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FV/ac 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 29 D’ABRIL 

DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 29 d’abril 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. 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 EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 19 DE MARÇ DE 2010.- A continuació la Presidència sotmet a 

votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 19 de març de 2010, la qual 

s’aprova amb l’abstenció de la regidora Sra. Tort-Martorell per no assistir a la sessió. 

 

 

2.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 25 DE MARÇ DE 2010.- El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de 

manifestar que a la pàgina 22, línies 2 i 10, allà on diu “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

 

 

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

de 25 de març de 2010, la qual s’aprova amb l’esmena formulada pel regidor Sr. Freixes i 

amb l’abstenció de la regidora Sra. Marzo per no assistir a la sessió. 

 

 

3.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 438/2010, DE 16 D’ABRIL.- El Sr. alcalde ret compte 

del Decret de l’Alcaldia núm. 438/2010, de 16 d’abril, el qual literalment diu: 

 

“Atesa la Ordre TRE 84/2010, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen 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, publicada  en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5574, de 24 de febrer de 2010.   

  

Atès l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 

demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació locals, subscrit entre d'una 

part la Federació  de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i 

d'altra la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
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Catalunya,  Resolució TRE/637/2010 de 12 de març, publicada a Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 5586, de 12 de març de 2010. 

 

Conformement a la proposta de la regidoria de Promoció Econòmica, i en ús de les 

facultats que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Alella a l'Acord relatiu a la 

contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació  en el 

marc dels plans d'ocupació locals, Resolució TRE/637/2010, de 12 de març, 

publicada a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5586, de 12 de març 

de 2010. 

 

SEGON.-  Ratificar aquest Decret en el proper Ple municipal.” 

 

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

manifestar que l’acord que posen a votació és relatiu a la contractació de persones 

aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc de plans d’ocupació locals. 

Aquest acord és en motiu dels plans extraordinaris d’ocupació promoguts pel Serveis 

d’Ocupació de Catalunya i dins dels trenta compromisos per l’ocupació, el teixit econòmic 

i el desenvolupament social de Catalunya. Aquest acord el que fa és prioritzar, activar i 

incentivar la contractació per part dels ajuntaments de persones aturades, doncs la 

Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis es van reunir 

amb Comissions Obreres Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors, de cara a 

establir els punts per contractar els treballadors. Aquest acord consta de cinc punts. El 

primer és per incentivar la contractació per part dels ajuntaments. El segon acorda tres 

nivells retributius que es corresponen amb una divisió funcional. El tercer és que aquests 

beneficiaris de l’acord tindran dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a 

la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar vuit dies de salari per cada 

any de servei. El quart és que aquest acord acaba el 31 de desembre. I el cinquè, 

evidentment, que s’ha d’aprovar per acord Plenari.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 

438/2010, de 16 d’abril, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, 

REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN (PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS 

SELECTIUS).- 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 pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 

dels tributs locals. 

 

En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-se 

simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1 del text 

legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d'ingrés, així com les 

dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 

funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 

alhora comunicació informativa amb els; ciutadans. 



 5 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 

i l'article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 

que les Entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim 

d'organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica 

la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 

s'escaiguin, una Ordenança General, redactada a l'empara de l'article 106.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l'article 25 del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes 

o la modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o es modifiquen, 

l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 

previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 

24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vista la Memòria de l'Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de 

la Comissió d'Hisenda, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o ta realització 

d'activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals 

reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa drets examen participació 

processos selectius) 

 

SEGON.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2010, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficiat de la Província sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d'Ordenances que es deroguen i s'aproven per primer 

cop. 

 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació 

obligatòria per part de l'Ajuntament, així com els preceptes que difereixin 

del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 

TERCER.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 

nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que 

estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
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La Presidència obre la deliberació i el tinent d’alcalde Sr. Ponsa demana la paraula per tal 

de manifestar que, bàsicament, tal i com ha dit el Sr. alcalde, el que es proposa és 

l’aprovació de l’ordenança fiscal que regula els drets de participar en processos selectius. 

Es fa una ordenança fiscal que regula la taxa i es fixa un import de 20€ per qualsevol 

procés selectiu. Bàsicament, destacar que, quedaran exempts aquelles persones que 

acreditin la situació de desocupats o de no percebre prestacions contributives. 

 

 

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, Nonell, 

Tort-Martorell i Xatart, i els Srs. Berzosa, Freixes, Ponsa i Reverter, s’absté de votar la 

regidora  Sra. Marzo. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A LA 

COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN 

L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ.-  El regidor Sr. Berzosa ret compte de la moció del grup 

municipal del Partit Popular, la qual literalment diu: 

 

“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 

de i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró 

del municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal 

com el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.  

 

Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 

2/2009, d’11 de desembre, disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als 

estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi.  
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D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels 

estrangers en el padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a 

Espanya ni els atribueix cap dret que no els hi confereixi la legislació vigent, 

especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.  

 

La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 

de gener, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que 

totes les administracions públiques basaran l’exercici de les seves competències 

vinculades amb la immigració amb respecte a un seguit de principis entre els que 

podem citar: la coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea, la 

integració social dels immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la 

persecució del tràfic il·lícit de persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... 

Tanmateix, la llei estableix els supòsits i els procediments per a l’estança i 

residència dels estrangers al nostre país.  

 

L’aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres 

en els nostres municipis requereixen de la col·laboració i coordinació de totes les 

administracions públiques (Administració General de l’Estat, Generalitat de 

Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments). Només, des de la 

col·laboració i coordinació de les administracions públiques es possible dur a terme 

una veritable política d’immigració i integració.  

 

Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política 

d’immigració finalment són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i 

recursos necessaris, a una integració que resulta en aquests termes molt difícil o 

quasi impossible.  

 

La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies 

en matèria d’estrangeria ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui 

accedir a les dades d’inscripció dels estrangers inscrits en els padrons municipals.  
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Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en 

matèria d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa 

i comunicar a l’administració competent les situacions d’estança o residència 

il·legal en el nostre municipi.  

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

1.- L’Ajuntament d’Alella comunicarà a la Direcció General de la Policia la situació 

d’estança i/o residència il·legal en el nostre municipi de totes aquelles persones 

estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró d’habitants o, 

en el seu cas, reclamar al Govern de l’Estat que procedeixi a la sol·licitud 

permanent d’aquestes dades.  

 

2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu 

aquest acord.  

 

3.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat i al Delegat del Govern 

de l’Estat a Catalunya.”  

 

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

manifestar que des del Partit Popular de Catalunya han decidit presentar aquesta moció, 

en aquest i en altres municipis del país, de Catalunya, amb l’única finalitat de que per 

part de les administracions competents es compleixi la legalitat vigent en matèria de 

drets i llibertats dels estrangers a Espanya. De tal forma, i que això quedi clar, que el que 

pretenen és no només el compliment de les lleis per aquells que han de donar exemple, 

que són la classe política per a recuperar part de la desafecció ciutadana a la cosa 

pública, a la “res pública”, sinó sobretot, a més, per preservar els drets d’aquells 

immigrants que venen a Catalunya, que venen a Espanya amb la vocació de treballar, 

d’integrar-se i de complir amb les seves normes i amb les seves lleis. Que ningú posi en 
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dubte que aquests immigrants que piquen a la seva porta amb aquesta intenció passaran 

per trobar-se amb les mateixes llibertats i els mateixos drets que tingui qualsevol 

nacional d’aquesta nació, d’aquest país.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ells entenen que són 

davant d’un tema especialment delicat. Entenen també que aquest problema l’estan 

patint ajuntaments que tenen un alt percentatge de persones immigrades i que tenen 

una inqüestionable trajectòria a l’hora d’implementar polítiques de cohesió i d’integració 

social. També que l’Estat no proveeix suficientment aquests ajuntaments de recursos, ni 

els dóna els instruments necessaris per poder actuar. És evident i entenen, que és un 

problema que han d’encarar obertament sense hipocresies i sense demagògies. 

Convergència i Unió, en aquest cas, ni en d’altres, no acceptarà la instrumentalització de 

cap partit. En el cas en què els problemes derivats de la immigració es plantegessin a 

Alella, és evident que el govern municipal sempre comptarà amb tot el seu suport i amb 

tota la seva ajuda, però també cal entendre, entre tots plegats, que han de ser el màxim 

prudents i tenir el màxim de sentit comú. Creuen que mocions com aquestes poden 

distorsionar la realitat d’un municipi i crear problemes allà on no hi són. Sobretot 

entenen que el Partit Popular i menys en aquests moments, hauria d’apuntar-se a la 

prudència, cosa que no està fent, és evident. Ells li preguen un cop més, que retiri 

siusplau aquesta moció, i de no ser així, evidentment, ells la votaran en contra. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que el seu grup no 

donarà suport a aquesta moció, atès que no es consideren obligats a comunicar a la 

Policia Nacional les persones estrangeres que estiguin residint a Alella, ni molt menys a 

reclamar que el Govern de l’Estat estigui permanentment a sobre seu demanant les dades 

sobre el moviment del padró. I el per què d’aquesta posició, doncs si repassen una mica 

el concepte, li sembla que el tenen tots molt clar, però en qualsevol cas diran que el 

padró és un instrument administratiu dels ajuntaments, que empadronar-se és un dret i 

un deure i que l’ajuntament té l’obligació d’inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi. I, per tant, els padró els informa, tan sols, de la població resident en 
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aquell moment. Fins aquí, segurament, estaran tots d’acord, però després es troben amb 

una contradicció en la proposta, atès que la moció la presenta el PP, si més no, i li 

sembla que ho ha dit el mateix regidor, als Ajuntaments del Maresme. En aquest com en 

molts altres casos, el PP es declara en contra d’allò que amb el temps li ha jugat una 

mala passada i acaba oposant-se a ell mateix. I explicarà el punt. Quan sent ministre 

d’Administracions Públiques XXXXXXXXXXX, es va aprovar la resolució, el 4 de juliol de 

1997, i que els 7 anys següents no va ser retocada. És a dir, li van donar llarga vida a 

aquesta resolució. I en l’apartat 5 diu, i ho dirà en castellà perquè sigui una rèplica 

correcta sense equivocar-se “La normativa obliga a empadronar a todos los habitantes 

estén en situación legal o no. El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de permisos 

de residencia, ni es competente para controlar-los.” I llegirà un tros més “Su obligación 

es reflejar un registro – el padrón – y las circunstancias de las personas que habitan en el 

municipio. No debe realizar ningún control sobre la legalidad o la ilegalidad de la 

residencia tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del 

Interior”. És a dir, dedueixen que ara sí volen canviar la legalitat vigent per raons que 

potser, i no voldria pensar-ho, però només podrien entendre en un cas que potser es 

vulgui fer una picada d’ull a moviments polítics més propers a la xenofòbia. Però ja ha 

explicat el Sr. regidor que aquesta no era la raó. Si no fos per aquesta causa resulta 

encara molt més insòlit que el propi XXXXXXXXXXXX digués a la clausura de la 

interparlamentària a Palma, li sembla, a meitats de gener d’aquest any, quan es parlava 

sobre immigració, que va dir que sobre aquest tema la llei està per complir-se. I quina és 

la llei? La llei és la que hi ha sense involucrar ajuntaments. I afegia que quan les coses 

es van fer malament acaben notant-se. Carai, si estava parlant precisament de la seva 

pròpia normativa. Aquí a Catalunya ja tenen el pacte nacional per la immigració, 

precisament signat pel PSC, CIU, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, excepte 

el PP. És a dir, un 80% de la voluntat popular expressada en el Parlament, va tornar a 

establir la condició obligatòria d’empadronar-se tan sols com a instrument estadístic, per 

reclamar els recursos adients en funció del nombre de persones que viuen en el municipi. 

Per tant, aquí, ell creu que no és el moment i no volen entrar aquí en el debat sobre 

qüestions de fons, com sembla que parlava la regidora de CIU, com que la immigració cal 
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que sigui legal sobretot perquè hi hagi altres ciutadans que s’aprofitin de la situació de 

vulnerabilitat dels immigrants. Tampoc entraran en discutir sobre l’efecte del fenomen. 

Entenen que l’efecte crida no és el padró, l’efecte és la pobresa i la falta de feina. Per 

això venen aquí.  Tan sols, potser, en un punt estarien d’acord, i és que la immigració 

s’ha de governar i que l’Estat haurà d’establir normes perquè sigui legal i controlada, però 

no pels ajuntaments. Per tant, per tots aquests raonaments i perquè a més veuen que els 

del Partit Popular fan política gràcies a la immigració, enlloc de fer polítiques 

d’immigració com fan ells, rebutjaran la moció. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ells tampoc li donaran 

suport perquè pensen que aquesta pilota no toca jugar-la a la taula de l’Ajuntament 

d’Alella.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que és curiosa aquesta 

moció però dóna molt que pensar, i estan totalment d’acord amb el que ha dit la 

portaveu de Convergència i Unió. És un tema molt prudent i delicat. I no està d’acord ja 

que ell creu que sí que els ajuntaments haurien de controlar, en part, el tema de la 

immigració. No sap fins a quin punt és un tema que s’ha de tractar amb molta cura. Ells 

no donaran suport a aquesta moció, bàsicament perquè troben que té un punt populista 

en el moment que estan i que s’hauria de tractar, efectivament, d’una altra forma.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no sap si pràcticament s’ha dit tot. El seu grup també votarà 

en contra d’aquesta moció. Poden trobar més arguments o complementar. Un de més 

formal és el que estableix l’article 16.3 de Llei de Bases de Règim Local, que diu que les 

dades del padró municipal es cediran a altres administracions públiques que les 

sol·licitin. Per tant, si la Direcció General de Policia, entén que necessita alguna 

informació sobre algun veí del seu poble, doncs podrà procedir a sol·licitar-ho, i ells el 

que hauran de fer és complir la llei. Però entén que tampoc els toca a ells fer el paper de 

delators o de generar una situació on hi hagi tot un paquet de veïns del seu poble 

arribats aquí, que al final els acabin marginant o convertint en gairebé fugitius perquè 
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tinguin por de no poder estar en padró, i, per tant, viure al marge del seu sistema. Més 

enllà de que, evidentment, l’òptim, és que tothom que arribi aquí pugui tenir la situació 

normalitzada. I més quan a nivell nacional hi ha una política pel que fa als nouvinguts 

basada en un pacte nacional acordat per la majoria de forces que composa el seu 

Parlament, en aquest cas no el Partit Popular. I tot just, si no s’equivoca, ahir o abans 

d’ahir, van aprovar en el Parlament, la llei d’acollida a les persones immigrades, on el que 

es vol és facilitar aquesta integració i aquesta arribada en el seu país. La qual cosa 

podrien seguir abundant però ell ho deixarà, de moment, aquí.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que els anirà contestant en 

el mateix ordre que han intervingut. A la regidora Sra. Xatart no li consenteix que acusi 

al Partit Popular d’instrumentalitzar un tema tan sensible i important com és el de la 

immigració, i molt menys a ells perquè resulta que ells, el dimarts d’aquesta mateixa 

setmana van recolzar aquesta moció amb el mateix literal a l’Ajuntament on ells governen 

de Sant Andreu de Llavaneres. Per tant, sí que és cert que els catalans ja comencen a 

estar acostumats al seu doble discurs, a aquesta llengua viperina que segons convingui 

una cosa en un lloc diu a i en un altre diu b. Però haurien de ser conseqüents i honrats 

amb ells mateixos i reconèixer que aquí diuen just el contrari del que han dit, per 

exemple, fa tan sols uns dies, a Sant Andreu de Llavaneres. I ja que li demana o els 

demana al Partit Popular, apel·la al seu sentit comú, per sentit comú ell els invoca a ells 

a que se sumin a complir amb la legalitat vigent. Que en definitiva és l’únic que pretén 

aquesta moció, complir amb la legalitat vigent. Ells han de complir les lleis que entre 

tots s’atorguen perquè aquesta és la millor manera de fer pedagogia amb els ciutadans i 

recuperar la desafecció que actituds com la de Convergència i Unió, d’aquest doble 

discurs segons convingui aquí o a allà han provocat. Al tinent d’alcalde Sr. Serés s’hi 

dedicarà una mica més perquè ell també ha estat explícit i s’ha esplaiat en la seva 

exposició, inclús li agraeix el detall, la gentilesa de buscar en hemeroteques 

intervencions del futur president del govern d’Espanya, l’actual president del seu partit el 

XXXXXXXXXXXXX. És una cosa que l’ennobleix, i, per descomptat, que l’honra, fer lectura ja 

del que el futur president del govern d’Espanya va deixar dit temps enrera. El Partit 
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Popular no pretén fer modificacions legislatives des dels ajuntaments, no del Maresme 

sinó de tot Catalunya, perquè la vocació d’aquesta moció no és només presentar-la en els 

ajuntaments del Maresme sinó que és presentar-la en tots aquells municipis de Catalunya 

en què el Partit Popular té representació institucional. I insisteix, que no pretenen des 

dels municipis atorgar-los funcions que només li competeixen al legislador. En aquest cas 

ni tan sols al legislador català sinó al legislador espanyol, al legislador estatal. I li 

recorda al Sr. Serés que qui ha beneït l’actual situació legislativa en matèria de drets i 

llibertats dels estrangers a Espanya, han estat ells o el seu àlter ego, aquest que tenen a 

la “meseta”, perquè si algú pateix d’una esquizofrènia política probablement no són els 

afiliats o representants del Partit Popular sinó que són ells, que segons els convé es 

manifesten com a Partit dels Socialistes de Catalunya o “Partido Socialista Obrero 

Español”, un adjectiu curiós per un partit que governa i que és l’únic, que a pesar de que 

la crisi és global, l’únic que genera increment en la taxa de desocupació del país que 

governa. Continua amb el tinent d’alcalde Sr. Serés i recupera el fil del discurs, i li 

recorda que l’única modificació de la llei orgànica, perquè és llei orgànica, que regula els 

drets i llibertats dels estrangers a  Espanya, la van fer ells, la van aprovar el Partit 

Socialista en el Congrés dels Diputats el passat mes de desembre. No obstant, no 

“escurrirá el bulto” ni eludirà responsabilitats en la modificació a la llei orgànica, a la llei 

d’estrangeria, que és com es coneix generalment aquesta llei orgànica. Aquestes 

modificacions a la llei d’estrangeria el què feien era ratificar en la seva immensa majoria 

la modificació que a la vegada va fer el govern del Partit Popular l’any 2003. Què deia 

aquella Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, la que ells en el seu moment van 

proposar i va ser aprovada per àmplia majoria en les cambres legislatives? El mateix que 

diu la que van aprovar ells el passat mes de desembre. En definitiva, el que fa aquella llei 

orgànica és modificar, i aprofita també per contestar al Sr. alcalde, a través de la 

disposició addicional setena la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local en quan a 

l’accés a les dades del padró. El que es fa és habilitar expressament, en realitat el que diu 

exactament la disposició addicional setena, estableix que per a l’exclusiva finalitat de 

l’exercici de les competències establertes en la Llei Orgànica de Drets i Llibertats dels 

estrangers a Espanya sobre control i permanència d’estrangers a Espanya, la Direcció 
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General de la Policia, accedirà a les dades d’inscripció padronal dels estrangers existents 

en els padrons municipals preferentment per via telemàtica. És a dir, l’accés per part de 

la Direcció General de la Policia als mers efectes de controlar la situació il·legal o no dels 

estrangers a Espanya, ja està habilitada per la llei que en el seu moment va modificar la 

Llei de Bases, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local amb la seva modificació de 

la Llei d’estrangeria, l’any 2003, i que ells han tornat a beneir el desembre de 2009. Això 

és el que acaben d’aprovar tan sols fa uns mesos, l’accés, amb aquesta finalitat, als 

padrons municipals, li manifesta al tinent d’alcalde Sr. Serés. Per tant, li manifesta al Sr. 

alcalde, que no fa falta o no és potestatiu el que els ajuntaments podran cedir a aquelles 

administracions que ho sol·licitin, segons diu l’article, perquè la pròpia disposició 

addicional genera aquesta especialitat a aquests mers efectes, la de control per part de la 

Direcció General de Policia, de la situació d’irregularitat o no dels estrangers a Espanya, 

de cara a l’aplicació o no de la Llei d’estrangeria. Per tant, no és una potestat sinó és una 

obligació legal. El Sr. Rajoy, per tant, li manifesta al tinent d’alcalde Sr. Serés, el juliol 

de 1997, no deia una barbaritat desitjant marxar de vacances el mes d’agost següent. El 

juliol de 1997  va dir el què havia de dir perquè és exactament el mateix que diu avui 

tretze anys després. El padró té la funció que té. És una funció administrativa de mer 

control municipal, de mera inscripció d’aquelles persones que resideixen en el municipi. 

Però ni tan sols genera drets i molt menys té competències fiscalitzadora, o punitiva, o 

denunciant, d’aquestes situacions d’il·legalitat. Qualsevol persona es pot inscriure en el 

padró  municipal, en el d’Alella, en el de Sant Andreu de Llavaneres, en el de Mataró o en 

el de Badajoz. Qualsevol persona amb independència de quina sigui la seva situació legal, 

de si tenen permís de residència o no. Qualsevol ciutadà, vingui d’on vingui, té dret a 

inscriure’s en el padró municipal. I l’únic que diu la legislació vigent, aquesta que ells 

han aprovat des del Partit Socialista amb el recolzament dels vots del Partit dels 

Socialistes per Catalunya, l’únic que fa és habilitar a la policia, a l’Administració de 

l’Estat, en definitiva, a través d’aquest òrgan concret que és la Direcció General de la 

Policia, a fer les comprovacions pertinents per saber si aquestes persones que estan 

inscrites en el padró municipal, tenen permís de residència o no. I en funció de si tenen 

o no permís de residència aplicar la llei, ni més ni menys. Ell, lamenta dir al regidor Sr. 
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Freixes, que no és partidari de l’afirmació rotunda que ell acaba de fer, entre d’altres 

coses perquè els ajuntaments no són competents. El regidor Sr. Freixes, ha dit que és 

partidari de que els ajuntaments controlin la immigració. Això és una barbaritat. Aquesta 

moció no pretén que l’Ajuntament d’Alella controli la immigració que hi ha Alella, entre 

d’altres coses perquè, a més, a Alella, es dóna la circumstància de que no hi ha cap 

conflicte per aquesta qüestió. No existeix cap conflicte a Alella. Però és que els 

ajuntaments no són competents. Existeixen altres administracions que són les 

competents. Per tant, no li pot donar la raó respecte d’aquesta afirmació tan contundent 

que el regidor Sr. Freixes fa, de convertir els ajuntaments en delators o denunciants de 

les situacions d’il·legalitat o no d’alguns d’aquests immigrants. L’únic que pretenen és 

que es compleixi la llei que han aprovat entre tots, la llei que han aprovat tots els 

ciutadans. Però és que la finalitat última d’aquesta moció, la finalitat última que es 

pretén aplicant la llei, no és una altra que la de preservar més i millor els drets d’aquests 

immigrants que venen amb els papers a la mà, que venen a treballar, a enriquir el país, a 

integrar-se, a acceptar les seves normes i sotmetre’s a les seves lleis. Això mateix que els 

demanen a aquests immigrants, a aquesta immigració legal i integrada és el què des del 

Partit Popular es demana als responsables polítics, que compleixin ells les lleis i 

d’aquesta forma recuperaran la confiança dels ciutadans en la classe política i en la cosa 

pública.    

 

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

continua reiterant-se amb l’afirmació d’instrumentalització política. I realment, amb 

l’exemple que ha posat el regidor Sr. Berzosa continua pensant-ho encara més. Li 

pregunta al regidor Sr. Berzosa si hi ha alguna altre ajuntament del Maresme que hagi 

votat a favor d’aquesta moció. Perquè li sembla que no en trobarà cap més. Sentit comú? 

Sentit comú que li demanava a totes les forces polítiques, però veu que el regidor Sr. 

Berzosa és l’únic que s’ha sentit eludit, i, per tant, no en deu tenir gaire. I en quan a 

pedagogia, deu ser la pedagogia que deu aplicar el cap de setmana passat a Badalona, 

deu ser aquesta la pedagogia del regidor Sr. Berzosa.  

 



 17

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

d’escoltar el regidor Sr. Berzosa, cada vegada el confon més aquesta moció perquè estan 

totalment d’acord amb el què està explicant sobre la llei, els canvis que s’han fet, 

etcètera. Però és que allà diu el què diu. És a dir, la Policia tindrà dret a accedir a les 

dades que hi hagin, però és que la moció no diu això. La moció que ha presentat el Partit 

Popular diu que l’Ajuntament d’Alella comunicarà a la Direcció General la situació 

d’estrangers, i aquí està l’error. I en segon cas, diu, reclamar al Govern de l’Estat que 

procedeixi a la sol·licitud. I què han de fer? Quan no hi hagi cap petició d’aquestes, 

trucar el Sr. alcalde i dir-los que no els han demanat les dades d’immigrants. Això que 

s’ho facin ells, a qui pertoqui. Per tant, és la moció la que no està ben plantejada. Aquí 

diu que l’Ajuntament comunicarà i això ha demostrat que no és legal. Ara bé, el que 

tindrà l’Estat a través de la Policia, accés, com ha dit molt bé el Sr. alcalde abans, tindrà 

l’accés a les dades, i, naturalment, des d’aquí se li donaran. Però no sortir d’iniciativa 

pròpia anar a comunicar això. Aquesta és la diferència que hi ha i no es vol allargar 

perquè tampoc no té molt més sentit. Però ell entén que és el punt aquest, que és el 

fonamental, que és la presa d’acords de la moció que és la que està equivocada.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que molt breument, entén 

aleshores que el tinent d’alcalde Sr. Serés i el Sr. alcalde, que ells s’alineen al costat de la 

legalitat, i, per tant, si pel grup proponent on diuen “comunicarà l’ajuntament d’Alella a 

la Direcció General de Policia” diguessin que l’Ajuntament d’Alella simplement facilitarà 

el compliment del disposat en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, serien 

partidaris de recolzar aquesta moció. Si és així, si ells es volen alinear amb la legalitat 

vigent, ell no té cap inconvenient en rectificar aquest suggeriment que ell mateix li ha 

fet veure molt sagaçment i que li agraeix enormement, i no té cap inconvenient en obrir 

les seves ales per caminar junts en l’aprovació d’aquesta moció.  

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que no volia intervenir, però 

si cada vegada han d’aprovar que estan d’acord amb el que diu la llei no acabaran mai. 

Poden començar pel punt primer de la Constitució per veure si l’Ajuntament d’Alella hi 
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està d’acord i s’obliga a complir-lo. Punt segon de la Constitució, no acabaran mai. És a 

dir, la llei diu el que diu i ells la compliran i ja està. No cal fer cap moció per dir que 

compleixen amb la llei que els correspon. I li sembla que és això el que estan dient.  

 

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

evidentment, és allò de “Perogrullo”, és evident que la legislació està per complir-la, i 

que justament sembla que és incongruent el que s’instin o instin a altres administracions 

a què es compleixi la llei. Però li recorda al regidor Sr. Ponsa que ells són els primers en 

passar-se la llei, dit amb afecte, per l’arc de triomf, segons els convé, fins el punt 

d’infringir la llei de banderes en determinades dates o celebrar consultes amb mitjans i 

recursos municipals per altres esdeveniments folklòric-festius que a ells els pugui semblar 

convenients. Per tant, a vegades és bo fer un exercici i dir que s’està sortint de la línia i 

cal tornar al cabdal i tornar al bon camí, tornar a la bona senda, no sigui que caigui pel 

barranc, a l’esquerra o a la dreta, o de baix a dalt, o de dalt a baix.  Simplement és un 

recordatori de que les lleis estan per complir-les i de que ells han de fer aquest exercici, 

aquesta reflexió i convertir-se en exemple perquè els ciutadans tornin a confiar en la 

classe política. I si li permet, molt breument, ja que la companya regidora portaveu de 

CIU menciona l’assumpte de Badalona, ell no sap el que vol dir exactament amb això de 

Badalona. Però estan a Alella, les circumstàncies i la problemàtica que Badalona pugui 

tenir pel que al seu partit respecte, que al Parit Popular de Catalunya li competeix, qui ha 

de valorar-ho és el líder del Partit Popular i del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya en aquell ajuntament, Badalona, que és el seu company i amic 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX coneix molt bé la realitat social de Badalona, i segurament 

ha tingut molt en compte que 6 o quasi 7 de cada 10 delinqüents que són detinguts a la 

ciutat de Badalona són immigrants. I que la meitat d’aquests, quasi 7 estrangers de cada 

10, estan en situació il·legal. Per tant, XXXXXXXXXXXXXX, que és l’únic, els recorda, és 

l’únic líder d’un grup polític en el municipi de Badalona que té l’opció de governar, 

perquè ells no la tenen, encara que estiguin en govern amb l’imputat XXXXXXXXXXXXX, 

exercint de tinent d’alcalde. Per tant, en un exercici de responsabilitat, segurament el 

seu company XXXXXXXXXXXX, va plantejar el debat que va plantejar, que res té a veure 
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amb aquesta moció, que, efectivament, s’ha convertit en coetani d’aquesta moció, però 

que res té a veure amb aquesta moció. Aquesta moció, li torna a repetir, és una moció 

que té vocació de compel·lir-nos a la classe política de complir la legalitat vigent, 

generar millors expectatives de drets i llibertats per aquests immigrants que vénen de 

forma legal i integrada, i que no pretén ni fer demagògia, ni instrumentalitzar 

absolutament l’assumpte d’immigració, ni res de res. I en quan al sentit comú, ell ja fa 

algun temps que va arribar a la convicció de que en el moment que viuen, en el moment 

que li ha tocat viure, en el que ha estat cridat per exercir aquesta petita responsabilitat 

política en nom del seu partit, del Partit Popular de Catalunya, doncs les idees que 

històricament es concebien com de dretes o esquerres, doncs estan una mica 

periclitades. Ell no es cansa de dir que en política com en la vida, hi ha bones i males 

idees. Les idees no són ni d’esquerres ja, ni de dretes. Hi ha bones i males idees. I les 

bones neixen probablement del sentit comú. I li manifesta a la regidora Sra. Xatart, que 

el sentit comú, que no ho dubti, que avui per avui sense ser monopoli ni exclusiva del 

Partit Popular, està més del costat del Partit Popular i del futur govern de l’Estat que no 

d’ells.  

 

El Sr. alcalde manifesta que havent-se quedat satisfet el regidor del Partit Popular amb la 

seva exposició i donant-se tot el sentit comú que hi hauria, i que també donaria molt per 

discutir si existeix o quants sentits comuns existeixen, posarien a votació aquesta moció. 

 

 

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

Berzosa; s’hi absté de votar la regidora Sra. Marzo; hi vota en contra el Sr. alcalde, els 

tinents d’alcalde Sra. Aloy i Srs. Asensio i Serés, i els regidors, Sres. Giralt, Nonell, Tort-

Martorell i Xatart, i Srs. Freixes, Reverter i Ponsa. En conseqüència no s’aprova la moció.  

 

 

PRECS I PREGUNTES   
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A) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que vol fer un prec 

per felicitar a l’equip de govern de que hagi tornat a convocar les reunions amb 

els veïns, i tornar a fer el prec o fer-lo formalment de què es contempli aixecar 

actes d’aquestes reunions i facilitar el contingut d’aquestes actes als ciutadans a 

través del tauler d’anuncis, a través de la pàgina web, o als presidents de les 

associacions de veïns en el cas de que estiguin constituïdes. I també té una 

pregunta, i és si l’Ajuntament sap o té més o menys comptabilitzat quanta gent 

no va poder veure el partit del Barça ahir a Alella, per televisió. 

 

El Sr. alcalde manifesta que desconeixen quanta gent no va poder o no va voler 

veure el partit, però sí que són coneixedors que hi ha un sector i per això s’hi està 

treballant, a la part alta de Mas Coll, que no té cobertura. I que fins on ells saben 

i que s’hagin pogut manifestar són menys de mitja dotzena de famílies. A menys 

que la regidora Sra. Marzo tingui altres dades que ells desconeguin. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ella no té 

altres dades i que per això ho preguntava. Aquestes famílies fa temps que han 

posat en coneixement aquest problema. És una tema que és sabut i la instal·lació 

d’aquesta antena ja fa molts mesos que es diu que es posarà però no sembla 

arribar. Era per saber si ja hi havia un compromís concret d’aquesta instal·lació o 

si encara aniran esperant un mes rera l’altre. 

 

El Sr. alcalde manifesta que dilluns passat van començar les obres. Preveuen que 

dintre del mes de maig ja estigui operatiu el nou repetidor.  

 

 

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

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


