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FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 27 DE MAIG 

DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 27 de maig de dos mil deu, essent les 20 h 5 min, a la Sala de 

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

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

l’assistència dels regidors que tot seguit s’indiquen: 

 

 Sra. Laura Aloy i López   

 Sr. Àlex Asensio i Ferrer 

 Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta 

 Sr. Sergio Freixes i Castrello 

 Sra. 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. 

 

El Sr. alcalde manifesta que abans de començar amb els punts de l’ordre del dia hi hauria 

dues qüestions, una que seria la d’incloure dintre de l’ordre del dia, perquè quan es va 

transcriure a Secretaria no s’hi va incloure, tot i que es va informar en la Comissió 
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Informativa, la de donar compte del Decret 530/2010, de liquidació del pressupost de 

2009. Per tant, els demanaria votar la urgència per a la seva inclusió, que com els deia 

va ser comentat en la Comissió Informativa. I, per una altra banda, Gent d’Alella, que va 

proposar una moció en la darrera Informativa, la qual va entrar justa de temps i no va 

quedar reflectida en l’ordre del dia de la sessió de plens, sobre la millora de la 

informació de l’Ajuntament. Li ha proposat respecte al punt pel qual demanava que es 

reunís la Junta de Portaveus d’Informació, i després plantejava tot un seguit de punts 

que, més enllà que pugui retirar o no la moció, doncs convocar la Junta de Portaveus en 

aquest moment per al dia 8 de juny, per tal de tractar el tema de la informació i parlar 

també del tema del web, en el punt que s’està en aquests moments amb la Diputació, 

etcètera. I que, en qualsevol cas, si després d’aquesta Junta de Portaveus la regidora Sra. 

Marzo considerava que s’havia de seguir tractant de l’opacitat d’aquest govern, doncs que 

ja pogués presentar una moció més concreta. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que accepta la proposta, i 

de ben segur que si aquesta Junta de Portaveus del dia 8 de juny no dóna els fruits que 

esperen quant a la millora de la informació, doncs, evidentment, presentarien la moció. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si a tots els portaveus els va bé de poder quedar a les 9 

hores del dimarts 8 de juny. La donen per convocada.  

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la inclusió per urgència en l’ordre del dia 

del Ple, per donar compte del Decret 530/2010, la qual inclusió s’aprova per unanimitat. 

 

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 29 D’ABRIL DE 2010.- A continuació la Presidència sotmet a votació l’aprovació de 

l’acta de la sessió ordinària de 29 d’abril de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 
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2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- El 

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

 

“És generalitzada la consideració que entre totes les administracions que integren 

el sector públic, és l’administració local la més propera als ciutadans i a la qual es 

dirigeixen en primer lloc les seves pretensions. 

 

Dintre dels principis enunciats a l’article 103 de la Constitució, que regeixen 

l’activitat de les administracions públiques, l’administració local ha de procurar 

ajustar la seva actuació a l’agilitat i eficàcia que demanden els seus veïns,  tot i 

que aquesta en algun cas no s’ajusta estrictament a tots els requeriments del 

procediment administratiu. 

 

Vistes les factures que figuren a la relació annexa, presentades per diferents 

Regidors, corresponents a la prestació de serveis, subministraments i treballs 

diversos acreditats per diferents proveïdors. 

 

Vist que la realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs ha 

estat justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat degudament 

conformades i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que, per tant, és 

procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen. 

 

Vist l’informe d’Intervenció: 

 

Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 

 

1) Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 52.690,17€, 

corresponents a despeses procedents d’exercicis anteriors. ( Annex I) 
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2) Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les corresponents 

despeses per import total de 52.690,17€, condicionat a l’entrada en vigor 

definitivament de la modificació pressupostària  suplement de crèdit  núm. 

MC3/2010. 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com saben, des de fa uns anys, des del canvi d’Intervenció 

en aquest Ajuntament, es duu a terme aquesta aprovació en cada Ple on hi ha les 

incorporacions de crèdit, una vegada ha estat liquidat el pressupost, pel qual aquí es 

reconeixen aquelles factures que per qualsevol motiu no van entrar dintre del pressupost 

de l’any anterior amb partida suficient. I, per tant, doncs s’aprova aquí la seva 

incorporació en el pressupost d’enguany, i en aquest cas amb recursos que provenen de 

l’any passat. Estan parlant de 52.690,17€ que són tot el seguit de factures que com els 

deia van quedar en aquesta circumstància. Són una dotzena de factures. A diferència 

d’altres anys que rondaven els 200.000€, enguany s’han quedat amb aquests 52.690,17€. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció i segons el que disposa l’article 47.1 del RD 500/90 de 

20 d’abril i l’article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
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Atès els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple 

de l’Ajuntament amb majoria simple. 

 

PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

1.Aprovar l’expedient d’incorporació de romanent de tresoreria afectat i compromès, 

així com dels compromisos d’ingrés: 

 
FINANÇAMENT AFECTAT 

 
Partida  Descripció Incorporació € Procedència 
08 323 48909 Recuperació elements naturals 641.379,00 ACA 
19 155 61101 Passeig de la Riera 194.700,00 Subvenció 
19 155 61105 Urbanització Riera tram C 297.066,23 FEIL 
19 171 62212 Zona verda Can  Vera 124.219,69 FEIL 
19 459 61117 Reforç Bononat de Comalada 135.238,00 PUOSC 
19 920 62211 Can Magarola   35.608,42 Min. Vivenda 
    
TOTAL  1.428.211,34  

 
           FINANÇAMENT GENERAL 
 

Partida Descripció Incorporació € Número AD 
01 920 22604 Assessories i honoraris professionals    3.480,00  
03 171 22718 Manteniment parcs i jardins   26.183,87  
03 920 22000 Devolució preu públic LAIE   60.000,00  
06 151 22721 Revisió PGOU   48.157,00  
08 323 48909 Conveni extraescolars CCM    2.250,00  
19 342 62200 Vestidors camp futbol 155.471,56  
19 459 61117 Reforç Bononat de Comalada    69.888,55  
19 459 61132 Pavimentació Vallbona   29.000,00  
19 459 61113 Pavimentació Ibars Meia   41.200,00  
19 920 22700 Direcció d’obres  19.161,70  
19 920 22704 Redacció projectes    8.700,00  
    
TOTAL  463.492,68  

 
COMPROMISOS D’INGRÉS  

 
Partida  Descripció Incorporació € Procedència 
19 155 61105 Urbanització Riera tram C 409.837,18 FEIL 
19 171 62212 Zona verda Can  Vera   89.327,24 FEIL 
19 459 61117 Pavimentació Ibars Meia    60.000,00 PUOSC 
19 459 61132 Pavimentació Vallbona   50.000,00 PUOSC 
    
TOTAL  609.164,42  
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2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 

oportunes. 

 

3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que en aquest cas és per incorporació dels romanents. Fruit de la 

liquidació del pressupost de l’any 2009 hi ha tot un seguit de partides de despeses 

compromeses i de recursos que es troben en execució a cavall de l’exercici 2009 i de 

l’exercici 2010. O sigui que es va començar tot el seu procés el 2009 i que durant aquest 

2010 han seguit el seu procés d’execució. Doncs aquesta modificació de crèdit, que és 

obligada, i, per tant, que cal fer-la, els porta que proposin aquesta incorporació, dels 

quals hi ha per finançament afectat 1.428.211,34€, que afecten a romanent de 

finançament general 463.492,68€, i de compromisos d’ingrés 609.164,42€. Aquí li 

agradaria fer notar que hi va haver un error material en la proposta i els imports 

destinats a pavimentació d’Ibars Meia i pavimentació de Vallbona, estan invertits. I en el 

lloc on posava 60.000€ havia de posar 50, i on havia de posar 50 posa 60. A l’hora de 

transcriure es van invertir aquests dos imports, però que la suma és la mateixa. Per tant, 

si els sembla posarien a votació, si no hi ha cap aportació al respecte, aquesta 

modificació de crèdit, com deia obligada. 

 

 

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

unanimitat. 
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4.-   PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT PER SUPLEMENT.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció i segons el que disposa l’article 47.1 del RD 500/90 de 

20 d’abril i l’article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

 

Atès els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple 

de l’Ajuntament amb majoria simple. 

 

PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

1.Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per import de 213.000€ finançat amb 

la incorporació de romanent de tresoreria: 

 
Partida  Descripció Incorporació € 
03 155 21400 Reparació vehicles brigada    5.000,00 
03 920 21200 Reparac. mant. i conserv. edificis i altres 

construcc. 
  68.000,00 

19 155 60900 Vial escola Serreta   12.000,00 
19 155 61105 Passeig Riera Urbanització Tram C   25.000,00 
19 155 61112 Pavimentació carrers   20.000,00 
19 155 61116 Senyalitzacions i pilones    8.000,00 
19 155 62500 Mobiliari urbà   14.000,00 
19 165 63300 Enllumenat    6.000,00 
19 342 62200 Vestidors camp futbol   38.000,00 
19 920 22700 Redacció de projectes    5.000,00 
19 920 62200 Reformes edificis municipals  12.000,00 
   
TOTAL  213.000,00 

 
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 

oportunes. 
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3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que com els dia, fruit de la liquidació del pressupost de 2009, 

finalment, després de tot aquest romanent de tresoreria afectat que viatja d’un any a 

l’altre, va quedar un romanent per despeses generals disponible de 289.318,44€, dels 

quals proposen que s’incorporin en el pressupost d’enguany 213.000€, que van destinats, 

bàsicament, a partides d’inversió i de reparació i manteniment i conservació d’edificis 

municipals i redacció de projectes. Aquí també vol fer notar un error material perquè a 

l’hora de redactar aquestes propostes ho va haver de fer ell personalment per absència 

física de la interventora, i la partida 19.155.61.101 que diu “Passeig de la Riera” havia 

de ser la 61.105 que és la “Urbanització del tram C”, la partida concreta que segons 

Intervenció va destinada a les intervencions físiques que es produeixen entre el carrer les 

Heures i l’avda. de Marià Estrada, essent la partida aquesta del passeig de la riera 

destinada, bàsicament, pel tram per sota de Can Lleonart, al frontal de Can Vera.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que ella ja no sap què 

més dir, perquè porten tres anys dient el mateix al Sr. alcalde en cada modificació de 

crèdit, i com que li diverteix molt, i així els ho va fer saber l’altre dia, li fa gràcia, doncs 

són dues modificacions per mes, i bé, van sumant. Evidentment, no votaran a favor ni el 

punt 4 ni el punt 5. Pressupostos improvisats, sempre van a parar allà mateix i no ho 

poden aprovar.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que, una mica pel mateix 

que acaba de manifestar la portaveu de CIU, des del Partit Popular estan farts de veure 

que pràcticament mes sí mes també, ells estiren el pressupost com un xiclet. Està clar 

que la seva vocació és la d’incomplir, entre altres coses, el Reial Decret Llei que va ser 

aprovat pel govern de l’Estat Espanyol o publicat en Butlletí Oficial de l’Estat el passat 

dilluns. En qualsevol cas, el que queda clar és que ells fan cas omís de les recomanacions 
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d’austeritat. I amb aquesta alegria que els caracteritza segueixen modificant crèdit Ple 

rera Ple. Per tant, ells no els acompanyaran en aquest viatge com ja fa temps van decidir 

de no fer. 

 

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

en contra i pensen que són diners que s’haurien de dedicar a l’estalvi i veure si hi ha 

necessitats més imperioses per dotar partides que ja veuran després si s’exhaureixen o no 

s’exhaureixen. 

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que ells, de moment, 

votaran com sempre a favor de la proposta, en aquest cas les modificacions de crèdit 

perquè, efectivament, creuen que el pressupost és un ens viu i que, si realment són 

importants les modificacions, que creuen que sí, de moment, doncs votaran a favor la 

modificació de crèdit. 

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la proposta. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

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

Srs. Freixes i Ponsa; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo, Tort-Martorell i Xatart i 

Srs. Berzosa i Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la 

qual literalment diu: 

 

“Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació,  per a les quals la 

consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit i així com crèdit 

extraordinari amb subjecció a les disposicions vigents.  
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S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 

pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:  

 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa : 

 
Partida  Descripció Baixes € 
07 162 22709 Recollida escombraries rebuig + FORM    6.000,00 
08 323 48910 Conveni AMPA IES    2.000,00 
10 432 46700 Consorci DO Alella   12.000,00 
18 338 22610 Festa Verema. Activitats    9.000,00 
19 459 61116 Mur escorxador  46.700,00 
   
TOTAL  75.700,00 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta : 
 

Partida  Descripció Altes € 
07 162 62500 Contenidors i material inventariable    6.000,00 
08 323 48901 Conveni IES Alella    2.000,00 
10 432 62302 Oficina Turisme   12.000,00 
10 432 22630 Festa Verema    9.000,00 
19 155 61105 Urbanització Tram C  46.700,00 
   
TOTAL  75.700,00 

 
 

FONAMENTS DE DRET  

 

Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els 

crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.  

 

Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 

suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 

conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 

han estat objecte de cap minoració com a conseqüència de transferències anteriors.  

 

No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides 

que es proposa minorar.  

 



 11 

Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 41 del 

Reial decret  500/1990.  

 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple  l’adopció del següent acord:  

   

 

Aprovar la modificació de crèdit 19/09  per mitjà de  transferències de crèdit, que 

serà publicada al BOP durant 15 dies durant els quals es podran interposar 

reclamacions. En cas contrari esdevindrà definitivament aprovada.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta és la darrera modificació de crèdit, en aquest cas per 

transferències, que ascendeix a un total de 75.700€. Bàsicament hi ha un parell de 

partides que són de canvis per errors a l’hora de la dotació del pressupost exactament. I, 

per tant, són diners que en comptes d’anar a un lloc havien d’anar a un altre, que és el 

cas de 3 de les 5 propostes de canvis. I n’hi ha un parell, una que és per dotar amb els 

diners suficients poder acabar les intervencions que s’estan duent a terme a l’Oficina de 

Turisme, per un import de 12.000 € que vénen de la partida destinada al Consorci de la 

DO Alella. I la que sí que és més important són els diners que estaven destinats al mur de 

contenció de les terres de l’Escorxador, per un import de 46.600 €, i que es destinarien a 

la urbanització del tram C de la Riera, que són els diners necessaris per poder tancar 

l’obra, i que vénen, bàsicament, generats per unes intervencions de millora que es van 

proposar, unes fruit de la necessitat de soterrar un cable, tubs per Telefònica, i l’altra per 

l’estesa d’un tub amb les seves pertinents arquetes per poder passar la fibra òptica 

municipal, i que ara, quan duguin a terme el desplegament de la xarxa de fibra òptica de 

connexió d’edificis municipals, doncs aquí els tubs ja estan passats. I, per tant, el que 

hauran de fer és passar-hi la fibra.  
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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, Marzo i 

Nonell i Srs. Freixes i Ponsa; hi voten en contra els regidors Sres. Tort-Martorell i Xatart i 

Srs. Berzosa i Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ INTERNA SOBRE 

RECONEIXMENT DE COMPATIBILITAT XXXXXXXXXXXX. 

- El regidor Sr. Ponsa ret compte de la proposta de la regidoria d’Administració i Gestió 

Interna, la qual literalment diu: 

 

“Vista la sol·licitud formulada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, caporal del cos de la Policia 

Local, amb RE 1481, de 8 d'abril, sobre reconeixement de compatibilitat per 

impartir 44 hores totals de classe als aspirants al cos de mossos d'esquadra i 

policies locals a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 

Vist l'informe favorable emès al respecte pel secretari general de la Corporació en 

data 20 d'abril de 2010. 

 

Aquesta regidoria proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord: 

 

Reconèixer la comptabilitat del caporal del cos de la Policia Local, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per impartir 44 hores de classe als aspirants al cos de 

mossos d'esquadra i policies locals a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 

durant el curs bàsic 2009-2010.” 

 

 

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

manifestar que el que es proposta des d’aquesta regidoria és això, reconèixer la 

compatibilitat del caporal XXXXXXXXXXXXXX perquè pugui donar classes a l’Escola de 
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Policia, per un total de 44 hores per aquest curs. Això ho va demanar també l’any passat  

i se li va acceptar per part del Ple. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

7.- PROPOSTA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT SOBRE APROVACIÓ DE LES BASES 

REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES AGROAMBIENTALS AL MANTENIMENT 

DEL PAISATGE I L’ACTIVITAT AGRÀRIA.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la 

proposta de l’àrea de Sostenibilitat, la qual literalment diu: 

 

“L’Àrea de Sostenibilitat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts 

agroambientals al manteniment del paisatge i l’activitat agrària (amb els annexos). 

 

SEGON.- Sotmetre aquestes Bases a informació pública per un termini de VINT DIES 

per tal que els interessats puguin presentar les reclamacions o al·legacions que 

considerin escaients, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 

i exposant-se al Tauler d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten reclamacions o 

al·legacions, un cop transcorregut aquest termini d’informació pública, les 

esmentades Bases s’entendran aprovades definitivament  

 

 TERCER.- Aprovar-ne la convocatòria pública.” 

 
 

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

tal de manifestar que, com els darrers mesos de maig dels últims anys, tornen a presentar 

al Ple la proposta per a l’aprovació de les Bases reguladores d’ajuts agroambientals. Com 
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ja va assabentar-los en la Comissió Informativa prèvia al Ple, hi incorporen, de fet, una 

sola novetat i un ajustament pel que fa a una altra dada que tot seguit donarà. Pel que 

fa a la novetat, han incorporat dins del barem de puntuació, una de 4 punts que és el 

màxim per aquells conreus o per aquelles finques forestals formin part o estiguin 

integrades dins d’itineraris senyalitzats d’un interès patrimonial o turístic, i que a 

aquests efectes serien la ruta de la Vall de Rials i la Ruta del Torrent del Fonoll. Entenen 

que ja que les propietats s’han avingut amb l’Ajuntament, i han acceptat, tenir en les 

seves finques tot un seguit de rètols que motiven el pas de visitants, i, per tant, el 

coneixement d’aquests elements patrimonials que hi pugui haver, com casetes de vinya, 

mines i altres construccions, doncs entenien que en reconeixement a aquesta bona 

voluntat de deixar el pas franc als visitants i també per donar a conèixer el patrimoni 

arquitectònic popular a Alella, que valia la pena tenir-ho en consideració. Aquesta és una 

de les novetats que s’incorpora al barem de puntuació. I després el que han fet també és 

ajustar a la baixa del 15 al 10 per cent la superfície mínima afectada, a efectes de plaga 

fitosanitària, per a les masses boscoses. És a dir, van establir ja l’any passat una línia 

d’actuacions que pretenia que es fes gestió forestal després d’uns anys de sequera que 

havia comportat també un deteriorament del bosc i en algunes zones molt evident. 

Havien establert un llindar mínim de la superfície mínima del 15%, i l’han rebaixada al 

10%. Els sembla que és més que suficient i si amb això esperonen que algú altre s’hi 

animi, doncs pensen que pot ser positiu. La resta de la convocatòria és la de cada any. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

8.- PROPOSTA DE L’ÀREA DE SOSTENBILITAT SOBRE BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA 

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

31/2010.- El tinent d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la proposta de l’àrea de 

Sostenibilitat, la qual literalment diu: 
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“Conformement al previst per l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que estableix: 

 

"4. Una bonificació del 50 per cent de la quota per aquelles edificacions anteriors a 

l'entrada al Codi Tècnic i a l'entrada en vigor del Decret d'Ecoeficiència que duguin a 

terme obres per incorporar sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 

solar per a l'autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació s'haurà d'acreditar en els 

mateixos termes que ho exigeix la normativa per als habitatges amb llicència posterior 

al Codi Tècnic de l'edificació i només tindrà efecte sobre el cost d'instal·lació i/o 

adequació dels sistema implantat." 

 

Atès que l’adequació situada XXXXXXXXXXXXXXX és anterior a l’entrada en vigor del 

Codi Tècnic i del Decret d’Ecoeficiència, 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. 

31/10, instat per XXXXXXXXXXXXXX, per a la instal·lació de plaques solars 

fotovoltàiques a la finca situada XXXXXXXXXXXXXXX, d’aquest terme municipal.”  

 
 

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

tal de manifestar que, com saben, a l’ordenança fiscal núm. 3 hi ha un article que van 

introduir fa una colla d’anys quan ni el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat ni el Codi 

Tècnic de l’Edificació estaven en vigor, pel qual des de l’Ajuntament s’esperonava o es 

promovia la instal·lació d’energies renovables, bàsicament plaques solars fotovoltàiques 

o plaques solars tèrmiques per a l’autogeneració d’energia. Amb el temps, aquestes dues 

normatives són de rigorosa aplicació amb obra nova, però  han convingut en el Ple de 

deixar també com a residual o com a refugi aquell article, entenent que de la mateixa 

manera convé promoure la instal·lació d’aquest tipus d’energia en edificacions ja 

existents. Per tant, les bonificacions són, únicament, sobre el cost de la instal·lació 
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d’aquests sistemes, i, per tant, no sobre l’impost total de l’obra nova. Però bé, en 

qualsevol cas continuen vigents. I aquest seria un dels casos en el qual el particular 

sol·licita la bonificació del 50% que s’estableix en l’ordenança per la instal·lació del 

sistema de plaques solars. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

9.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I COR SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ A LES 

ESCOLES BRESSOLS.- La regidora Sra. Xatart ret compte de la moció dels grups 

municipals de Convergència i Unió, i Cor Amor per Alella, la qual literalment diu: 

 

“Els grups municipals CiU i COR presenten la següent moció al ple de l'Ajuntament 

d'Alella per a la signatura d'un conveni sobre l'escolarització de les escoles bressol 

del municipi. 

 

ATÈS QUE 

es vénen produint de manera continuada determinats problemes pedagògics i de 

gestió en l'escolarització a la llar d'infants Els Pinyons 

 

INSTEM 

l'Ajuntament perquè estableixi, d'acord amb la normativa d'aplicació, un marc 

jurídic estable de concertació amb les escoles bressol privades del municipi amb 

l'objecte de proveir places d'escolarització en cas que l'oferta pública resulti 

insuficient, tenint en compte principalment criteris pedagògics. 

 

És per tot l'exposat que els grups municipals CiU i COR demanen que es prengui en 

consideració la moció presentada al Ple d'aquest Ajuntament.” 
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La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de 

manifestar que Esquerra – La Garnatxa no votarà a favor d’aquesta moció perquè entenen 

que parteix d’una premissa, quan diu que de manera continuada es vénen produint 

problemes de gestió pedagògica, i entenen que no hi ha constància de cap mena que 

sigui així, en tot cas no els han arribat comentaris per part de les famílies. Per part de 

les llars d’infants privades del municipi, des de fa temps hi ha uns acords, que es duen a 

terme, i, en tot cas, consideren que el problema no és pedagògic, en cap cas, sinó que és 

un problema de gestió que hi estan treballant diàriament. Des de fa un mes que estan en 

converses amb les llars d’infants privades per arribar a una sèrie d’acords que els 

permetin tenir un diàleg més fluid a l’hora de gestionar les beques que obtenen algunes 

famílies amb necessitats específiques. Entenen que des de Serveis Socials i des 

d’Educació s’està donant resposta a les necessitats de famílies que no obtenen plaça a la 

llar d’infants Els Pinyons, a la llar d’infants municipal. S’hi està donant resposta des de ja 

fa molt temps, de fet des que es va obrir la llar d’infants. I el fet que les famílies que no 

obtenen plaça l’any següent d’escolarització se’ls requereixi perquè facin la preinscripció 

a la llar d’infants municipal, creuen que és obvi que ha de ser així, atès que s’està 

subvencionant a unes famílies. I entén que no pot ser d’una altra manera. Ara bé, pensen 

continuar subvencionant les famílies que ho necessitin sempre i quan no hi hagi places a 

la llar d’infants municipal. Continuaran treballant alguns aspectes que sí que creuen que 

són millorables, però, en tot cas, de cap de les maneres la qüestió pedagògica, que 

creuen que està garantida pel que fa a la llar dels Pinyons. Està garantida com no podria 

ser d’una altra manera. 

 

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

Sra. Giralt les gràcies per les explicacions. Només li vol dir que li sobta que una moció,  

transaccionada en principi, la votin en contra. I si li diu que fa més d’un mes que ja 

estan treballant perquè aquestes qüestions vagin endavant i no hi hagi aquests 

malentesos o aquests problemes, no entén per què hi votaran en contra quan realment el 

que s’està demanant és això. 
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La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que voten en contra 

sobretot perquè se’ls demana que estableixin una normativa d’aplicació, un marc jurídic 

estable de concertació amb les escoles bressol. De moment, tal i com està funcionant, 

actualment, entenen que ja estan donant sortida a les necessitats específiques que 

apareixen any rera any al llarg del curs. Perquè la qüestió és que hi ha famílies que 

necessiten ser subvencionades per qüestions diverses, a meitat de curs potser ja estan 

escolaritzades en una llar d’infants privada o potser volen escolaritzar, perquè ha canviat 

la situació familiar a mig curs. En aquest cas, que no hi ha plaça a l’escola municipal, a la 

llar d’infants municipal, han de garantir, sens dubte, que solucionen els problemes 

d’aquestes famílies. Això ja està passant, ja és un fet i no tenen constància que hagi 

resultat un problema pedagògic. Per això no sap si establir aquesta normativa, que no 

creuen ara per ara necessària, després d’haver estat tres setmanes tractant del tema amb 

les llars d’infants, amb Serveis Socials, Educació. Han estat considerant les diferents 

possibilitats però no la part pedagògica, perquè no és un problema pedagògic, és un 

problema que no és el que es posa en aquesta moció. Per tant, no la votaran a favor 

perquè no és per aquí, però creuen que poden millorar les relacions que és el que volen 

de totes totes amb tots els equipaments de llars d’infants del poble. Creuen que han de 

treballar per crear més fluïdesa i ho estan fent des de fa mesos, concretament les últimes 

tres setmanes s’hi han posat de valent. I la setmana que ve tindran una reunió 

concertada ja amb les llars d’infants i continuaran avançant. Però no parlaran del tema 

pedagògic, perquè no hi ha cap constància que sigui un tema pedagògic el que estigui 

sobre la taula. Per tant, no poden canviar la normativa per aquest motiu o fer un marc 

jurídic nou que creuen que no és necessari. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que no parlen de 

problemes pedagògics, parlen de gestió pedagògica que és molt diferent. I es reitera, no 

entén que una moció transaccionada es voti en contra, i després la moció en cap moment 

parla de casuística concreta i la regidora Sra. Giralt l’està concretant.  

 

El Sr. alcalde manifesta que pel que la regidora Sra. Xatart comenta de la moció 

transaccionada, ell aquest matí precisament ha parlat amb la regidora de Serveis Socials 
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per saber com estava el tema i no la tenien pas per transaccionada, amb la qual cosa els 

haurà faltat comunicació a tots.  

 

La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que recorda que va 

demanar que fos retirada en la Comissió Informativa. És veritat que van parlar de treure 

algunes frases perquè es qüestionava la llar dels Pinyons, però entén que encara hi ha 

parts que no responen a la realitat que viuen, i, per tant, no la poden acceptar.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ell no sap si proposar si hi ha voluntat de retirar-la i trobar 

una posició de consens i tornar-la a portar el proper dia o directament la voten i que 

sigui el que hagi de ser. 

 

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

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que només volia comentar 

una cosa. Sobre la gestió pedagògica pel que ha dit la regidora d’Educació i Cultura, la 

realitat que això no és una realitat. Ell està totalment en desacord amb això. Primer, 

perquè, personalment, si han portat a terme aquesta moció és perquè coneixen casos 

reals de persones amb noms i cognoms que tenen problemes, i podrien dir que alguns 

pedagògics, encara que no siguin experts. Però ell diria que sí. Li explicarà una petita 

història. Típica mare monoparental busca plaça a l’escola bressol municipal, no hi pot 

entrar, està becada aquesta família, se la convida a anar a una privada. Aquell nen porta 

un any en una privada i a l’any següent que torna a estar becat se l’obliga a anar a trobar 

plaça a la municipal. Aquell nen que ha estat tot any en un privada becat, que ja ha 

adquirit uns hàbits, etcètera etcètera, ja se li provoca un canvi, sense triar-ho, a una 

altra escola. Això potser és gestió pedagògica, o no? 

 

La regidora Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que aquests tres casos que 

diu el regidor Sr. Freixes, d’un en concret, no és experta en problemes pedagògics però 

en Serveis Socials sí. Per tant, des de la regidoria de Serveis Socials sempre, i ja ho va dir 

a la Comissió Informativa, sempre que hi ha un nen que canviant-lo d’escola li pot crear 
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un trauma o hi ha una família desestructurada al darrera o pot tenir cabuda que tingui 

problemes socials, ells continuaran becant. És més, hi ha hagut famílies que han marxat 

del poble a mig curs, i se’ls ha continuat becant a la mateixa escola, perquè entenen que 

això sí que pot crear problemes. Però, primer de tot, no han d’oblidar que la llar d’infants 

de 0 a 3 anys no és una escolarització obligatòria, això per començar. I segona, persones 

que són usuàries de Serveis Socials és totalment entenedor que primer intentin entrar a 

la llar d’infants municipal i que si no hi tenen cabuda vagin a la llar d’infants privada. I 

és més, quan ells diuen que es vagi a la llar d’infants privada, tot i que no és obligatori, 

torna a repetir, que s’escolaritzin, ho fan perquè creuen que a la família li cal que aquest 

nen estigui escolaritzat perquè hi ha un problema social al darrera. Per tant, no entén 

aquesta moció. 

 

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

adherir-se a la moció com a grup proponent i és el que els llença,  als dos grups que han 

presentat la moció, Amor per Alella i CIU, perquè en el Partit Popular també els preocupa 

i són molt sensibles a la problemàtica que, efectivament, existeix i que ells no volen 

veure perquè ja ha quedat clar que governen sense ulleres encara que des d’aquí els 

agraeix que, a vegades, es posin les ulleres per poder governar. Els suggeriria que no se 

les traguessin i continuessin governant amb ulleres i, d’aquest forma, segurament veurien 

molts dels problemes que neguen veure. 

 

La regidora Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que si, al regidor Sr. 

Berzosa, tan li interessa aquesta problemàtica, durant tres anys que porten de mandat no 

hagués estat de més que hagués anat a veure a la regidora de Serveis Socials, algun cop, 

per parlar sobre aquest tema.  

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la moció. Hi vota a favor els regidors Sres.  

Tort-Martorell i Xatart, i Srs. Berzosa, Freixes i Reverter; hi voten en contra el Sr. alcalde, 

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

Sr. Ponsa; s’absté de votar la regidora Sra. Marzo. En conseqüència no s’aprova la moció.  
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10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA DE REBUIG DE 

L’ANUNCI DEL GOVERN ESPANYOL DE CONGELACIÓ DE LES PENSIONS.- El regidor Sr. 

Berzosa ret compte de la moció del grup municipal del Partit Popular, la qual literalment 

diu: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Les greus dificultats econòmiques i d'atur que viu el nostre país, així com el 

desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures extraordinàries, també 

exigides per la nostra pertinença a la zona euro, que també travessa un període 

d'inestabilitat al que cal donar solucions coordinades.  

 

En aquest context el President del Govern va anunciar el passat 12 de maig en el 

Congrés dels Diputats algunes decisions que, d’adoptar-se, lesionarien injusta i 

injustificadament a més de 5 milions de pensionistes, trencant a més a més un dels 

principals assoliments de la nostra democràcia: el Pacte de Toledo. 

 

Hem de recordar que aquest Pacte d'Estat es va assolir el 1995 entre tots els Grups 

Parlamentaris, i va tenir el suport dels sindicats en 1996 mitjançant l'Acord sobre 

consolidació i racionalització del sistema de pensions. 

 

Aquests acords, fruit d'un ampli i responsable diàleg polític i social, van treure a la 

nostra Seguretat Social de la incertesa econòmica i van garantir un sòlid compromís 

de tots els partits i forces socials per a fer viable i sostenible la nostra Seguretat 

Social. 

 

La greu situació de 500.000 milions de pessetes de dèficit, la inseguretat de poder 

cobrar les pensions futures i incertesa dels pensionistes per a mantenir el seu poder 

adquisitiu van ser, entre d’altres, les raons perquè tots els partits assumissin el 

Pacte de Toledo i les seves recomanacions. 
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La Llei 24/1997, de 16 de juliol, de consolidació i racionalització de la Seguretat, 

va ser resultat directe del Pacte de Toledo, en compliment del qual i amb la 

participació de tots els Grups Parlamentaris, es va constituir una Comissió de 

seguiment en el Congrés dels Diputats. Aquesta Comissió ha anat avaluant el 

compliment de compromisos i recomanacions des de llavors i ho ha fet amb eficàcia 

i amb rigor sota diversos governs. 

 

En l'actualitat està examinant un document de data 29 de gener de 2010, enviat pel 

govern espanyol per a examen i debat, de manera que els acords que es poguessin 

arribar donessin lloc a les reformes i modificacions legals pactades entre tots els 

grups polítics, sense oblidar la participació dels agents socials en el procés de 

diàleg social actualment obert. 

 

L'anunci de retallades en els drets dels pensionistes, principalment el dret a la 

desvalorització en funció de l’IPC (article 11 de la Llei 24/1997, de 16 de juliol), 

trenca el Pacte de Toledo, una de les més importants conquestes de la nostra 

democràcia. Aquestes retallades priven de drets a més de cinc milions de 

pensionistes i ens fa retrocedir als temps en els quals el Govern, segons criteris 

d'oportunitat i de conveniència política, donava o negava la revaloració de les 

pensions i, per tant, donava o treia poder adquisitiu a les afeblides economies dels 

pensionistes. 

 

Es poden produir altres efectes addicionals i indesitjables d'empobriment per als 

pensionistes al bloquejar “sine die” la base sobre la qual s'actualitzarien les 

pensions desprès del bloqueig de la seva quantia que planteja ara el Govern. 

 

L’experiència indica que aquest tipus de mesures, combinades amb l’elevació 

d'impostos, especialment l’Iva (2 punts de pujada al juliol pròxim), generen 

problemes afegits en el consum i en l’ocupació, l’evolució de la qual, si no es 
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corregeix amb reformes adequades, posarà en perill els ingressos per cotitzacions, 

que són essencials per a mantenir el nostre sistema de Seguretat Social. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Alella, eleva al Ple per a la 

seva consideració la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

1) Instar el Govern espanyol que elimini les mesures previstes per a la supressió de 

la desvalorització de les pensions contributives. 

 

2) Sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo de manera urgent 

per a reprendre els treballs de la mateixa, a fi que s'acordin per tots els grups 

les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la viabilitat i el futur 

del nostre sistema de Seguretat Social.” 

 

 

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

manifestar que davant les mesures proposades pel Partido Socialista Obrero Español, i en 

concret la que afecta a la congelació de les pensions, des del Partit Popular entenen que 

s’està conculcant, vulnerant, infringint el pacte de Toledo, pacte que recorda va ser 

signat per totes les forces polítiques. I no només les forces polítiques, sinó per tots els 

agents socials, en el seu moment, l’any 1995, perquè va ser un dels primers pactes 

d’Estat de la seva democràcia.  

 

Dit això el regidor Sr. Berzosa procedeix a la lectura de la moció modificant però “in 

voce” l’acord primer quedant de la següent manera: “Primer.- Demanar al Govern de la 

Generalitat que insti el Govern de l’Estat Espanyol perquè elimini les mesures previstes 

per la supressió de la desvalorització de les pensions contributives.”. 
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El Sr. alcalde manifesta que per part del grup d’Esquerra Republicana i La Garnatxa, en 

principi donaran recolzament a aquesta proposta sempre i quan en la part propositiva de 

l’acord, la moció que es va presentar a Secretaria parla d’instar directament al govern 

espanyol que elimini les mesures previstes per la supressió de la desvalorització de les 

pensions contributives, en aquest punt número ú. Per tant, si és sota el text original que 

obrava a Secretaria doncs li donarien el recolzament pertinent.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que justament ha fet una 

modificació “in voce” perquè al Sr. alcalde li resulti més agradable empassar-se aquest 

bombó. 

 

El Sr. alcalde manifesta que doncs els estava bé d’entrada el govern espanyol que 

finalment és qui té la responsabilitat del “marró”. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que no està malament que 

sigui el Govern de la Generalitat qui insti el Govern de l’Estat Espanyol. 

 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que voldria saber, en definitiva, 

quina serà la proposta, si la que s’ha remès a Secretaria o la que ha llegit “in voce”. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no sap si té la majoria suficient. Ell el que li proposa és que 

mantinguin el text original per donar-li suport.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que ja, però la resta de 

grups haurien de manifestar-se. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ells s’abstindran, com 

fan habitualment en temes que no són de caràcter exclusivament local. 

 

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

seu grup no hi votarà a favor perquè entenen que aquesta proposta és extemporània 
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perquè parla que s’eliminin unes mesures previstes. Precisament aquestes mesures ja han 

estat aprovades al Parlament, al Congrés, i, per tant, ja no són previstes, són unes 

mesures que ja estan implantades. Per tant, vol dir que no entén aquesta proposta. 

Estaria d’acord a sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo, però no en 

el primer punt. Per tant, no li donaran el suport. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que accepta l’aclariment 

del portaveu del grup del partit dels Socialistes per Catalunya, que era lògica i previsible, 

i, per tant, ja se la saltava i obviava per natural. Prega a la resta de formacions que 

tinguin per proposat l’acord primer tal i com constava en l’escrit presentat a Secretaria, i 

agraeix també que per part de Gent d’Alella es mantinguin, almenys respecte a les 

mocions supramunicipals, com les adjectiva, que presenta el Partit Popular, en aquest 

posicionament d’abstenció, ja que respecte a altres que presenten altres forces polítiques 

no hi tenen cap inconvenient, o inclús presenta alguna que té a veure amb les bombes 

d’Hiroshima o Nagasaki que poc tenen a veure amb els alellencs. 

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la moció. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

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

Martorell i Xatart i Srs. Berzosa, Freixes, Ponsa i Reverter; hi voten en contra el tinent 

d’alcalde Sr. Serés; s’absté de votar la regidora Sra. Marzo. En conseqüència s’aprova la 

moció.   

 

 

11.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 530/2010.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de 

l’Alcaldia núm. 530/2010, de 13 de maig, el qual literalment diu: 

 

“Atès que el que estableix el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la base 41 de 

les Bases d’Execució del Pressupost. 
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Vista la liquidació del Pressupost que presenta Intervenció a data 31 de desembre 

de 2009, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT: 

 

Aprovar la liquidació del pressupost 2009 de l’Ajuntament que posa de manifest les 

següents magnituds: 

 

Ajuntament: 

 

- Resultat pressupostari ajustat.................................................. 1.366.090,11 € 

- Romanent de tresoreria afectat ................................................. 1.428.211,34€ 

- Romanent de tresoreria per a despeses generals ............................817.019,69€” 

 
 

El Sr. alcalde manifesta que es dóna compte d’aquest Decret 530, de liquidació del 

pressupost, que diu que el resultat pressupostari ajustat va ser positiu 1.366.090,11€, 

que hi ha un romanent de tresoreria afectat 1.428.211,34€, també positiu, i que hi ha un 

romament de tresoreria per a despeses generals de 817.019,69€, dels quals per arribar a 

la xifra que els comentava abans dels 289.000€ s’hauria de treure tots aquells recursos 

que viatgen d’un any a un altre vinculats a aquest romanent de tresoreria, que pujaven a 

400 i escaig mil, i els 52.000€ de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

 

 

El Ple acorda ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 530/2010, de data 13 de maig. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

   

A) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que té un prec, que 

és que suposa que el mes de maig sí que poden començar a pensar en pressupostos 

participatius. En van parlar l’any passat, semblava que no era el moment oportú, 

semblava que no hi havia gent a la casa amb formació per poder-ho fer, i ella fa el 
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prec que de cara el 2011, tal i com el Sr. alcalde l’any passat va anunciar, doncs 

poguessin poder començar a treballar en aquest sentit. També té una pregunta a fer 

sobre la situació de l’expedient de nomenament de fill predilecte del Francesc Ferrer 

i Guàrdia, que fa molt de temps que no en parlen i potser ho haurien de fer. 

 

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

treballant.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que pel que fa al primer punt, si vol la regidora Sra. Marzo, 

la insta perquè el mateix dia 8, quan acabi la Junta de Portaveus d’Informació, en 

puguin parlar.  

 

 El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que respecte d’aquest 

expedient deu estar més que caducat,  com els iogurts, caducat legalment vol dir.  

 

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

al Sr. alcalde en relació al Real Decret Llei 8/2010, de les retallades “zapateriles”, i 

en concret en relació al capítol sisè d’aquest Reial Decret Llei, que és el que recull o 

obliga a aplicar mesures en matèria econòmica financera a les entitats locals. 

Voldria, primer, conèixer l’opinió del Sr. alcalde, o la seva valoració al respecte, pel 

que d’intrusió o conculcació del principi d’autonomia de les corporacions locals, de 

les entitats locals, suposa. És un atemptat gravíssim a la independència i al principi 

d’autonomia dels ajuntaments i mai s’ha produït,  i ha hagut de ser de la mà dels de 

sempre, del Partit Socialista, que es produís aquest atemptat gravíssim a aquest 

principi vital per a un ajuntament, com és el d’Alella i la resta. Això en primer lloc. 

I després, aprofitant que hi ha la Sra. Interventora, voldria saber si a data d’avui 

saben exactament quina serà la transcendència econòmica financera d’aquestes 

mesures a les quals els obliga el Govern Central.  

 

 El Sr. alcalde manifesta que pel que fa a la primera part, estan, i tampoc ha volgut 

comentar-ne res abans, a l’expectativa de la reunió que es produirà demà a la 
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Federació de Municipis de Catalunya, de la seva Comissió Executiva i del Consell 

Nacional, convocats d’urgència davant de l’aparició i proposta d’aquest Reial Decret, 

per sumar-se al posicionament del municipalisme català al respecte. I pel que fa a 

les mesures que en principi es proposen, doncs estan a l’expectativa, però, en 

qualsevol cas, pel que fa a les retribucions dels funcionaris i dels treballadors 

d’aquesta Corporació, doncs entén que després de l’aprovació d’avui pel Congrés de 

Diputats s’aplicarà el que la normativa estableix i per part dels càrrecs electes doncs 

esperaran, més enllà que ha sortit una proposta de la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies, si no s’equivoca de fa un parell de dies, a veure quin és el 

posicionament de la Federació de Municipis per tal d’aplicar-se en conseqüència el 

que correspongui. I valorar respecte a la proposta de la penúltima variació i 

improvisació pel que fa a la impossibilitat d’endeutament per part dels ajuntaments, 

proposada per sorpresa o a traïció, directament, en el butlletí del dimarts, i suposa 

que fruit d’algunes trucades que devia rebre el president del govern per part 

d’alguns alcaldes, doncs la rectificació immediata de l’endemà. La veritat és que en 

qualsevol dels dos casos i, més enllà de valorar doncs que potser a l’hora de prendre 

decisions s’haurien de pensar una mica millor i actuar en conseqüència, no és 

correcte que els ajuntaments que han fet els deures bé, com creu que és el seu cas, 

com a mínim pel que fa a l’endeutament municipal, doncs hagin de ser tractats 

d’aquesta mateixa manera, més amb una mesura que acabarà sent només d’un any, i 

que la veritat que qui s’hagi d’endeutar i pugui ho farà d’aquí a 31 de desembre, 

que el 2011 és any d’eleccions, la qual cosa és una mesura que ell troba totalment 

una pèrdua de temps. 

 

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

com s’ha d’aplicar a nòmines va sortir, si no ho recorda malament, ahir mateix, i 

una altra que ha aparegut avui, i a hores d’ara és molt difícil qualificar, quantificar 

encara com repercutirà això a les nòmines dels treballadors d’aquest Ajuntament i al 

capítol I. I també perquè hi ha una sèrie de dubtes raonables sobre l’aplicació del 

Reial Decret, que ni tan sols han estat capaços de parlar amb la Diputació perquè 

estan molt reunits intentant esbrinar com s’ha de fer. 
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 El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, aquest matí, que ha passat un 

moment pel despatx de la Sra. Interventora, que estava aplicada llegint el Reial 

Decret, l’ha convidada a deixar-ho estar fins al migdia, no fos cas que no s’acabés 

aprovant, finalment. La qual cosa és a partir d’avui, a quarts de dues, gràcies a les 

abstencions pertinents, que ha entrat en vigor i, per tant, els propers dies o 

setmanes començaran a treballar-ho. En qualsevol cas, en el moment que vegin 

quin és el posicionament pel que fa a les retribucions dels electes, doncs potser ho 

parlen abans per telèfon o aprofiten també aquest dia 8 per parlar de quina és la 

posició a adoptar per part dels electes de l’Ajuntament d’Alella. 

 

 El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que a ell, més que el 

tema dels electes, li preocupa més el tema del personal, els funcionaris o 

treballadors d’aquest Ajuntament. En la pregunta ha fet menció expressa al capítol 

sisè, que és aquell que afecta al tema de finançament dels municipis, no tant al del 

règim del personal que, evidentment, el partit o el govern del Partit Socialista, ha 

decidit que la càrrega per intentar sanejar amb aquestes mesures improvisades, 

aquest dèficit públic, recaigui, com sempre, en els més dèbils, en els funcionaris, 

en els pensionistes, i en l’administració més dèbil que és l’administració local, en 

definitiva. Mentre altres forces polítiques, com el Partit Popular, porten temps 

insistint en la segona descentralització per aconseguir una millora en el 

finançament de les entitats locals, resulta que no, que des del Partit Socialista se’ls 

intervé, pràcticament. La seva preocupació era més saber durant aquest any, que és 

el que finalment ha quedat reduïda aquesta modificació del dia següent, a 

l’ocurrència del dia després del Sr. Zapatero via butlletí oficial, aquest any que 

queda congelat quant a inversions, en què els afectarà. Si els perjudica en les seves 

inversions, en les seves previsions, l’endeutament. Els préstecs ja els havien 

consolidat amb caràcter previ, i, per tant, allà sí que no els poden afectar ni posar-

hi mà, però era aquí on tenia la seva preocupació.  
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 El Sr. alcalde manifesta que pel que recorda haver llegit de la norma, aquí el que 

creu que es plantejava era on havien de destinar els recursos provinents de la 

reducció de les retribucions del personal i que ho posava en tres terminis. El primer 

era a compensar el romanent negatiu de tresoreria, que no és el seu cas. L’altre 

reduir l’endeutament, que tampoc és el seu cas, perquè en aquests moments tenen 

aquest endeutament de fa uns quants anys, que els queden 21.000 o 17.000 euros 

per pagar a La Caixa, i que ja estan pressupostats i que acaben a 1 o a 2 de gener 

de l’any que ve. I, finalment, aquesta reducció, aquests diners, doncs que es 

destinin, que ja vagin directament, que no vagin a inversions d’enguany sinó que 

vagin directament a la liquidació de l’exercici per tal de tancar l’exercici amb 

aquests diners com a més romanent. La tercera era per a inversions però,  que ell 

creu que aquests diners provinents d’aquest estalvi doncs el que faran és deixar-los 

per al tancament de l’exercici 2010, i, per tant, no els tocarien.   

 

 

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

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

 


