
 1

FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EL 19 DE MARÇ DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 19 de març de dos mil deu, essent les 9 hores 35 minuts, a la 

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

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

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

 

 Sra. Laura Aloy i López   

 Sr. Àlex Asensio i Ferrer 

 Sr. Sergio Freixes i Castrello 

 Sra. Marta Giralt i Rué 

 Sra. Mercè Marzo Gómez 

 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

 Sr. Jaume Ponsa i Peña 

 Sr. Francesc Reverter i Recio  

 Sr. Josep Maria Serés i Ibarz 

 Sra. Cristina Xatart Alzina 

 

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

Conde. 

 

Assisteix a la sessió la interventora de fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 

 

Excusa la seva absència la regidora Sra. Carmen Tort-Martorell i Llabrés.  
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A continuació s’entra a conèixer dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, recaient sobre 

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen:  

 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.- El Sr. alcalde manifesta que, com 

saben, el període d’informació pública va acabar el passat dimecres. Des de l’àrea 

d’Hisenda,  per qüestions de gestió, de funcionalitat i per recuperar la normalitat, és 

indispensable poder tenir el pressupost aprovat, i més en un any en què hi ha hagut un 

canvi de pla comptable, i que, per tant, no s’ha pogut començar a treballar i no es podrà 

començar a treballar amb tota normalitat fins que el pressupost estigui aprovat 

definitivament. És per aquest motiu que han convocat aquest Ple extraordinari, perquè 

des d’avui mateix ja es pugui treballar amb normalitat, i es pugui tirar endavant tota la 

feina que d’alguna manera està en “standby” fins que aquest pressupost no quedi aprovat 

definitivament. I, per tant, abans d’haver d’esperar una setmana més i endarrerir més la 

feina, varen decidir de convocar aquest Ple de manera urgent, una vegada doncs varen 

ser coneixedors que hi havia al·legacions i que havia acabat el període d’informació 

pública. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la ratificació de la urgència de la sessió, 

la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL 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: 

 

“Examinades les al·legacions formulades per la Sra. Cristina Xatart Alzina, 

portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, actuant en nom i 

representació de l’esmentat grup, i pel Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, 



 3

portaveu del grup municipal Popular, actuant en nom i representació del mateix 

grup. 

 

Vist l'informe d'Intervenció emès al respecte. 

 

Atès l'article 170 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals on s'exposen els 

motius per poder interposar al·legacions al pressupost. 

 

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

 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades pels grups municipals de 

Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya, pels següents motius:  

 

Quant a les al·legacions formulades pel grup municipal de CIU i a les quals 

s’adhereix en el seu escrit el grup municipal Popular: 

 

La número u relativa a l'elaboració del pressupost pels motius exposats en 

l'informe d'Intervenció núm. 30/2010. 

 

La número dos per entendre que no procedeix la modificació de les bases 

d'execució perquè els regidors poden disposar d'aquesta informació quan la 

demanin. 

 

La número tres perquè en tot cas hauria de ser tractada en la discussió 

d’altres instruments normatius.  

 

La número quatre perquè tot i que està previst posar en el web municipal un 

resum extens del pressupost municipal, no es farà en els termes demanats.  
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De la cinquena a l'onzena i per a les al·legacions formulades pel grup 

municipal Popular i numerades com a primera a vuitena, entenem que són 

propostes polítiques que en el seu moment ja van ser o van poder ser 

debatudes en les diferents Comissions Informatives i en el Ple en què es va 

aprovar inicialment el pressupost. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament 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, adjuntes al 

mateix pressupost.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que com consta en l’expedient, una vegada examinades les 

diferents al·legacions presentades pel grup de Convergència i Unió i pel Partit Popular, 

s’ha valorat desestimar-les. Bàsicament es podria considerar com a al·legació, 

estrictament dintre el que marca la normativa, la primera proposada pel grup de 

Convergència i Unió, que s’ha respost basant-se en un informe de l’àrea d’Intervenció. 

S’entén que no procedeix allò que es demanava, i que, en qualsevol cas, es complien els 

termes que aquí es plantejaven. I, de la resta d’al·legacions, n’hi havia algunes de 

millores pel que fa a la informació, a les quals han tingut una voluntat de deixar resposta 

una a una. Entenen que la primera sobre l’enviament periòdic de la informació dels estats 

d’execució, ja hi poden tenir accés quan ells vulguin i quan ho demanin a la interventora, 

en aquest cas. Pel que fa al tema de la modificació de les bases d’execució, doncs 

demanant-ho 15 dies previs a la informació, això pot ser tractat en un altre marc 

normatiu com podria ser en el mateix ROM. I la de posar tota la informació i tot 

l’expedient en el web entenen que és excessiu. Malgrat que sí que hi ha hagut una 

badada important de no actualitzar el web amb el pressupost de 2009, sí que està previst 

que en el nou web que hauria d’entrar en funcionament abans de la tardor, ja en aquest 

mateix vell o en l’actual, hi posin també la informació suficient i extensa, però entenen 

que tot el contingut no caldria. I per la resta d’al·legacions presentades per 

Convergència i pel grup del Partit Popular, doncs aquesta Alcaldia entén que són 
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qüestions a discutir sobre el contingut i la definició política i l’organització de 

l’Ajuntament. Que no pertoquen com a al·legacions. Van ser discutides o van poder ser 

discutides en el període normal tant en les Comissions Informatives, o entre Comissions 

Informatives, i fins i tot en el darrer Ple. I és per tot això que aquesta Alcaldia proposa 

la desestimació d’aquestes al·legacions i, per tant, l’aprovació definitiva del pressupost 

municipal. 

 

Arribat aquest punt i essent les 9 hores 40 minuts compareix a la sessió el regidor Sr. 

Francisco Javier Berzosa Hergueta 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que voldria demanar al Sr. 

alcalde si li importaria llegir-li l’informe d’Intervenció del punt número 1 o 2, creu que ha 

dit. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no ho sap i li pregunta a la regidora Sra. Xatart si no se l’ha 

llegit.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que no, donades les 

presses, i li agradaria saber el perquè del no a l’al·legació. El Sr. alcalde li ha dit que hi 

ha un informe d’Intervenció, però no li ha dit per què es desestima l’al·legació. 

 

El Sr. alcalde llegeix “Respecte a l’al·legació primera, la documentació relativa a l’estat 

de deute i estat d’execució del pressupost, que era a l’expedient del pressupost, ha estat 

lliurada a la Sra. Xatart. Respecte del pla i programa d’inversió i finançament, tal i com 

es desprèn del tenor literal del text refós de la llei d’hisendes locals, no es tracta d’un 

document obligatori sinó molt convenient. I respecte a la relació de despeses finançades 

amb romanent de tresoreria, aquest estat no forma part del pressupost segons es desprèn 

dels articles 164 i següents del TRLHL.”. 
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La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que la informació que es 

refereix a l’al·legació número 4 és suficient i extensa, i si poden saber com serà.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ja la definiran en el moment que ho hagin de penjar en el 

web municipal, però li’n  donaran coneixement. Així mateix el Sr. alcalde manifesta que 

l’informe i la proposta d’aquesta Alcaldia estaven a la carpeta que es va deixar ahir al 

matí a la Sala de la Junta de Govern. 

 

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

aquest Ple, ell se la va trobar a la bústia ahir a la nit quan va sortir d’una Comissió 

Informativa en la qual no es va mencionar que s’havia convocat aquest Ple extraordinari. 

És cert que en va tenir coneixement, no perquè el Sr. alcalde l’informés o perquè se li 

notifiqués fefaentment la convocatòria, que sí que es va dipositar a la bústia i, per tant, 

en va ser receptor i està en aquest Ple, sinó que en va tenir coneixement perquè es va 

publicar a la pàgina web cap al migdia. El Sr. alcalde entendrà que els que no tenen 

dedicació exclusiva i no viuen de ser regidors o alcalde en aquest Ajuntament, tenen 

unes altres obligacions, que són justament amb les que mantenen les seves obligacions 

personals o familiars. Per tant, no els pot contestar tan alegrament i amb aquesta 

indolència, que això estava a la carpeta des del migdia, quan ni tan sols al migdia sabien 

que s’havia convocat aquest Ple extraordinari. Per tant, li sembla que no és de rebut i el 

que hauria de fer, com a poc, és suspendre aquest Ple, facilitar-los aquest informe, i 

continuar a “renglón seguido”.   

 

El Sr. alcalde manifesta que pot entendre de les obligacions del regidor Sr. Berzosa i de 

la seva dificultat. Ell té entès que al llarg del matí o del migdia se’ls va notificar la 

convocatòria. 

 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que es va lliurar al notificador i 

ell va manifestar que s’havia notificat, i la gent que no estava a casa seva els havia 

telefonat i els havia comunicat la convocatòria del Ple.  
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El Sr. alcalde manifesta que l’informe d’Intervenció l’únic que respon és la primera 

al·legació de Convergència a la qual el Partit Popular es va sumar, que era en principi 

l’única al·legació que tindria una forma com a tal i que quedaria recollida com a 

pertinent, com a al·legació, per poder qüestionar l’aprovació del pressupost o no. La 

resta tot són propostes de millores. Com els estava dient, la resta són totes bàsicament 

valoracions i al·legacions polítiques municipals, les quals es desestimen valorant que són 

qüestions que es van discutir ja prèviament abans de l’aprovació provisional o inicial, que 

no corresponen i que, per tant, no les entomen. I és, bàsicament, la seva resposta. En el 

punt que feia referència als ingressos pel concepte de multes, també queda aquí 

desglossada la previsió que fa que sigui l’import correcte.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que pel que veu, l’informe 

és només un informe de tan sols un full i mig, i no creu que sigui tan complicat que el 

Sr. alcalde el llegeixi o els il·lustri, o que els en faciliti una còpia. Fan un recés, se’ls 

facilita una còpia i en cinc o deu minuts estan una altra vegada constituïts en Ple. No 

sap què dirà el Sr. secretari, però li sembla que seria el més correcte, el més coherent, el 

més transparent, ja que el Sr. alcalde insisteix que l’única al·legació que té caràcter 

purament pressupostari i no polític o tècnic és l’al·legació primera. Doncs que el Sr. 

alcalde els doni l’oportunitat de saber en base a què la tècnica, la Sra. interventora, ha 

informat desfavorablement, per incorporar aquesta al·legació al pressupost. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no sap si han tingut molt o poc temps, però això ha estat a 

disposició de tots, fins i tot fins a l’hora que comencés aquest Ple. Si vol l’hi recita, però 

creu que és un informe suficient com per desestimar aquesta al·legació. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el perdoni, el Sr. 

alcalde, per insistir-li, però estan a 18 de març, estan pretenent aprovar de forma 

definitiva els pressupostos de l’exercici 2010, amb una quarta part de l’exercici consumit, 
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i li pregunta si realment pensa que va de cinc minuts aquestes presses per aprovar amb 

cullera. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ja sap que l’hora és improcedent, però aquí hi ha hagut 

temps per mirar-s’ho, i, com a mínim, per molestar-se per haver-s’ho mirat al llarg del dia 

d’ahir o d’aquest matí. No sap si vindrà de cinc o de deu minuts, però la qüestió és que el 

Ple ja l’han començat set minuts tard. No hi ha cap inconvenient que se l’hagin pogut 

mirar, ni que se’l poguessin mirar, però ara el que no faran és esperar que ells se’l mirin 

per poder argumentar i manifestar el seu vot. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que ell no sap si parla per 

a ell o hi ha algun altre regidor, segurament de grups de l’oposició, que està pensant 

exactament el mateix, no ho sap. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la veritat és que no cal que els hi llegeixin. És cert que han 

tingut poc temps per poder-se’l mirar. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el mateix que han 

tingut per mirar-se el pressupost, perquè, com és pràctica habitual en ells, el pressupost 

els hi posen amb calçador pel procediment d’urgència, i en tan sols un dies, encara que 

presumeixin en El Full, falsament, que el moment cronològic que ells presenten el 

pressupost no té una altra motivació que l’haver facilitat als grups de l’oposició el màxim 

d’informació. El Sr. alcalde sap que no és cert, i que una vegada més enganya el poble, 

els seus veïns, fent aquest tipus de manifestacions. El Sr. alcalde insisteix que han tingut 

temps. És cert el que diu el Sr. secretari, a ell,  va trucar-lo  el Sr. notificador i li va dir 

que anava a introduir a la bústia de casa seva una convocatòria per a un Ple 

extraordinari, efectivament, i res més. Això no és una notificació fefaent, i, en qualsevol 

cas, estant ell a Barcelona, la trucada del notificador no implica que per aquest mateix 

canal rebi ell aquest informe d’Intervenció, perquè, de moment, no té el do de la 
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ubiqüitat. Potser el Sr. alcalde s’aproxima a aquesta divinitat que el permet estar aquí i 

allà, però aquest humil regidor no.  

 

El Sr. alcalde manifesta que de tot el que el regidor Sr. Berzosa diu en el seu fàcil 

argumentar, el que no li permetrà és que digui i es quedi tan ample que un servidor 

menteix. És cert que van tenir temps més que suficient per mirar-se el pressupost. És cert 

que van allargar-ne el període. També és cert que han tingut poc temps per mirar-se’l, tot 

i que algun grup va esperar fins a última hora de l’últim dia per presentar les 

al·legacions. Per tant, l’informe és tan simple i descarta aquesta possibilitat o aquesta 

motivació a l’hora d’informar. I com deia a la regidora Sra. Xatart, que, respecte el que 

ells demanaven, la documentació relativa a l’estat de deute i a l’estat d’execució del 

pressupost estava en l’expedient del pressupost. Que el pla i el programa d’inversió i 

finançament és convenient, però no és obligatori que hi estigui. I pel que fa a la relació 

de despeses finançades amb romanent de tresoreria, aquest document no forma part del 

pressupost. Respecte a l’apartat que el regidor Sr. Berzosa proposava de les multes, la 

quantitat pressupostada semblava liquidada als exercicis anteriors a 2008 i a 2009 en què 

es va instal·lar el sistema de control fotogràfic. Per tant, el poder-la pressupostar és una 

dotació que és corresponent, i que, en aquest cas, també és la interventora qui ha de dir 

si la partida està suficientment dotada o excessivament dotada. I el que diu és això 

posant-hi diferents arguments, diferents articulats en els quals es basa i es referencia. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que sobre el punt 3 de la 

primera al·legació, voldria saber què és el que diu l’informe de la interventora.  

 

El Sr. alcalde manifesta que quin és el punt 3 de la primera al·legació. Doncs que  l’a) ja 

hi eren i que el b) no formen part del pressupost, i que tampoc han tingut constància 

que es demanessin.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que li sorprèn que el Sr. 

alcalde tenint la Sra. interventora a la seva esquerra, és tan senzill com cedir-li la paraula 
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i la Sra. interventora segur que en una exposició de tres o quatre minuts els il·lustra 

suficientment. Ja entén que ells, que ja tenen 79 anys ja, que tenen una edat que 

comença a ser senil, probablement els fa patir aquest tipus de llacunes i aquestes 

alteracions que els impedeix ser clars en els seus posicionaments, però és que no els 

costa res, diu al Sr. alcalde. Estan entretenint més aquest debat amb aquest estira i 

afluixa, amb aquest “rifi rafe” que si la interventora els hagués il·lustrat aquests dos o 

tres minuts amb una exposició breu. 

 

El Sr. alcalde manifesta que li sembla que aquesta exposició breu que ara demana a la 

interventora ja l’ha feta ell mateix. Per tant, creu que no val la pena dilatar més aquest 

Ple. I si els sembla posaran a votació l’aprovació definitiva del pressupost municipal.  

 

 

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 

Srs. Freixes i Ponsa; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart i Srs. Berzosa i 

Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

   

 

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

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

 


