a les habituals, 

doncs creu que llavors es va notar, que van baixar de forma contundent els 

robatoris. És a dir, de passar de tenir-ne 22 el novembre, i ara ell tampoc voldria 

comprometre’s aquí a donar unes xifres, que té inclús des de l’any 2007, però va 

baixar a 3 robatoris el febrer, que ell recordi. Ja sap que 3 pels que han estat 

robats és molt, però és clar, és que si miren els anys 2007 no, anteriors fins i tot, 

hi havia robatoris d’una mitjana de 10 o 12 cada mes. I això ningú ho recorda. 

Només recorden que en aquest moment n’hi ha hagut 22, que hi ha una mitjana 

de 15, 16 anuals. Alella té una configuració que fa molt difícil poder controlar-la 

tota i menys amb la Policia Local, però també pels Mossos. Perquè els controls 

que es fan habitualment i no dirà on, evidentment en aquest moment, i es fan 

cada nit, s’estableixen en diferents punts on es troben carrers, s’identifica, es 

comprova, en fi, que es fa la tasca que d’alguna manera, en coordinació amb els 

Mossos, s’ha de fer. Però és clar, quan tenen algú a Alella Parc, per dir alguna 

cosa, a Can Sors no hi ha ningú. I quan la tenen allà, doncs llavors a Mar i 

Muntanya no hi ha ningú. Això és així. Però li sembla que la resposta que el 

regidor Sr. Berzosa li preguntava, o el que li demanava, la resposta que li 

demanava és què havien fet. Doncs davant de tota aquesta situació, el Sr. alcalde, 

juntament amb ell, van convocar el cap de la BP de Premià, la inspectora en cap, 
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que vingués i parlessin. També van tenir una reunió a Can Lleonart amb tots els 

veïns, i diu tots perquè eren vuitanta del que és Mas Coll. I allà es van explicar les 

raons del que havien fet, etcètera. Amb els Mossos tenen contacte molt sovint. El 

que passa és que, per donar la resposta sobre perseguir els lladres o els que han 

robat, és difícil perquè el Mossos tenen aquesta informació i l’únic que els diuen 

és alguna cosa respecte que han trobat un grup que és possible que hagi robat a 

Alella. Però, fins que no trobin els objectes o altres coses, no podran dir que és el 

grup que robava a Alella, robava per aquí a prop. Per tant, resulta molt més 

difícil. Han d’estar a l’aguait i tenir la fortuna que en aquell moment estiguin allà. 

El que sí vol dir al regidor Sr. Berzosa és que considera que van fer l’esforç que 

havien de fer en aquell moment i sobretot van donar molta tranquil·litat als 

veïns, que és el que interessava. Donar la sensació de seguretat. Fins i tot, potser 

massa, perquè hi va haver moltes vegades que els veïns sortien al pas d’un 

motorista o d’un cotxe per saber què havia passat, per què hi havia la policia. I 

se’ls deia que el que estaven fent era vigilar. És a dir, tenien aquesta sensació que 

estaven molt permanentment allà. Però, malgrat que tenen una plantilla de 

policia que s’apropa, entén ell, ja a l’adient o a la que pot donar fruits d’una bona 

organització quant al servei de seguretat, han de recordar que encara no la tenen 

tota. I això no és fugir d’estudi, però que quan es va a una casa que han robat o 

hi estan robant només poden anar-hi policies amb arma, perquè és una tonteria 

que hi vagin perquè seria posar en risc o en perill uns policies que no porten 

arma. Per tant, quan tinguin tota la plantilla, sí que podran establir qui pertoqui, 

o el regidor que en aquell moment porti Governació, quins són els recursos que 

podran dedicar, únicament i exclusivament, per a la vigilància o donar seguretat o 

almenys suggerir seguretat amb la seva presència. 

 

C) El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que l’obra 

subvencionada amb el Pla E de l’any passat, que és la zona ajardinada entre el 

polisportiu i la piscina. L’altra dia, a ell personalment li va preocupar molt i a 

molta gent també, que estava al Carnestoltes del diumenge. La primera pregunta 

al respecte és si les tanques d’obres que s’han posat si seran o no provisionals,                    
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ho diuen bàsicament perquè s’han gastat en mobles, en mobiliari urbà de Santa & 

Cole, i amb tanques d’obra la cosa no acaba de quedar bé. El cas és si els s Serveis 

Tècnics no van poder detectar el risc del que va passar el diumenge, i sort, gràcies 

a Déu, i és una de les coses que no va trobar coherent, i és que el seu alcalde fes 

d’agent de la protecció civil, a dalt de la rampa, impedint que 50 o 60 nens no 

pugessin a la rampa i estiguessin a punt de trencar-se el cap. Aquesta és una 

pregunta. I l’altra és si, efectivament, aquestes tanques tan ben posades, d’obra, 

esperen que siguin provisionals.  

 

El Sr. alcalde manifesta que precisament si s’han posat és perquè aquell dia es van 

detectar unes situacions de risc que entén que no havien estat preses en 

consideració en un principi, tampoc arribant a pensar en la capacitat imaginativa 

de les criatures que els van demostrar que és moltíssima. La veritat és que hi 

havia alguns punts que comportaven un risc i per això, si no el dilluns següent, el 

mateix diumenge es van tancar de manera molt precària, i el dimarts, si no 

s’equivoca, ja estaven instal·lades aquestes tanques, temporalment, mentre que 

no portin a terme les darreres actuacions per tal de garantir la seguretat en tots 

el punts d’aquell parc. I ell sí que li ha d’admetre que sí que ell va patir en alguns 

moments. També, més enllà que hi havia aquests punts de cert risc, ha de 

manifestar que totes aquelles criatures tenien un pare i una mare, i que, en 

qualsevol cas, permetien que poguessin estar en aquell punt, i fins i tot hi va 

haver una mare que una vegada havien tancat l’accés allà doncs es va queixar de 

manera important de per què el seu fill, si abans hi havien estat pujant els altres 

nens, no podia pujar en aquella rampa que comportava aquella situació de risc. I, 

per tant, el primer d’assumir, com a últim responsable, que en la confecció i en la 

creació d’aquell parc doncs van haver-hi punts que no es van tenir en compte, i 

que ja estan en vies de resolució. El que sí és cert és que no havia vist mai tants 

nens passar-s’ho tan bé com aquell dia en un espai públic,  El que sí  és cert és 

que hi havia algunes situacions de risc perquè de tots els pendents, hi van trobar 

un tobogan espectacular. Ja van manifestar tant als Serveis Tècnics propis, com a 

l’arquitecte que va fer el disseny, el seu malestar perquè són coses que no haurien 
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de succeir. Creu que estan en vies de solució i que dintre d’aquest mes de març és 

possible que ja hi hagi una bona part de les solucions implantades i la resta en 

vies ja de solució.  

 

D) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que celebra que 

intenti de posar una mica de remei a aquest tema de la plaça, també que ja no li 

digui d’espai verd, perquè d’espai verd poc, i si, mentrestant, podria posar una 

ambulància o alguna cosa en previsió. Que el Sr. alcalde no culpi les mares i els 

pares d’un defecte de projecte, d’un mal plantejament, que és el que ella pensa 

que és aquest espai. Ella li volia fer un prec, que té relació amb la documentació 

que el Sr. alcalde li va dir que li faria arribar sobre la relació dels biocides, i, si bé 

és veritat que en l’acta que han aprovat avui diu que li farà arribar el dilluns 

mateix,  encara la tenen pendent.  

 

El Sr. alcalde manifesta que avui, precisament, demanava si havia anat a buscar-

la. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que anar a buscar-

la a on. 

 

El Sr. alcalde manifesta que en qualsevol cas a partir de dilluns, si vol, la tindrà a 

disposició i la podrà demanar a la coordinadora de Serveis Urbans, esperen que no 

sigui dimarts.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21h 

35min, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 


