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FV/ac 

 

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

MARÇ DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 25 de març de dos mil deu, essent les 20 hores, 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. 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. 
 
Excusa la seva absència la regidora Sra. Mercè Marzo Gómez. 
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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.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 25 DE FEBRER DE 2010.- El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de 

manifestar que a la pàgina 26, línia 16, allà on diu “degut al desgast reglamentari” 

hauria de dir “degut al descans reglamentari”. 

 

El regidor Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que a la pàgina 7, línia 16, 

allà on diu “veia modificada la finalitat que inicialment el Sr. alcalde” hauria de dir “veia 

modificada la finalitat amb la qual inicialment el Sr. alcalde”. A la pàgina 8, línia 16, allà 

on diu “amb nocturnitat i traïdorament”  hauria de dir “amb nocturnitat i “alevosía” 

perquè el sentit de la traducció no és exactament el mateix.  

 

 

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

de 25 de febrer de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI DO ALELLA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2009, aprovà 

inicialment la creació i la constitució del Consorci DO Alella, així com els seus 

Estatuts. 

 

Atès que durant el període d’informació pública no s’hi formularen al·legacions ni 

reclamacions. 



 3 

 

Atès que els ajuntaments d’Argentona, Montgat i Premià de Dalt han manifestat la 

seva voluntat de no integrar-se al Consorci. 

 

Atès que no procedeix la integració dels consells comarcals en el Consorci,  i que 

s’ha detectat una contradicció entre l’últim paràgraf de l’article 17 i l’article 33 dels 

Estatuts. 

 

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 18 de març de 2010, 

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

 

PRIMER.- Aprovar definitivament la creació i constitució del Consorci DO Alella, 

integrat pels municipis d’Alella, Cabrils, El Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, 

Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost 

de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i 

pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella, així com els Estatuts pels 

quals es regirà aquest Consorci, que s’adjunten a aquesta proposta. 

 

Així mateix, s’acorda: Suprimir de l’article 11 dels Estatuts  “- Representants 

comarcals: 1 per cada comarca consorciada”;  i modificar del seu article 17 l’últim 

paràgraf, el qual quedarà redactat de la següent manera: “Caldrà la majoria 

qualificada de 2/3 parts del nombre de dret dels membres per a la validesa dels acords 

sobre modificació dels Estatuts i admissió de noves entitats”. 

 

SEGON.- Notificar l’acord precedent a la totalitat d’ens consorciats. 

 

TERCER.- Designar representants d’aquest Ajuntament en el Consorci DO Alella, 

l’alcalde, Sr. Andreu Francisco i Roger, i com a suplent la regidora de Promoció 

Econòmica i Turisme, Sra. Isabel Nonell i Torras.” 
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El Sr. alcalde manifesta que el proppassat 22 de desembre de 2009 varen aprovar 

inicialment els estatuts per crear aquest Consorci de promoció turística, dinamització 

econòmica i cultural vinculat a la denominació d’origen. Es va aprovar amb un text on 

incloïa inicialment que formarien part del Consorci, d’entrada, els divuit municipis de la 

denominació d’origen, i el Consell Regulador de la DO. En el llarg procés d’aprovació, 

finalment els ajuntaments d’Argentona, Montgat i Premià de Dalt, varen declinar la seva 

participació d’entrada en el Consorci, i és per això que avui porten l’aprovació definitiva, 

com s’està fent en els diferents ajuntaments, que van dir que sí a aquest Consorci. Porten 

aquesta modificació i després la resolució de dos errors materials: que formaria part del 

Consorci un representant comarcal, i després una qüestió vinculada a la majoria 

necessària per acceptar o per aprovar la retirada d’algun dels municipis del Consorci. 

També, a data d’avui, el Consell Regulador ja ha aprovat la seva adhesió en aquest 

Consorci. 

 

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

aquests estatuts, però demanarien el compromís, tal i com ja van comentar al Sr. alcalde 

en el seu moment, que pugui contemplar, dins el règim de funcionament intern del 

Consorci, un acord complementari, i que sigui més garantista, sobre el fet de què passa 

quan els ajuntaments deixen de pagar la seva part o la seva quota. Pensen que hagués 

estat bé posar-ho dintre del títol quart, del règim econòmic i financer d’aquests estatuts. 

Entenen que potser això seria dificultós en aquests moments, per tant, repeteix, sí que 

espera el compromís que se’n pugui parlar i que es pugui posar dintre del règim de 

funcionament del Consorci. 

 

El Sr. alcalde manifesta que reitera aquest compromís d’incloure en el reglament de 

funcionament del Consorci la política a determinar què passa amb els Ajuntaments que 

no paguin la seva quota, i a intentar definir que hi hagi un retorn de qui aporta, qui 

col·labora econòmicament amb la inversió que es pugui produir des del Consorci.  

 



 5 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que es requereix el vot favorable 

de la majoria absoluta legal per a l’aprovació de la proposta. 

 

 

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

unanimitat. 

 

   

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’ACORD DE RESERVA DE FACULTATS 

REFERENTS A LES DELEGACIONS EFECTUADES A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 

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

diu: 

 

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 

titularitat dels quals els correspon, preveient-se a l'article 7.1 de l'esmentat text 

legal que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin territori 

estigui integrat el Municipi. 

 

També l'article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  preveu fórmules de col·laboració 

entre Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 

municipals. 

 

A l'empara del que autoritza la normativa vigent i vist l'abast de la col·laboració 

que la Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria 

de gestió dels seus ingressos, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària, 
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(ORGT) aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un 

conjunt ample de funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos. 

 

L'anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser 

delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la 

possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de 

dret públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s'aprovin pels 

òrgans de l'Ajuntament competents, ateses les facultats que reserva a 

l'Administració delegant l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les bases del règim local. 

 

Per tal de millorar l'eficiència de la col·laboració Inter-administrativa i limitar els 

costos indirectes derivats del compliment d'obligacions formals dels ciutadans, es 

proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat 

a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats 

d'inspecció, gestió i recaptació d'ingressos de dret públic, l'Ajuntament es reserva la 

facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la 

competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de 

recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 

deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte 

d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 

delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin 

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

efectes escaients.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que des de l’Organisme de Gestió Tributària s’està demanant als 

diferents ajuntaments, dels quals tenen delegades les facultats de gestió, recaptació i 

liquidació dels tributs i d’altres ingressos municipals, per tal que quan l’Ajuntament 

consideri que ha d’extreure alguna de les funcions puntualment a l’organisme, que 

prengui els acords que correspongui en cada moment per tal que quedi clar que aquella 

decisió està presa per l’Ajuntament, i que no cal que la dugui a terme l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que els següents tres punts són el mateix, són propostes de 

bonificació del 50% de la quota de l’impost de construcció vinculades a tres llicències 

d’obres diferents. No sap si el tinent d’alcalde Sr. Asensio les vol explicar una darrera 

l’altra i després les posen a votació de manera separada. 

 

 

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

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

NÚM. 184/2009.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la proposta de la 

regidoria de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 



 8 

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

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

32/2010, aquesta regidoria de Sostenibilitat proposa al Ple municipal l’adopció del 

següent acord: 

 

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

instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 

184/09, instat per l’I.E.S. ALELLA, per a l’adequació de l’antic menjador per aulari 

de l’edifici situat a l’avda. del Bosquet, núm. 7, d’aquest terme municipal, per 

considerar aquestes obres d’especial interès i utilitat municipal per les 

circumstàncies socials i culturals que hi concorren.” 

 

 

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

tal de manifestar que la l’expedient 184/2009, és una bonificació de l’impost d’obres 

sol·licitat per l’Institut d’Alella, per unes obres fetes dins del recinte, acollint-se a 

l’ordenança fiscal núm. 3, que preveu que amb finalitats socials, culturals o d’interès, es 

pugui bonificar fins el 50% de l’impost, es proposa fer-ho amb un estalvi de 823 euros. 

De l’expedient 16/2010, el peticionari és la Generalitat de Catalunya, i fa referència a 

l’antena per millorar o per garantir el senyal de la TDT a les zones fosques de Mas Coll, 

bàsicament, carrer Vallespir i carrer Rosselló, i a les altres zones que hi hagi fosques en 

aquell sector. I l’estalvi, doncs entenent també que és un interès general el que preval en 

aquesta instal·lació, és de 1.684 euros. I de l’expedient 17/2010, el peticionari és 

l’Institut Català del Sòl, i sol·licita la bonificació del 50%, o sol·licita bonificació 

directament, el que passa és que ells la tenen establerta fins el 50%, per les obres 

d’instal·lació d’un ascensor a l’edifici que acull l’habitatge social de lloguer de les Heures 

i la millora de l’accessibilitat interna. L’import en aquest cas no el té aquí. 

 

El Sr. alcalde manifesta que en qualsevol cas serà el 50% de la quota de l’impost.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

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

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

NÚM. 16/2010.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la proposta de la regidoria 

de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 

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

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

7/2010, aquesta regidoria de Sostenibilitat proposa al Ple municipal l’adopció del 

següent acord: 

 

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

instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 

16/10, instat per XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuant en nom del Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, 

per a la construcció d’un centre de telecomunicacions XXXXXXXXXXXXXXX, d’aquest 

terme municipal, per considerar aquestes obres d’especial interès i utilitat 

municipal per les circumstàncies socials que hi concorren.” 

 

 

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

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

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

NÚM. 17/2010.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la proposta de la regidoria 

de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 

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

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

36/2010, aquesta regidoria de Sostenibilitat proposa al Ple municipal l’adopció del 

següent acord: 

 

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

instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 

17/10, instat per l’Institut Català del Sòl, per a la instal·lació d’un ascensor i 

millora de l’accessibilitat a l’edifici de protecció pública situat al carrer de les 

Heures, núm. 17, d’aquest terme municipal, atès que es tracta d’obres a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.”  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-LG DE REBUIG A LA POSSIBLE INSTAL·LACIÓ 

D’UN MAGATZEM TEMPORAL CENTRALITZAT A CATALUNYA.- El tinent d’alcalde Sr. 

Asensio ret compte de la moció del grup municipal d’Esquerra-La Garnatxa, la qual 

literalment diu: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre 

de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels 

residus radioactius d’alta intensitat  procedents de les centrals nuclears espanyoles, 

fos gestionat a través d’un Magatzem Temporal Centralitzat (en castellà Almacén 

Temporal Centralitzado, ATC). 

 

Atès que, des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en municipis 

amb centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions. 

 

Atès que el projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), 

entre d’altres organismes i institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment 

per a la tria de l’emplaçament de l’ATC. 

 

Atès que des d’ENRESA,  en col·laboració amb el Govern de l’Estat, ha de 

desenvolupar els criteris necessaris per la instal·lació a l’Estat espanyol de l’ATC, i 

que és qui en un futur gestionarà aquesta instal·lació. 

 

Atès que s’ha creat una comissió interministerial per a establir els criteris que ha de 

complir l’emplaçament de l’ATC, i per tramitar les sol·licituds per acollir el futur ATC 

entre els possibles interessats. 

 

Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del  plenari del seu 

Ajuntament ser receptor de l’ATC. 

 

Atès que ENRESA ha reiterat que l’ATC no es podrà imposar a ningú. 

 

Atès que el Govern de l’Estat i el propi President  del Govern ha condicionat la 

instal·lació  de l’ATC a que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria. 
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Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central 

nuclear en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint 

els riscos potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu 

funcionament. 

 

Atès que aquests residus  d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i 

suposen una amenaça per a la salut pública i el medi ambient, per a la qual no 

existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i per tant amb una 

afectació i unes conseqüències que tocaran de ple el territori que l’aculli, així com 

d’un ampli territori al seu voltant. 

 

Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de 

milers d’anys, que fa que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó 

per la de generacions futures del territori que l’aculli.  

 

Atès que ningú pot condicionar, d’aquesta manera tan crítica, el nostre futur i el 

dels nostres descendents a tan llarg termini, 

 

Atès que 62 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de 

l’Ebre, i 7 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, Ribera 

d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja han manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, 

aprovant aquesta mateixa moció, 

 

Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució de total rebuig a la 

instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya. 

 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-LG proposa al Ple municipal l’adopció dels 

següents ACORDS: 
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PRIMER.- Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén 

Temporal Centralizado) a Catalunya. 

 

SEGON.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació 

al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, Turisme 

i Comerç de l’Estat espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 

de Catalunya, a l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA) i al Consell 

de Seguretat Nuclear (CSN), així com al GEPEC-Ecologistes de Catalunya (qui recull 

totes les mocions aprovades).” 

 

 

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

tal de manifestar que com ja va ser exposat en la Comissió Informativa es tracta de fer 

una manifestació pública per part d’aquest Ajuntament, com ja l’havien feta a mitjans de 

mes de març un total de 62 municipis i diversos consells comarcals de Catalunya, i el dia 

11 de març d’enguany també hi ha hagut d’alguna manera la significació per part del 

Parlament de Catalunya amb un acord majoritari també de rebuig a la instal·lació 

d’aquest magatzem temporal centralitzat. Explicaven en la Comissió Informativa que ja 

l’any 2007, i si no ho explicaven sí que es van referir a uns acords previs que hi havia 

hagut per part del Parlament de Catalunya. D’alguna manera volien significar que no 

semblava o no els semblava de rebut que si el Parlament, doncs com a conseqüència 

d’una sol·licitud presentada o formulada per la Coordinadora anticementiri nuclear, el 

juliol de 2007 ja va debatre i votar en la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del 

Parlament, en contra d’acollir un cementiri o un magatzem d’aquestes característiques, 

per tant, amb això hi va implícit el posicionament del Parlament de Catalunya. El que no 

tenia sentit és que una part de Catalunya, en aquest cas un municipi que és Ascó, doncs 

decidís obviar aquest acord i presentar una candidatura. Com deien, l’11 de març de 2010 

s’ha produït també una votació al Parlament de Catalunya, i amb tots aquests acords del 

món municipal i del món comarcal, i entenen que potser esmenant, perquè no consta a 

hores d’ara en la proposta de moció, però abans d’arribar a la fase d’acords, en l’últim 
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paràgraf que llegeix literalment: “Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar una 

resolució de total rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal a les terres de l’Ebre” 

posar que l’acord és de l’11 de març del 2010, és a dir, precisar això, i a partir d’aquí 

prendre els acords que en la proposta es detallen. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA PUBLICACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

MUNICIPALS, LES SEVES LIQUIDACIONS I ELS COMPTES ANUALS AL WEB MUNICIPAL.- 

El ponent manifesta que retira la proposta atès que han arribat a l’acord de parlar-ne, tot 

i que també manifesta que els hagués agradat que en el seu moment l’al·legació hagués 

estat estimada. Però de totes maneres, evidentment, mai és tard, i és bo que es puguin 

asseure a parlar-ne i decideixin el què es publicarà.  

 

 

9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE MODIFICACIÓ DE LES BASES 

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.- La regidora Sra. Xatart ret compte de la moció del grup 

de Convergència i Unió, la qual literalment diu: 

 

“Atès que aquesta modificació ja ha estat demanada a les al·legacions que CiU ha 

presentat al pressupost municipal, i 

 

Atès que l’esmentada al·legació ha estat desestimada sense fonament ni cap 

explicació per part del grup de govern,  el grup municipal de CiU demana: 
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1. Introduir un nou apartat sobre Informació Pressupostària a les Bases d’Execució 

del Pressupost per a l’any 2010 amb el següent redactat:   

 

“Disposició Addicional. Informació pressupostària. 

 

Quan un grup polític municipal amb representació en el Ple o les persones interessades 

a què es refereix l’article 170.1 de la TRLRHL ho sol·licitin per escrit, i com a màxim 

una vegada cada trimestre natural, la intervenció municipal li remetrà, per conducte 

de la presidència o del regidor delegat, l’estat de l’execució del pressupost per capítols 

i relacionant Ingressos i Despeses en un mateix full i dels moviments de tresoreria per 

operacions extra pressupostàries i de l’estat de la seva situació. El contingut 

s’adequarà a l’establert en la regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004.” 

 

Justificació 

Millorar la transparència en la gestió municipal. 

 

És per tot l’exposat que el Grup Municipal de CiU demana que es prengui en 

consideració la moció presentada al Ple d’aquesta Corporació.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de 

manifestar que quant a aquesta moció, el text quedarà de la següent manera, traient la 

primera part introductòria i quedaria: Quan un grup polític municipal amb representació 

en el Ple, a les persones interessades a què es refereix l’article 170.1, ho sol·licitin per 

escrit i com a màxim una vegada cada trimestre natural, la intervenció municipal li 

remetrà per conducte de la Presidència o del regidor delegat, l’estat de l’execució del 

pressupost per capítols i relacionant ingressos i les despeses en un mateix full, i dels 

moviments de tresoreria per operacions extrapressupostàries i de l’estat de la seva 

situació. El contingut s’adequarà a l’establert en la regla 106 de l’Ordre.”  
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El Sr. alcalde manifesta que ell voldria agrair a la portaveu del grup de Convergència i 

Unió la voluntat de transacció d’aquestes dues mocions, repetint el seu compromís 

d’informar i de pactar la informació que ha de contenir la plana web perquè hi hagi una 

informació suficient i abasta, i que acabin de definir conjuntament quina és la que 

creuen, més enllà de poder posar tota la informació, que moltes vegades pot ser 

inintel·ligible i si no facilitar-ne els continguts i la comprensió. I transaccionar que 

aquesta segona sigui un acord de Ple, que ja els obligui directament des d’aquest àmbit. 

També voldria manifestar-los que, possiblement, en el darrer Ple extraordinari, aquesta 

Presidència va mostrar poca cintura i possiblement poca flexibilitat a l’hora d’acabar de 

definir i de desenvolupar el punt de l’acord d’aprovació definitiva del pressupost. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A SOL·LICITAR AL GOVERN DE LA 

NACIÓ LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE 20 MESURES DE RECOLZAMENT AL SECTOR 

TURÍSTIC.- El regidor Sr. Berzosa manifesta que sobre la primera moció presentada per 

aquest grup, que pretenia instar el govern a la posada en marxa d’aquestes 20 mesures de 

recolzament al sector turístic, manifestada la voluntat per part del partit que lidera a 

l’equip de govern d’arribar a un acord respecte al contingut d’aquesta moció i mostrat 

l’interès d’incentivar la situació econòmica del sector turístic, sector que és important no 

només pel seu municipi, sinó per a la resta de la seva comarca, el grup municipal del 

Partit Popular retira la moció.  
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11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE RECOLZAMENT A L’ANY 

INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSITAT I DEL PARC SERRALADA LITORAL.- El regidor 

Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que si li permet el Sr. alcalde, 

respecte aquesta segona moció si bé és cert que el text en la qual ha estat presentada a 

la Secretaria d’aquest Ajuntament ha estat en llengua castellana, per cert una de les dues 

llengües oficials a Catalunya, aquest grup municipal no té cap inconvenient que es tingui 

per reproduïda també en català, de tal forma que Esquerra Republicana – La Garnatxa 

pugui adherir-se al contingut de la moció.  

 

A continuació el regidor Sr. Berzosa ret compte de la moció del grup municipal del Partit 

Popular, la qual literalment diu: 

 

“Nacions Unides ha declarat l'any 2010 com a "Any internacional de la 

Biodiversitat", just l'any en el qual la comunitat internacional s'havia fixat 

l'objectiu de detenir la pèrdua de biodiversitat a la terra. 

 

L'Assemblea General de les Nacions Unides, a fi d'atreure l'atenció internacional al 

problema de la pèrdua contínua de la biodiversitat, pretén aprofitar aquesta 

commemoració per posar en evidència la importància de la diversitat biològica en la 

vida humana, reflexionar sobre els nostres assoliments en la conservació de la 

naturalesa i posar de manifest la necessitat de redoblar els nostres esforços per 

reduir significativament el ritme de pèrdua de biodiversitat que existeix al planeta, 

instant a tot el món a treballar per salvaguardar-la. 

 

El Conveni sobre Diversitat Biològica reconeix la funció essencial de les comunitats 

locals en la conservació de la biodiversitat. Especialment, les autoritats locals estan 

en una posició preeminent per sensibilitzar l'opinió pública sobre temes relacionats 

a la biodiversitat i per adoptar mesures que afecten directament la qualitat del 

medi ambient i el benestar de la població. 
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La pèrdua de la diversitat biològica influeix negativament sobre múltiples aspectes 

de la nostra vida quotidiana. Els governs locals exerceixen un paper fonamental en 

el desenvolupament econòmic, social, ambiental i cultural del nostre país i de les 

seves regions. És l'Administració més propera i que millor coneix els problemes dels 

ciutadans i des de la seva escala d'actuació local i en funció de les seves 

possibilitats i competències, tenen l'obligació moral de participar en la cura i 

manteniment de la naturalesa més pròxima. 

 

Potser una de les solucions per fomentar la seva conservació, en la qual es porta 

treballant molt temps, és la posada en valor econòmic de la biodiversitat. Aquesta 

valorització té una evident projecció en la creació d'ocupació a les zones 

especialment castigades pel drama de la desocupació. La naturalesa ha de ser un 

aliat en aquests moments de crisi i pot contribuir a superar aquest període difícil. A 

Europa, on una de cada sis ocupacions surten de medi ambient, es confirma aquesta 

tesi. 

 

Durant aquest any 2010, els governs i organismes internacionals han d'analitzar la 

situació en la qual es troba el patrimoni biològic del nostre planeta. L'Assemblea 

General de Nacions Unides debatrà el setembre d'aquest any els objectius post-2010 

en matèria de biodiversitat i l'octubre se celebrarà a la ciutat de Nagoya (El Japó) 

la 10è Conferència de les Parts del Conveni de Diversitat Biològica, en la qual s'han 

de fixar objectius a llarg termini per a la diversitat biològica el 2050, així com una 

sèrie d'objectius intermedis per a 2020. 

 

Per aquests motius i d’acord als objectius plantejats en l'Any Internacional de la 

Biodiversitat 2010, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 

l'Ajuntament d'Alella l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER. - Que aquest Ajuntament aprofitarà la celebració de l'Any Internacional de 

la Diversitat Biològica per millorar la consciència pública sobre la importància de 

salvaguardar la diversitat biològica i també sobre les amenaces subjacents a la 

biodiversitat mitjançant la promoció d'activitats de sensibilització a nivell local i de 

coneixement i exploració del Parc de la Serralada Litoral, integrat a la Xarxa de 

Parcs Naturals. 

 

SEGON. - Que aquest Ajuntament promourà la protecció de la naturalesa en el seu 

municipi a través d'iniciatives per a la correcta conservació de la diversitat 

biològica, potenciant i promovent la divulgació i el coneixement dels valors 

naturals i la biodiversitat entre els nostres veïns, incidint en l'edat escolar i en la 

joventut, especialment aquest any 2010 coincidint amb l'Any Internacional de la 

Joventut. 

 

TERCER. - Que aquest Ajuntament incrementarà, en les mesures de les seves 

capacitats, la difusió dels èxits assolits amb activitats, que ja han estat realitzats o 

que estiguin en desenvolupament dins del municipi, promovent solucions 

innovadores per reduir les amenaces a la biodiversitat. 

 

QUART. - Que aquest Ajuntament encoratjarà els veïns i les organitzacions que 

actuïn en l'àmbit municipal a participar i prendre les mesures immediates 

necessàries per detenir la pèrdua de la biodiversitat. 

 

CINQUÈ. - Que aquest Ajuntament estarà pendent del diàleg, dels objectius post-

2010 en matèria de biodiversitat i de les mesures que s'han d'adoptar en el període 

posterior a 2010, per incorporar-les a la seva agenda d'una forma prioritària. 

 

SISÈ. - Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern, al President de la 

Generalitat de Catalunya i als Portaveus dels Grups Parlamentaris en el Parlament de 

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

tal de manifestar que ells plantejarien, més enllà que el text pogués ser en català, el fet 

que com es diu a l’anunciat de la moció i s’esmenta en el punt primer de l’exposició de 

motius, s’incorpori en el punt sisè la comunicació al Consorci del Parc de la Serralada 

Litoral, i entenent, i això és un fet contrastat, que hi ha més bioversitat en els espais 

agroforestals, en el mosaic agrícola forestal que no pas en el que són pròpiament masses 

forestals, doncs també fer arribar aquest acord al Consell Regulador de la Denominació 

d’Origen Alella. Si els sembla bé. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que cap problema. Hi està 

totalment d’acord. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ells també s’hi 

adheririen, però a la versió catalana.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que diuen el mateix, a la 

versió catalana també.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que els agradi o no les 

dues llengües són oficials, per tant, la moció és bilingüe. Ells s’adhereixen a la part que 

els convé i si els sembla la propera la presenten també en “esperanto” i es poden adherir 

al “esperanto”. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que ell volia reiterar la petició que ha formulat per tal que la 

moció de les propostes de recolzament al sector turístic puguin fer una cosa més 

adaptada, perquè hi havia molts casos de macroeconomia estatal, però ell creu que poden 

trobar una cosa que pugui ser més ajustat a la seva dimensió.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la moció número 11 de l’ordre del dia, la 

qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ells tenen 

preguntes per a la regidora Sra. Giralt. Els agradaria saber com han anat les 

matriculacions a la Serreta. Si ja s’han tancat, com ha anat el procés, i quants nens 

hi ha hagut matriculats i si s’han complert els objectius marcats.  

 

 La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que encara no tenen 

les xifres definitives. Ara hi ha les llistes provisionals. Ella, ara de memòria, recorda 

amb exactitud els grups d’infantil P3, no recorda si es diu així, en tot cas 33 

alumnes, bé 33 famílies han demanat La Serreta. I estan pendents, i encara no ho 

saben oficialment, si continuarà l’oferta inicial de 25 places o s’augmentarà un grup 

i hi haurà dos grups de P3. En tot cas, no tenen la notificació oficial. Per tant, han 

d’esperar. La resta, ella ara no porta les xifres aquí, però en tot cas els ho farà 

arribar demà mateix. Hi ha alumnes per a P4, P5, i es farà un intercicle de primer i 

segon de primària. No ho recorda, però en total potser són uns 15 alumnes, entre 

els dos grups de primer i segon de primària. Les expectatives, en principi, sap amb 

seguretat que el Departament d’Educació, els Serveis Territorials estan molt 

contents de com ha anat la preinscripció que ha superat les expectatives que 

tenien. En aquest sentit, atès que és una escola de nova creació sembla ser que 

estan dins de més que la normalitat. 

 

 La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que voldria saber si 

aquests nens són d’Alella. 
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 La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que sí, que tots són 

famílies que viuen, que resideixen a Alella. 

 

B) La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que la següent 

pregunta no sap si li ha de respondre el regidor Sr. Freixes o el Sr. alcalde, però els 

agradaria conèixer l’abast del pacte a què van arribar, ja que va condicionar 

l’aprovació dels pressupostos a tota una sèrie de demandes. I que entenen que, com 

que ho ha publicat, les demandes deuen haver estat concedides i els agradaria 

saber si és en la seva totalitat o no. 

 

 El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que en principi l’acord 

va ser, i efectivament està publicat, i el que pot fer és tornar a repetir quins han 

estat els acords. Bàsicament han estat tres acord. Un és el demanar la tanca de 

protecció de l’av. Ferran Fabra; un altre demanar que una figura com 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, se li pugui involucrar dintre el que és el Consorci del nou 

Casal; i els nomenaments, i aprofita per rectificar, tant d’En Goday, aprofitant el 75 

aniversari de les escoles Fabra, no com a fill predilecte sinó com a fill adoptiu 

bàsicament perquè no va néixer aquí, i que no es tanqui, es continuï, i esperen que 

sí, en principi sí, s’hi han compromès que Ferrer i Guàrdia es tanqui aquest any. 

Aquests són bàsicament els acords.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que com que la pregunta semblava compartida, ell es 

remetrà al text del Ple que acaben d’aprovar on deia que en principi podien 

acceptar i acceptaven la qüestió de proposar els nomenaments d’En Francesc Ferrer i 

Guàrdia, que ja s’hi havia estat treballant l’any passat, i d’En Josep Goday; el tema 

de la tanca de Ferran Fabra; i sobre XXXXXXXXXX a l’hora de fer-li un reconeixement 

per les seves tasques. I aquí deia, literalment, que “Pel que fa als dos punts de la 

construcció de la llar d’avis i de l’escola, de la qual no en tenen cap coneixement, 
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més enllà del comentari de regidor Sr. Freixes,  doncs no li podran acceptar”. Això 

és el que ells varen acceptar. En cap cas les dues qüestions de les activitats.  

 

C) El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que el 24 de febrer, 

el DOGC, va publicar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 

subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 

locals, en concret els referits al projecte impuls i treball. Per al seu municipi, per a 

Alella, la citada ordre preveu subvencions per a 9 treballadors. La possibilitat de 

subvencions per a contractar 9 treballadors. Com sigui també que en concret en el 

mes de gener la taxa d’atur en el municipi s’ha incrementat quasi un 5%, un 4,91% 

exactament, voldria saber des del grup municipal del Partit Popular, què pensen fer 

respecte de l’increment de la taxa de desocupació a Alella i de la possibilitat de 

subvencionar, de tenir subvencionada la contractació de 9 treballadors. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que pel que fa a la taxa d’atur, doncs des de l’àrea de 

Promoció Econòmica, i si de cas li poden contestar alguna cosa més en concret, 

s’han vingut fent actuacions i hi ha la previsió de continuar-les fent per tal de 

facilitar la reinserció laboral de veïns amb unes feines que s’han estat duent a 

terme des de l’Ajuntament, físicament. També hi ha un servei de suport a 

l’emprenadoria per poder acompanyar la gent que té projectes nous per tirar 

endavant aquests projectes empresarials i professionals,  que s’ofereix 

conjuntament entre els ajuntaments d’Alella, Masnou i Teià. I tenint en compte 

que, afortunadament, tenen una de les taxes d’atur més baixes de la comarca, la 

qual cosa no vol dir que no s’intenti fer tot un seguit de coses, també l’aplicació del 

projecte Porta 22 i fer aquest assessorament a la gent que està a l’atur per tal que 

es puguin reinserir. Pel que fa als plans aquests extraordinaris d’ocupació, la veritat 

és que això s’ha estat valorant i es va valorar també en el darrer Consell d’Alcaldes 

del Maresme. Les limitacions o els àmbits que per part del govern de la Generalitat 

s’ha proposat que es pugui contractar aquest personal, doncs la veritat és que, en 

principi, dificulten una mica la trobada específica d’aquests llocs de treball. Tot i 
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això, i després d’haver també sol·licitat que des del Consell Comarcal es traslladés 

al Servei d’Ocupació de Catalunya la possibilitat d’ampliar aquests àmbits,  

posteriorment ha sortit un acord, si no s’equivoca aquesta mateixa setmana, que es 

pugui derivar o que es pugui ampliar aquest pla d’ocupació pel que fa a la gestió 

dels boscos i el desbrossat fruit de la nevada, doncs el que ells van suggerir en 

aquell moment és que s’ampliés en aquesta línia. Ara ha sortit tot just un nou pla 

d’ocupació i hauran de veure si també és ampliable o no en aquest sentit. En 

qualsevol cas, estan pensant, més enllà del cost de més formació de la qual també 

es va estar parlant al Consell Comarcal, per tal que es pogués oferir un servei 

centralitzat per a la formació d’aquests treballadors, de donar sortida a aquests 9 

llocs de treball, tot sent conscients que no serà senzill. Però, en qualsevol, s’hi 

posaran per contribuir en la part que els toca.  

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que només volia afegir 

que actualment hi ha dues persones que estan treballant a l’Ajuntament d’Alella 

amb subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya, una a Serveis Socials i l’altra a 

Medi Ambient.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, faran que no quedin sense cobrir 

aquestes 9 places, tenint, com li deia, una dificultat per les limitacions dels àmbits 

per als quals es proposen.  

 

 La tinent d’alcalde Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que l’any 

passat es va fer també dins d’ocupació, aquí a Alella, els itineraris per a 50 

persones, que també era una subvenció del SOC. I aquestes 50  persones o el 33% 

van poder tenir un lloc de treball. A veure, una subvenció molt tancada per a gent 

amb dificultats especials per poder-se inserir en el món del treball. I aquest any el 

que han fet sense esperar cap subvenció, en la partida que hi ha, és fer també uns 

itineraris d’acompanyament perquè creuen que la gent venia, havien de fer 15 

presències, van ser complidors i creu que l’empresa que es va contractar s’hi van 
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dedicar molt ben dedicats. I el que han fet aquest any és que en comptes d’esperar 

una subvenció que els limiti quines són les persones a què s’han de dedicar, poder-

ho obrir a tot tipus d’aturats o que vulguin una millora de feina. I aleshores, aquest 

any, ara que ja han aprovat els pressupostos, tiraran endavant aquesta acció. I, si li 

pot donar més informació, li donarà sempre que ho desitgi.  

 

D) El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que si bé és cert que 

fa uns mesos per aquest Ple es van aprovar els comptes anuals de tres exercicis, 

2006, 2007 i 2008, els recorda perquè li va qüestionar en el Ple ordinari anterior, 

que en l’informe 28/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en el compte 

general de les corporacions locals corresponent a l’exercici de 2006, el seu 

municipi, Alella, surt entre els 55 municipis que no han tramitat els comptes 

d’aquest exercici. Si bé és cert també que 8 d’aquests 55 són del Maresme. Per tant, 

estarien en el terç de municipis “morosos” en el compliment de les obligacions 

respecte de la Sindicatura de Comptes. Voldria saber si el Sr. alcalde manifestarà la 

voluntat de complir amb els terminis legals d’aquí en endavant, i respecte de 

l’exercici 2009 que encara no ha estat presentat. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que comentar que aquests informes es tanquen amb bastant 

temps d’antelació, amb la qual cosa en el moment en què es va fer l’informe, 

evidentment, devia ser cert que aquests comptes anuals encara no estaven 

aprovats. En qualsevol cas, totes les tramitacions, a tots els organismes que se’ls 

havien d’enviar els comptes anuals ja es va fer, i, per tant, en aquests moments, pel 

que fa a aquesta presentació, fins a 2008 estan tots ja presentats a tot arreu i pel 

que fa a 2009 s’està treballant des de l’àrea d’Intervenció per tal de poder fer el 

tancament d’aquesta comptabilitat. Ja s’ha demanat a la Diputació de Barcelona, 

amb qui tenen l’aplicatiu i amb qui fan la gestió del pressupost, ja els han demanat 

per poder fer el tancament dels comptes, i estan a la cua, a la llista d’espera, per 

tal que puguin procedir a aquesta liquidació, i que, voluntàriament i amb moltes 

ganes, procediran en temps i forma i creu que enguany ho podran fer.  
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 El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que veuran si això és 

cert i el que sí li confirma és que estan a la cua, com molt bé ha dit el Sr. alcalde, 

en el compliment de les seves obligacions amb la Sindicatura.  

 

E) El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que ells tenen dues 

preguntes i un prec. La primera és que l’avinguda Barcelona, a la urbanització Mar i 

Muntanya, ha deixat de ser una via residencial d’un sol carril, i més, quan s’activi 

ara La Serreta, pràcticament tots els cotxes que circulen que vénen del pont que 

connecta, doncs s’ha convertit en una via força perillosa i els veïns estan força 

preocupats, sobretot qui viu allà. Bàsicament falta molta senyalètica, molta 

seguretat, i és molt fàcil que qualsevol veí obri la porta, surti un nen, i els cotxes, a 

més, ja comencen a baixar amb una velocitat important. Realment estan 

preocupats. Sap que, segurament, estan preparant alguna mena, no sap si queixa o 

no sap exactament què, però li agradaria saber si realment hi ha una intenció o 

està previst doncs que concretament aquella via o canviï de direcció o millori la 

seguretat en aquest sentit. Aquesta és una. Després, també voldria consultar una 

plaça que tenen per discapacitats just enfront del que és el Jardí de Can Salellas, a 

la zona blava. És curiós, però ell voldria saber com és que la que s’ha triat 

justament per a discapacitats és la que està enganxada a una mena de seto. És a 

dir, que si el conductor no és discapacitat i l’acompanyant sí, és impossible que 

pugui sortir per la dreta, o si porta una cadira, etcètera. I com a prec li agradaria 

saber si és possible, i ell creu que seria de gran utilitat, que quan hi ha ofertes de 

feina d’aquesta casa, de l’Ajuntament, a banda de fer l’anunci oficial si es podrien 

publicar en El Full també.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que, de les tres qüestions, la primera és la primera notícia 

que hi hagi veïns de l’avinguda Barcelona, sí més no del que ell té constància, que 

estiguin preocupats. La qual cosa ja els va bé que transmetin la preocupació als 

regidors que actualment es troben a l’oposició, però que també tenen la possibilitat 
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de transmetre’ls-ho i que ara, essent-ne coneixedors, s’ho aniran a mirar per veure-

ho.  Allà, quan es van fer les obres d’urbanització de la Gaietana i de Mar i 

Muntanya, l’any 2006, es va reordenar tot el sector, i en aquell moment es va 

entendre que l’avinguda de Barcelona havia de ser sentit mar. I, per tant, no s’han 

plantejat fer-hi cap alteració, però ja que ho posa damunt la taula s’ho estudiaran i 

estudiaran quines són les actuacions a poder emprendre o no. Pel que fa a la plaça 

per a discapacitats,  entén que si està allà és perquè és la que queda més propera a 

la sortida de l’aparcament, i més propera també al centre. Aquestes dificultats que 

el regidor Sr. Freixes manifesta, que hi poden ser, les desconeixen, i, en qualsevol 

cas, ho faran mirar. I el seu últim prec, que no se l’ha apuntat, era respecte del 

tema de la publicació. Una cosa és la publicació de la plantilla i de l’oferta pública 

d’ocupació, que això s’ha de fer, però que tampoc vol dir que s’hagi de treure 

aquella plaça, sinó que són places que en un principi estan per cobrir. En qualsevol 

cas, entén que a mesura que es vagin traient places de promoció interna o externa, 

places obertes, doncs s’anirà publicant en El Full perquè la gent pugui ser 

coneixedora que en aquell moment surt a concurs una plaça. Per tant, li agafen la 

paraula i el prec. 

 

 El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que només 

volia preguntar al regidor Sr. Freixes que li ha sorprès, i li agradaria que li pogués 

aclarir, quina és la senyalètica que falta a l’avinguda Barcelona, perquè li consti que 

hi ha tots els senyals que s’han de posar reglamentàriament. Si en fa falta alguna 

concreta, que no hagin estat capaços de veure, seria bo dir-ho, però no generalitzar 

que falta senyalètica,  perquè li sembla que hi és tota perquè es va posar 

recentment. I li sembla que hi ha molts senyals, potser massa per a ell, però el que 

diu el reglament es posa. I sobre la plaça d’aparcament del Jardí de Can Salellas, la 

plaça de disminuïts estava ubicada en un altre lloc, però es van adonar que estant 

en bateria els vehicles, en algun cas el cotxe quedava apressat i era incapaç de 

poder fer cap maniobra per un costat i per l’altre, perquè alguns cotxes s’apropaven 

més del compte. I aleshores la van canviar en l’únic lloc que quedava que permetia, 
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almenys, la dualitat de la utilització d’un vehicle d’aquest tipus. És a dir, el 

conductor disminuït té la sortida franca, perquè ningú la pot d’alguna manera 

tapar. Si és que ha de portar un conductor, un acompanyant, i el disminuït és el 

copilot, llavors és evident que no pot sortir, però era l’únic lloc on queda blindat 

l’espai perquè ningú es pugui posar ni a davant, ni a darrera, ni al costat. I aquesta 

va ser la tria que van fer. Repeteix que no era la que tenia abans, però, entre 

alguns veïns i algunes persones que se’ls van adreçar sobre això,  van pensar que 

era bo canviar-ho. I cal recordar al regidor Sr. Freixes que, amb la normativa vigent, 

ells no reserven espais per a aquest tipus a cap matrícula, sinó que pot aparcar 

qualsevol que porti la tarja autoritzada de la Generalitat de Catalunya. Per tant, han 

de pensar en tothom, no sols en un pare que porta un nen disminuït i ha de treure’l 

pel costat, sinó que és en general. En qualsevol cas, no troben cap lloc més a 

l’aparcament de Santa Eulàlia que pugui reunir millors condicions. I segur que n’hi 

hauria un de millor, però no ara.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que abans li comentava el primer tinent d’alcalde que sí que 

és cert que en una de les reunions de barri de l’any passat, hi va haver dues veïnes 

de l’avinguda Barcelona que van comentar alguna cosa al respecte. Es va fer 

estudiar per part de la policia i se’ls va traslladar resposta. La qual cosa no vol dir 

que ara pugui sorgir una nova inquietud i que se l’hagin de mirar. Però sí que és 

cert que havia sorgit.  

 

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

accepten el prec del regidor Sr. Freixes de publicar les ofertes laborals a El Full, la 

qual cosa li sembla fantàstica, també s’haurien de publicar a la plana web de 

l’Ajuntament, que ja forma part d’una al·legació que ells van fer en els 

pressupostos.  
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 El Sr. alcalde manifesta que cap problema. Que en qualsevol cas no hi haurà cap 

problema per publicar-ho allà on faci falta, en el moment que es convoquin 

aquestes places.  

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que diria que en el web 

municipal s’ha publicat quan hi ha hagut algun concurs oposició per ocupar alguna 

plaça, no en El Full, és veritat, però en el web sí.  

 

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

oposició, però que el regidor Sr. Freixes es referia a qualsevol plaça. Ella ho ha 

entès així. 

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que sí que és clar, però 

l’oferta pública d’ocupació no implica que es faci el concurs oposició 

immediatament. Tenen tres anys per fer-lo. Per tant, publicar el concurs oposició 

ara significaria posar unes expectatives que tampoc són reals perquè la plaça pot 

sortir d’aquí un mes o pot sortir d’aquí tres anys. Per tant, entén que és més efectiu 

publicar el concurs oposició de la plaça que es publica en aquell moment o que s’ha 

ofert en aquell moment, no l’oferta pública d’ocupació de cada any. Entén que 

aquesta era la petició.  

 

 El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que no. 

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que si vol que es 

publiqui l’oferta d’ocupació. 

 

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

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que molt bé. 
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 El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que senzillament hi ha 

moltíssima gent que està a l’atur al poble, que no té la facilitat per connectar-se al 

web o no té la facilitat de fer servir un ordinador, i l’únic que disposa és o anar 

cada dia a l’Ajuntament a demanar quines ofertes de feines hi haurà o poden haver-

hi o llegir El Full. Senzillament és això.  

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que cap problema. El 

que passa és que també vol que quedi palès que la gent es pot sentir enganyada 

perquè es pot publicar l’oferta pública d’ocupació, la gent trucarà a l’Ajuntament, a 

Recursos Humans, preguntant que quin dia surt el concurs oposició, i li hauran de 

dir que no ho saben perquè encara no s’hauran publicat les bases d’aquell concurs, i 

que poden trigar mig any, un any, dos anys. És a dir, quan es publica això al 

Butlletí Oficial de l’Estat, o en el BOP, o en el DOGC, ja hi ha gent de fora que es 

mira constantment aquestes ofertes, que truca sovint i que se li ha de contestar que 

aquella plaça en concret encara no s’ha ofertat, no ha sortit el concurs oposició, i 

que truquin d’aquí dos o tres mesos o d’aquí quatre mesos. I això pot adduir a error. 

Ell entén que està molt bé publicar l’oferta pública d’ocupació. Que això es publica 

en els diaris oficials com és preceptiu, però que entendria que es publiquessin les 

ofertes dels concursos propis que surten ja a concurs el mes següent o en els dos 

mesos següents, no l’oferta pública que és genèrica i que es publica un cop l’any. 

Com vulguin,  però ell creu que és més efectiu.  

 

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

una proposta intermitja, i si es publica que ha sortit l’oferta pública d’ocupació 

anual i que es pot trobar en el DOGC, o en el BOP, o en el BOE, i creu que deu ser 

en el DOGC corresponent a aquesta data,  i que s’anirà publicant quan hi hagi ja les 

convocatòries específiques. Ella està d’acord amb el regidor Sr. Ponsa que això 

genera també unes expectatives confuses a qui no sàpiga com funciona això. 
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 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que de totes maneres 

reitera que en el web municipal cada vegada s’ha publicat, almenys en el darrer any, 

quan ha sortit una plaça a concurs municipal.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que, per tant, entén que penjar la informació de tota 

l’oferta pública és generar falses expectatives en els ciutadans, i, per tant, més 

enllà de dir que s’ha aprovat i que, per tant, si algú s’ho vol anar a mirar-ho per 

saber-ho, doncs fantàstic, però referenciar-ho. En tot cas el que sí faran és informar 

quan surtin les places de debò perquè en aquell moment qui vulgui s’hi pugui 

presentar. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 hores, 

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

 


