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FV/ac 

 

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

DE DOS MIL DEU 
 

Al poble d’Alella, el dia 29 de juny de dos mil deu, essent les 20 hores 5 minuts, a la Sala 

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

Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública 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. 
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El Sr. alcalde manifesta que proposarien la introducció d’un darrer punt de l’ordre del dia 

per urgència, com a una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional fruit 

dels esdeveniments produïts ahir a la tarda. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que, evidentment, es vol 

posicionar en contra tant de la urgència com de la conveniència d’aquesta proposta que 

ha avançat el Sr. alcalde.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la urgència de la inclusió d’aquesta moció 

a l’ordre del dia. Hi voten a favor el Sr. alcalde, els tinents d’alcalde Sra. Aloy i Srs. 

Asensio i Serés, i els regidors, Sres. Giralt, Marzo, Nonell, Tort-Martorell i Xatart, i els Srs. 

Freixes, Ponsa i Reverter, i hi vota en contra el regidor Sr. Berzosa. En conseqüència 

s’aprova la seva inclusió. 

 

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 27 DE MAIG DE 2010.- A continuació la Presidència sotmet a votació l’aprovació de 

l’acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS, 

INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.- El Sr. alcalde 

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

 

“Atès el Decret llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 

de 20 de maig. 
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Atès l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya en relació a les mesures 

urgents de reducció de dèficit de 28 de maig de 2010. 

  

Proposo: 

 

Primer.- Reduir d’un 7% la retribució vinculada a la dedicació parcial de l’alcalde. 

 

Segon.- Reduir d’un 6% la retribució vinculada a les dedicacions exclusives i 

parcials dels regidors i regidores. 

 

Tercer.- Reduir d’un 6% la retribució vinculada a les dedicacions exclusives i 

parcials del personal eventual. 

 

Quart.- Reduir d’un 5% les assignacions per assistències a sessions i comissions dels 

regidors i les regidores. 

 

Cinquè.- Reduir d’un 10% l’assignació econòmica a favor dels grups polítics 

municipals. 

 

Sisè.- Aplicar aquestes reduccions retroactivament des de l’un de juny de 2010.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, atenent les mesures extraordinàries aprovades pel Govern de 

l’Estat, amb el Decret llei 8/2010, de reducció de les retribucions dels treballadors de 

l’Administració i fruit també dels suggeriments fets per la comissió municipalista de 

Catalunya, doncs proposen de reduir les retribucions dels càrrecs electes i les 

assignacions dels grups polítics municipals, en el sentit de reduir un 7% la retribució 

vinculada a la dedicació parcial de l’alcalde, un 6% la retribució del personal eventual i 

dels electes que tenen dedicacions exclusives i/o parcials. D’un 5% de les assignacions 
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per assistències a sessions i comissions dels regidors i regidores que van per aquest règim 

i d’un 10% de l’assignació econòmica a favor dels grups municipals. I que aquesta mesura 

s’apliqui des de l’1 de juny d’aquest any. És amb caràcter retroactiu, igual que s’aplicarà 

als treballadors.  

 

 

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 NÚM. 6/2010 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 amb subjecció a les 

disposicions vigents.  

 

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 € 

01 920 22706 Estudis i treballs tècnics    3.250,00 
07 172 48905 Agrupació Defensa Forestal    3.500,00 
10 432 46700 Consorci DO Alella   18.000,00 
10 432 22700 Acord Corporació Catalana     5.600,00 
15 241 22646 Accions per a l’Ocupabilitat    5.200,00 
17 340 13100 Retribucions Bàsiques Laborals Eventuals    3.500,00 
08 323 48901 IES Alella 1.000,00 
TOTAL   40.050,00 
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Consignació de despeses amb crèdits en alta : 
 

Partida Descripció Altes € 
01 221 22402 Prevenció i Salut Laboral    5.450,00 
01 920 13100 Retribucions Bàsiques P.Lab.Eventual    5.200,00 
07 162 46801 Conveni ADF    3.500,00 
17 341 22704 Contractació Serveis Esportius    3.500,00 
19 459 61117 Reforç Bononat de Comalada   21.400,00 
08  323 48910 Ampa IES Alella 1.000,00 
TOTAL   40.050,00 

 
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.  

 

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 6/2010  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.” 
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El Sr. alcalde manifesta que el que fa aquesta proposta és donar de baixa crèdits en 

diferents partides per 40.050,00€ i donar-los d’alta en altres partides. N’hi ha alguns que 

estan directament vinculats i un altre de compensació. Bàsicament, van vinculats a la 

liquidació d’unes factures amb la Mútua, a poder pagar les quitances del personal que 

s’ha contractat a través del Pla del Servei d’Ocupació de Catalunya; traspassos de partides 

entre convenis de les ADF per poder-los pagar, bé, perquè no havien estat del tot ben 

comptabilitzats; també per poder externalitzar el servei d’un monitor a partir del mes de 

setembre de l’Escola d’Iniciació Esportiva;  per acabar de complementar o completar 

l’aportació del conveni de l’Institut d’Alella; i, per últim, per pagar una darrera factura 

que va entrar a primers d’aquest any de les obres dutes a terme l’any passat en l’av. 

Bononat de Comalada. Tot això puja aquests 40.050,00€ que transfereixen d’un costat a 

un altre. Exposarà ara, també, la modificació núm. 7/2010 corresponent al següent punt 

de l’ordre del dia. Manifesta que és una modificació de crèdit, però aquesta és perquè es 

relacionen les partides. El que ve a fer és que en el seu moment van crear dues partides 

en el pressupost vinculades als convenis per les AMPES de les escoles públiques, dels 

CEIPS, i per als mateixos CEIPS, entenent que ara passaran aquest curs, el mes de 

setembre, d’un a dos centres escolars. Doncs aquestes partides genèriques on destinaven 

10.000 i 20.000 euros, ara el que es fa és un desglòs per a cada AMPA i per a cada centre 

escolar. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que porten tres anys dient 

el mateix, i torna a preguntar quin sentit té fer un pressupost en aquest Ajuntament, 

quan mes rera mes estan fent modificacions de crèdit. És a dir, ells la modificació 6 no 

l’aprovaran i l’altra sí perquè realment és un desglòs de les partides i no té cap altra cosa. 

El que passa és que a veure com fan els pressupostos realment.  

 

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

el mateix sentit, i li preguntaria al Sr. alcalde no només com fan els pressupostos sinó 

també si estan en condicions o no de fer Comissions de Comptes quan toca, perquè pensa 
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que l’any passat ja va quedar establert i regulat per aquest Ple doncs que hi hauria unes 

Comissions de Comptes convocades al llarg de l’any, uns mínims, i estan al mes de juny i 

pensa que encara no n’han feta cap. Aprofita, una mica, per recordar la conveniència de 

trobar-se, i més, tenint en compte les dificultats que hi pot haver l’any vinent, podrien 

començar a parlar de quines inversions es podran o no entomar, etcètera.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar el mateix sentit del vot 

que els grups que l’han precedit. I sí que vol reconèixer al Sr. alcalde que aquest exercici, 

aquest any, està fent un esforç, perquè estan a meitat d’exercici i només van per la 

setena modificació. Al llarg del seu mandat, els tres anys anterior, el Sr. alcalde es va 

caracteritzar per una mitjana de pràcticament dues modificacions mensuals. Aquest any, 

sembla que el Sr. alcalde ha aixecat el peu de l’accelerador i just  és reconèixer-li-ho. 

Però, i es suma al què han manifestat els portaveus dels grups que l’han precedit en l’ús 

de la paraula, que el Sr. alcalde ha de recapacitar a l’hora d’elaborar pressupostos. Ha de 

fer cas de la interventora, que és la tècnica que té aquest Ajuntament justament per 

fiscalitzar la despesa, entre altres coses. Perquè, a ell, li sorprèn que apareguin factures 

pràcticament fantasmes o sobrevingudes que hagin de provocar modificacions de crèdit. I 

el que en un ajuntament, en una administració pública, en el seu Ajuntament, apareguin 

factures com per sorpresa que haguessin hagut de ser pagades i que no han estat 

pagades, i que ara requereixen d’una modificació, doncs, com a poc, és negligent.   

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a les Comissions Especials de Comptes, i que 

tampoc és el lloc per parlar de les inversions de l’any que ve, ara ho comentaven amb la 

interventora que està acabant els treballs, i que, per tant, preveuen que dintre d’aquest 

mes de juliol puguin convocar la primera comissió per posar els comptes a la seva 

valoració. I es remet a la dinàmica dels pressupostos municipals. Aquí presenten una 

modificació que suposa un 0,4% del pressupost, que van els diners d’unes partides a unes 

altres. En fi, al llarg de l’any van passant coses que provoquen que s’hagin de fer ajustos 

en el pressupost. I, en aquesta línia és en la que es fa això. I sí, en aquest cas, d’aquesta 

factura que va entrar el mes de gener, si no s’equivoca, doncs s’hauria pogut 
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comptabilitzar directament en el mateix procés de tancament, però per les circumstàncies 

no va poder ser així, i ara resolen la situació. 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

CRÈDIT NÚM. 7/2010 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI.- 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 crèdit extraordinari finançat amb baixes en la 

dotació d’altres partides i amb subjecció a les disposicions vigents.  

 

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 € 
08 323 48900 Convenis AMPA CEIPs Alella 10.000,00 
08 323 48903 Conveni CEIPs Alella 20.000,00 
TOTAL   30.000,00 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta : 
 

Partida Descripció Altes € 
08 323 48911 Convenis AMPA CEIP Fabra    8.340,00 
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08 323 48912 Convenis AMPA CEIP La Serreta    1.660,00 
08 323 48913 Conveni CEIP Fabra   16.670,00 
08 323 48914 Conveni CEIP La Serreta     3.330,00 
TOTAL   30.000,00 

 
 

FONAMENTS DE DRET  

 

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

 

Aprovar la modificació de crèdit 7/2010  per mitjà de  crèdit extraordinari, que 

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

reclamacions. En cas contrari esdevindrà definitivament aprovada.” 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la 

qual literalment diu: 

 

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l'article 7 que les Entitats locals podran 

delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 

facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

que els corresponguin. 

 

La delegació ha d'aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà 

de fixar l'abast i contingut de la delegació. 
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A l'empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 

Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 

públic que, en la part resolutiva d'aquest dictamen, s'enumeren. 

 

D'altra banda, amb anterioritat a aquesta data, l'Ajuntament ha delegat altres 

facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l'adopció dels corresponents 

acords plenaris. 

 

En virtut del que s'ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 

7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació del 

tribut que a continuació s'especifica: 

 

- Taxa per drets d'examen Ordenança fiscal núm. 23. 

 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa es deleguen són: 

 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  

• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 

• Dictar la provisió de constrenyiment. 

• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu liquidació 

d'interessos de demora. 
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• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  

• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

SEGON.- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 

necessitat d’evocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o 

parcial, de les liquidacions, respecte del tribut la gestió del qual es delega en la 

Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de 

distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 

respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als 

criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

 

QUART.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 

Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 

per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 

de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

 

CINQUÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda aquesta delegació de funcions 

s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en 

any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin 

deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 

termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
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SISÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 

demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió, en els termes previstos 

a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

règim Local. 

 

SETÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 

contempla aquesta resolució, comportarà la corresponent dotació econòmica. 

 

VUITÈ.- Aquest acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 

que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 

 

NOVÈ.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, aquest acord 

es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per 

a general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com ja van explicar en la Comissió Informativa, tenen 

delegada una part molt important, gairebé tota, de la gestió dels tributs i de les taxes en 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Varen crear la taxa per dret 

d’examen en l’ordenança fiscal núm. 23, en l’anterior Ple, i ara el que fan en aquest Ple, 

és delegar-ne la gestió a l’ORGT.   

 

 

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

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

ASSIGNACIÓ DE PERSONAL AL DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL I MODIFICACIÓ 

DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.- El regidor Sr. Ponsa ret compte de la proposta 

de la regidoria d’Administració i Gestió Interna, la qual literalment diu: 

 

“Atès que en el departament de Secretaria s'ha vist la necessitat d'establir canvis 

organitzatius per tal d'establir una millora de mètodes i processos. 

 

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

 

PRIMER.- Que l'auxiliar administrativa, Sra. Cristina Ramírez Garriga, passi a prestar 

els seus serveis al departament de Secretaria a partir del proper dia 1 de juny, amb 

unes retribucions corresponents al grup C2, un complement de destí de nivell 11 i 

un complement específic de 454,87 mensuals bruts (imports conforme RDL 8/2010, 

de 24 de maig). 

 

SEGON.- Modificar la Relació de Llocs de Treballs en el sentit de crear un nou lloc de 

treball d'Auxiliar administratiu/va de Secretaria.” 

 

 

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

manifestar que, degut a una reorganització i a una redistribució de les tasques i de les 

funcions de la regidoria, el que proposen és modificar la relació de llocs de treball i 

passar a un auxiliar administratiu de recepció a plaça d’auxiliar administratiu de 

secretaria. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ella el que volia 

preguntar és que recorda també que, no sap si estava previst, o s’ha de fer properament, 

o s’ha fet, aquell reforç de personal que s’havia demanat, o que el Sr. alcalde pensa que 
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havia assegurat que es produiria a Intervenció, a propòsit de quan es va produir tot el 

tema dels comptes i tal. Voldria saber si s’ha produït aquest reforç a l’àrea d’Hisenda o si 

està previst. I, d’altra banda, una segona pregunta seria si la plantilla que acompanya la 

proposta d’acord que han de prendre, quina diferència té en relació a la que va aprovar 

l’Ajuntament amb el pressupost, perquè ella entén que aquesta relació de treball que 

s’acompanya deu actualitzar, entén ella, l’última aprovada i voldria saber en què canvia. 

 

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

econòmicament parlant. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que sí, que 

econòmicament i si hi ha algun altre tema que ella desconegui.  

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que quant al número exacte 

de diners no li sap dir. Sap que hi ha una diferència en el complement específic d’una 

plaça a una altra però és molt petita. Ell diria que oscil·la, i es pot equivocar, al voltant 

dels 60€ bruts al mes. I sobre l’altra pregunta de cobrir la plaça de suport a Intervenció, 

a dia d’avui encara no s’ha cobert. 

 

El Sr. alcalde manifesta que està previst. 

 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que, si vol, la regidora Sra. Marzo 

pot mirar la relació de llocs de treball adjunt a la proposta i en vermell hi ha la 

modificació, que és l’única modificació respecte a la relació de llocs de treball que es va 

aprovar en el Ple del pressupost. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que si la incorporació és 

això en vermell, hauria de provenir d’una altra àrea que hauria d’estar taxada. 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que la plaça no se suprimeix. 
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El Sr. secretari manifesta que no se suprimeix la plaça d’auxiliar administrativa de 

recepció. Es destina aquesta auxiliar a secretaria. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa al tema d’Intervenció, doncs s’està començant a 

engegar tot el procés, també vinculat que és una plaça que està ocupada per una persona 

que està en comissió de serveis. I, per tant, a finals del mes de setembre en què s’hauria 

d’incorporar, sigui per la seva incorporació o, si al final no s’hi acaba incorporant, per la 

seva substitució, doncs això s’haurà de produir al llarg del mes de setembre,  com a molt 

tard el mes d’octubre.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ SOBRE APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’ALELLA.- La regidora Sra. Girat ret compte de la 

proposta de la regidoria d’Educació, la qual literalment diu: 

 

“Aquesta regidoria d’Educació proposa al Ple municipal l'adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alella. 

 

SEGON.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública mitjançant un anunci al 

Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, a uns dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis 

de l'Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, per un termini de trenta dies 

hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, a comptar a partir de 
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l'endemà de la darrera publicació oficial d'aquest anunci en el BOP o DOGC. 

L'aprovació inicial esdevindrà definitiva en el supòsit que no es formulés cap 

reclamació i/o al·legació en l'esmentat període.” 

 

 

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

manifestar que presenten el Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alella, és a dir, la 

constitució d’aquest reglament, d’aquest Consell. Es limitarà a anomenar alguns dels 

objectius i de les funcions que es preveuen que tingui aquest Consell Escolar Municipal. 

Aquests Consell és un organisme assessor, de consulta o proposta i participació sobre 

qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit del poble. 

Bàsicament persegueix els següents objectius: vetllar per consolidar una xarxa educativa 

local que garanteixi el dret a l’educació de tots els ciutadans i ciutadanes, mantenir un 

corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració Municipal i els diferents 

sectors de la comunitat educativa del poble. Establir i garantir un marc de participació i 

aportació de la comunitat educativa en les actuacions i àmbits que afecten l’educació en 

el municipi. I fomentar la relació i col·laboració entre el municipi i la comunitat 

educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la 

corresponsabilitat. Entre les funcions que inicialment tindrà aquest Consell està el 

d’establir convenis, acords de col·laboració entre l’administració competent i les 

institucions, i els organismes públics o privats que afecten l’ensenyament dins del 

municipi; les actuacions en matèria d’activitats complementàries i extraescolars que 

puguin complementar la vida educativa del poble; també establir criteris d’emplaçament, 

construcció, renovació i manteniment dels centres educatius públics, planificar les places 

escolars que es necessitin i determinar les zones d’influència dels centres d’Alella; 

fomentar les activitats que tendeixin a la millora de la qualitat educativa i a la renovació 

pedagògica; desenvolupar accions compensatòries per corregir desigualtats derivades del 

context social, cultural o econòmic. I, entre d’altres, l’optimització dels recursos humans, 

pressupostaris i materials dels centres educatius als nivells de primària, secundària i 

altres ensenyaments no reglats. I, evidentment, es poden afegir totes aquelles 
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competències que la legislació vigent permeti en cada moment. Per tant, demanen que 

s’aprovi aquest Consell Escolar Municipal, que és preceptiu. És a dir, en un poble on estan 

delegades les competències en matèria de primer cicle d’educació infantil, com és el cas, 

és preceptiu que existeixi i que tinguin un Consell Escolar Municipal. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que tal i com ha llegit la 

regidora d’Educació, és l’organisme assessor de consulta, proposta i participació. Doncs 

bé, a ells, els hagués agradat que realment hagués fet consulta, proposta i participació 

de tots i cadascun dels sectors que han d’integrar aquest Consell Escolar, i això no s’ha 

fet. Amb alguns se n’ha parlat i a altres no. Van presentar-los aquest Reglament de 

Consell Escolar, que ells no diran si és bo o dolent, i és evident que se l’han llegit i que 

hi ha molts punts en què estan a favor i a altres sí que farien alguna proposta de 

modificació. El 14 de juny alguns se’n van assabentar, el 22 els va arribar l’esborrany, i, 

per tant, avui 29 el sotmeten a Ple, quinze dies. Si realment és preceptiu que existeixi, i 

és tan important, i ells creuen que sí que ho és, que el Reglament del Consell Escolar 

Municipal d’Alella, el primer que tenen, pugui ser de consulta, de proposta i de 

participació, no hagués estat de més asseure’s en una taula amb cadascun dels membres 

que han de composar aquest Consell, i, com a mínim, debatre’l i demanar-los els seu 

parer. Ells, només per això, hi votaran en contra.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que en part estan força 

d’acord amb el partit de Convergència i Unió en aquest aspecte. És a dir, és molt 

important el Consell Escolar Municipal, i creuen, sobretot en el punt de composició del 

plenari, que han de ser sis membres, què costa que hagin de ser set membres. Per què 

s’ha de quedar fora un representant dels partits de l’oposició? És a dir, havent-hi un 

Consell, com per exemple el de l’habitatge, hi figura un representant de cada partit de 

l’oposició, per què en aquest, que a més és també molt important, no hi pot figurar 

també tota l’oposició? Bàsicament seria per enriquir aquest Consell. No creu que sigui 

tampoc gaire difícil modificar els representants de la Corporació municipal. És molt 
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important, i, realment, ell creu que aprovarien aquest consell si es modifiqués aquest 

apartat. Creuen que és força important.   

 

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

sap que ells han llegit amb deteniment el reglament,  i van fer alguns suggeriments en la 

redacció, qüestions de gènere que segur que s’han resolt, no l’han pogut revisar, 

francament, si això ha estat així o no. Per a ells el tema de l’educació és un tema que 

sempre defensen amb tota vehemència, però també defensen el tema de la participació, 

com saben molt bé, i ella hagués preferit que a la sala hi haguessin representants 

d’aquest futur consell, no personal sinó en representació d’alguna forma perquè això vol 

dir que en aquests moments s’ho estan prenent realment en consideració, que han tingut 

oportunitat de deliberar, que hi han participat d’alguna forma amb les seves opinions, i 

no té molt clar que això s’hagi produït, la qual cosa lamentaria molt, francament. Per 

tant, tot i que, quant al contingut, hi estan a favor, amb l’excepció que ella mateixa va 

posar de manifest en Comissió Informativa sobre la representativitat dels grups, 

s’abstindran i no hi votaran a favor.  

 

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

adherir-se a la resta de portaveus dels grups de l’oposició i fer seves totes i cadascuna de 

les seves paraules, excepte en el sentit del vot que el Partit Popular votarà en contra 

d’aquest reglament, sobretot per les argumentacions que ha exposat la portaveu del grup 

de Convergència i Unió. En un tema tan seriós, tan fonamental, com és l’educació, i ho 

sap bé la regidora Sra. Giralt, perquè és professional d’aquesta matèria, no es poden 

tractar els assumptes d’aquesta forma tan lleugera, tan “baladí”. I a Alella hi ha una 

certa tendència per la seva part a considerar només com a escola pràcticament la pública 

i hi ha altres escoles. Perquè l’escola privada també forma part de l’educació dels seus 

fills. Per aquest i per altres motius el grup Popular votarà en contra.  

 

La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que elaborar aquest 

reglament és una competència de l’Ajuntament. Evidentment, fa molts mesos que hi 
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estan treballant. És a dir, no és una improvisació. És un treball que es ve realitzant des 

de la regidoria amb la col·laboració d’altres administracions, i el cert és que durant 

mesos els Consells Escolars, tan de l’institut com de l’Escola Fabra, o de la llar d’infants, 

s’ha parlat que s’estava treballant aquest reglament, que s’estava elaborant el reglament 

d’un Consell Escolar, un òrgan de participació. I el cert  és que tothom en tenia 

coneixement, però no ha estat fins aquest mes que han tingut el text, l’esborrany, que 

han fet arribar a les escoles la seva proposta. Li sembla que és cert que el dia 14 ho van 

rebre les escoles públiques i després es va exposar en una reunió amb totes les AMPES del 

municipi. Es va exposar que s’estava a punt d’aprovar o no, que en tot cas es presentaria 

aquest Consell Escolar. I potser no hi ha hagut molt de temps per mirar-ho, però ells 

entenen que la seva obligació és formar aquest Consell, elaborar aquest reglament, i, 

després, serà l’òrgan participatiu on,  realment tots els centres i tots àmbits educatius 

del poble, podran dir-hi la seva i podrà funcionar com el que volen que sigui, un òrgan 

on realment es comuniquin, intercanviïn coneixements, estableixin prioritats a nivell 

educatiu. És a dir, una vegada que estigui format, on realment podran fer avançar la vida 

educativa d’aquest poble. Per tant, entén que aquest reglament si més endavant es 

considera que alguna cosa s’ha de modificar, algun apartat, algun article, doncs ella no 

hi veu cap problema que, si hi ha un acord de plenari, es pugui proposar, hi pugui tornar 

a aprovar-se pel Ple d’aquí uns mesos quan estigui en funcionament. És a dir, no és un 

document inamovible per sempre més, no. El que és important en aquests moments és 

que tinguin un fòrum de discussió important. Haguessin pogut enviar l’esborrany, però 

evidentment, ells s’han cenyit a la legalitat vigent. És a dir, no s’han inventat cap article. 

És a dir, estan fent el que marca la llei, el que marquen els decrets. I ha estat supervisat 

pel Departament d’Educació, ha estat supervisat per la Diputació, han rebut 

assessorament. Per tant, sí que ho han enviat,  perquè entenen que si ho volen aprovar 

avui era bo que els diferents sectors coneguessin el text. Però, francament, pensa que és 

a partir que estigui creat quan podran començar a utilitzar-lo com l’eina que serà, un 

òrgan de participació. D’altra banda, sobre la composició, i no sap si coneixen el text, 

però hi haurà 38 membres. Han vetllat perquè hi hagi el màxim de representants de tots 

els sectors educatius del poble. No s’han limitat a l’educació reglada sinó que han anat 
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més enllà. Han introduït també la participació de l’Escola d’Adults, de l’Escola de Música 

del poble, de l’Esplai que en aquests moments estan funcionant. És a dir, han fet un 

model de Consell ampliat a tots els sectors que estan intervenint, que estan contribuint 

en l’educació de la gent d’aquest poble. I han prioritzat el màxim de persones, d’actors 

d’aquests sectors, i creuen que amb sis polítics, sis persones del Consistori, sis 

representants de la vida política del Consistori, ella entén, francament pensa, que és 

suficient. Creu que tres persones de l’oposició, tres persones membres dels grups de 

l’oposició, poden portar perfectament endavant les seves propostes, poden posar-se 

d’acord. No hi són les quatre, però entén que el seu sector podran parlar i podran arribar 

a acords i transmetre’ls al Consell. No veu tampoc que sigui tan imprescindible que hi 

estigui tothom representat. Cada sector s’haurà de posar d’acord, haurà de parlar. Ella, 

francament, pensa que és millor donar veu a nois representants de l’Institut, nois que 

veuran força representats. Sis membres seran nois i noies de l’Institut. Només tenen un 

Institut, i, per tant, tots hauran de sortir d’aquest Institut, perquè han de tenir com a 

mínim 12 anys. Ella creu que això sí que és important. És molt important donar veu a la 

gent jove, als adolescents que vegin com és un òrgan on es discuteixen temes educatius. 

És molt important també que hi hagi representació de l’Escola d’Adults, de l’Escola de 

Música. Potser han prioritzat que hi hagi més membres del món educatiu.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que només volia apuntar 

que, si no està equivocada, l’esborrany es va fer arribar el dia 22, és a dir, només fa 7 

dies. Això una. L’altra és que li agradaria saber si realment s’ha enviat a tots sectors dels 

quals ha parlat la regidora Sra. Giralt. I després, per acabar, li volia dir que, ja que fan 

les coses,  potser que les facin bé a la primera. És a dir, que no aprovin això ara per 

després fer un altre Ple i una altre acord per modificar. Això no són com les 

modificacions de crèdit. Que ho facin una vegada, ho facin bé i aleshores avancen. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que només volia 

aprofundir-hi. És a dir, si s’envia que s’enviï a tothom. I si s’envia perquè es vegi i es 

valori, que es faci en un termini suficient, i 7 dies no ho són, 10 dies tampoc, ni 15.  
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Han acabat les escoles amb totes les notes de fi de curs i tal. Segurament tampoc és el 

moment que la comunitat està més en disposició de poder entomar un projecte d’aquests, 

tenint en compte també que hi ha hagut temps per fer-ho. És a dir, des de la nova Llei 

d’Educació, han passat pocs mesos, però opcions perquè aquest Ajuntament tingués un 

Consell Municipal d’Educació, fa anys que en tenen. I quant a l’aritmètica de la presència 

dels grups, doncs bé, en aquest cas, en aquest mandat, quedaria un grup fora. Ja es 

posaran d’acord. Però tampoc es tracta de preveure totes les aritmètiques possibles, però 

el proper mandat està aquí, davant, i potser no serà un el que quedi fora, sinó que seran 

dos, o seran tres o qui ho sap. És a dir, que obrir una mica més l’opció que hi siguin tots 

els grups no és cap bajanada tenint en compte que estan parlant d’una comissió tan 

nombrosa. Per tant, d’acord amb que el moment de la participació arriba amb la creació 

del Consell, per descomptat, però, si s’ha enviat, que s’hagués enviat a tothom. I si s’ha 

enviat perquè hi diguin la seva, que es tingui l’oportunitat de tenir temps de dir-ho. I 

també, pensa, com deia la regidora de Convergència, que ho han de fer bé des del 

principi, que de temps n’hi ha hagut.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que, veient com està anant, 

creu que els interessa a tots molt que es formi aquest Consell. Creu que això és evident. I 

creu que també interessa que s’aprovi per unanimitat. I potser, el més pràctic, veient 

com està anant potser de cara el proper Ple es pugui aprovar. Diu que s’hauria de 

treballar una mica més això, els diferents punts. 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que ja va dir en la Comissió 

Informativa que primer el regidor Sr. Freixes no sap si ha fet números, i seria paradoxal 

que en una comissió hi hagués més membres de l’oposició que del govern. A nivell 

polític,  això diria que és inconcebible a tot arreu, però és igual. En tot cas, sempre el 

que es busca, com a molt, és la paritat. Per tant, haurien de ser tres i tres o quatre i 

quatre. Ell també, com a regidor de Joventut, també li agradaria formar part d’aquest 

Consell, i segurament no en formarà part,  perquè entén que Educació i Joventut són 

dues àrees que van molt lligades. Igual com la regidora de Serveis Socials, també voldria 
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formar-ne part perquè van molt lligades. Igual que la regidora de Cultura, perquè també 

són dues àrees que van molt lligades, tot i que en aquest cas coincideixin. Però, és clar, 

el que no poden fer aquí és posar tot el Consistori perquè ara és d’una manera, però 

probablement d’aquí un any serà diferent com ho havia estat en el passat. Per tant, li 

sembla que posar 6 membres, que és gairebé la meitat dels membres d’aquesta Mesa, li 

sembla més que suficient. També s’hi poden posar els 13, però no creu que per això 

guanyin gaire cosa. En tot cas, és una taula o una mesa, un Consell composat per 38 

membres. Li sembla que potser cal fixar el nombre suficient representatiu de tots plegats 

i punt.  

 

 

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 

el Sr. Ponsa; s’abstenen de votar la regidora Sra. Marzo; i hi voten en contra les regidores 

Sres. Tort-Martorell i Xatart, i els regidors Srs. Berzosa, Freixes i Reverter. En 

conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D’ALELLA SOBRE EL MERCAT DE MARXANTS I EL 

SEU CANVI D’UBICACIÓ.- La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Marzo 

demana la paraula per tal de manifestar que comentar que en relació al text de la moció 

que va enviar a tots els regidors després de la Comissió Informativa, i d’acord amb 

Convergència i Unió, han fet una transacció amb uns petits canvis, que pensa que han 

arribat al Sr. secretari però massa justos segurament perquè tothom els pugui veure. Per 

tant, ja avança que la moció es presenta conjuntament amb l’adhesió de Convergència i 

Unió, amb l’adhesió del PP, i sembla que el regidor Sr. Freixes no ha tingut temps de 

valorar el nou text. A continuació llegeix la moció: 

 

“Exposició de motius: 
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En el butlletí d’informació municipal que es va editar i repartir a principis de juny, 

número 263, pàgina 4, hi ha una noticia sobre el mercat de marxants i el seu canvi 

d’ubicació. 

 

Informa que el mercat canvia d’ubicació i que es trasllada a l’aparcament de davant 

de Can Lleonart. Explica els motius d’aquest canvi, les obres de pavimentació de la 

Plaça de Can Lleonart, però, no obstant, diu que no és un canvi “provisional”, ja 

que no tornarà al seu lloc inicial al·legant una sèrie d’avantatges.  

 

Qüestionem com s’ha efectuat aquest trasllat i atès que: 

 

El mercat de marxants ha de conviure amb els comerços i/o negocis com fins ara ha 

fet. 

 

Atès que el mercat de marxants que té lloc a Alella cada divendres compleix unes 

funcions d’accessibilitat, proximitat, competitivitat en preu, dinamització del 

municipi, punt de trobada ciutadana, etc..  i que, alhora, podria millorar en 

amplitud d’oferta i en diversos factors que estimulin el comerç en general. 

 

Atesa la necessitat d’apostar pel comerç de proximitat i per la potenciació del 

comerç local en un moment econòmicament difícil i que l’Ajuntament ha de vetllar 

per la promoció econòmica i comercial d’Alella, la següent moció proposa : 

 

1. Revisar la decisió del traslladar el mercat a l'espai de l'aparcament asfaltat a la 

Riera. 

 

2. Crear una Comissió integrada per: l'Alcalde-President de la Corporació, o amb qui 

delegui;  la regidora de Promoció Econòmica; almenys 2 representants dels grups de 

l'oposició;  1 representant dels marxants, 2 representants del comerç d'Alella i 
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tècnics municipals amb l'objectiu de presentar al Ple del mes d'octubre la proposta 

d'emplaçament definitiva pel mercat de marxants. 

 

3. Adaptar el funcionament del mercat de marxants d’Alella d’acord amb la proposta 

d’ordenança tipus inclosa en el Llibre Blanc del comerç no sedentari de la 

Generalitat de Catalunya, així com totes aquelles propostes d’àmbit municipal que 

l’Ajuntament d’Alella pugui assumir per millorar la competitivitat del comerç al 

nostre poble.” 

 

La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que els van enviar 

aquesta moció fa una setmana amb una sèrie de punts que són els que hi havia fins ara, i 

ella el que voldria explicar una mica és com ha anat la notícia que va sortir en El Full, i 

que degut a les obres que es van fer a la Plaça de Can Lleonart o Plaça Roja, que en 

diuen, doncs s’havia traslladat temporalment el mercat de marxants. El mercat de 

marxats, com que ja des de l’Ajuntament estaven treballant amb la idea d’alguna 

ampliació, era difícil de fer-la en el lloc en què estaven, donat que se’ls havia de separar, 

perquè allò ja estava ple, i ells no volien, d’alguna manera, no consideraven, que ja els 

anava bé ampliar,  però no volien estar separats. Anar cap a l’aparcament, primer va ser 

molt ben rebut per part del mercat de marxants,  perquè allà es podia proposar una 

ampliació, i la veritat és que ells ho van rebre molt bé, amb la qual cosa per això va 

sortir la notícia que era definitiu. El que passa també és que va passar el que va passar, i 

moure 50 metres, 20 metres, segons com, el mercat de marxants, ha comportat, es veu 

pel que diuen els comerciants, una diferència, un canvi d’hàbits pels que compren. Donat 

que un mercat de marxants ha de donar també servei als consumidors del poble, el que 

han fet és parlar amb la gent del mercat de marxants, i  han rebut la persona o 

comerciant del centre d’aquí del poble, que va venir en representació dels comerciants, 

no pot dir associació perquè no hi ha associació de comerciants encara. Esperen que un 

dia hi sigui. Va ser rebut per l’alcalde i ella, i els va portar una sèrie de firmes, que han 

vingut en dues tongades. Estaven preocupats perquè deien que aquí no hi havia hagut 

tant la baixada sinó que hi havia hagut un canvi en l’aspecte del poble, els divendres 
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sobretot. Ells volien saber si havien donat l’assumpte per tancat o no, i els van dir que no 

estava tancada la decisió, donat que hi havia hagut tots aquests canvis. I que en unes 

setmanes, demà farà dues setmanes que els van rebre, doncs es tornarien a posar en 

contacte amb ells, i, en tot cas, els farien saber la decisió. Amb aquesta moció que ells 

han presentat, evidentment, revisar la decisió del mercat a l’aparcament asfaltat, ja ho 

estan fent. Ells posaven el punt 2 i 3, que ara han tret, el de l’Ajuntament, Hort de la 

Rectoria i carrers adjacents, i no sap què haguessin dit els comerciants del centre del 

poble. Deliberar i decidir el sector comercial,  el millor emplaçament del mercat, que és el 

que estan intentant fer dins de contemplar també una ampliació que tothom vol, i que 

els consumidors d’aquest poble tenen dret a tenir. I adaptar, han posat aquí, el 

funcionament del mercat de marxants d’acord amb la proposta de l’ordenança del Llibre 

Blanc del comerç, Evidentment que  s’han mirat el Llibre Blanc del comerç, però aquest 

Llibre Blanc del comerç és un llibre blanc que no és vinculant, i per sobre d’ell, avui dia, 

hi ha un Reial Decret del Ministeri que treu efecte, d’alguna manera, competències a la 

Generalitat,  però sí que té una sèrie de recomanacions, que ells també han estudiat. I, 

per exemple, una de les coses que diu és que tot el que sigui no asfaltat no és 

recomanable, amb la qual cosa limita també més aquesta ampliació del mercat de 

marxants. Ells ara els diuen que hi ha una intenció de crear una comissió de comerciants. 

I creuen que amb la feina que estan portant a terme, i la comunicació, i parlar tant amb 

la gent del mercat, com del centre, com del mercat de marxants, doncs creuen que 

votaran en contra d’aquesta moció.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que volia dir a la regidora 

de Gent d’Alella, comentar-li, que els ha donat temps de sobres de llegir la moció, que de 

fet no era gaire llarga. El cas és que troben que hi ha més avantatges on estan emplaçats 

ara que on estaven abans. O sigui, li preguntaria quins desavantatges troba actualment 

on estan. De fet en troben una, que tenen més places a les places de pàrquing de la 

Riera, que n’hi ha més que a l’Hort de la Rectoria i que les tenen més a prop. Visualment 

es veuen molt més. Estan totalment plans i no tan amagats com estaven abans. I, de fet, 



 26

la distància entre on estaven abans i ara és ridícula. O sigui, que no acaben de veure 

quines desavantatges hi ha on estan emplaçats ara, bàsicament. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que es referia no a la 

versió anterior de la setmana passada, sinó a la versió transaccionada. Lògicament, 

perquè l’ha reenviat uns minuts abans de començar el Ple i que no han tingut ocasió de 

veure’s, i per això es referia a aquesta última no a l’anterior, que ja sap que sí,  perquè,  

a més, juntament amb el tinent d’alcalde Sr. Serés, són dels que li han contestat el 

correu que en el seu moment va enviar, ara sí, a tots els regidors de l’oposició i del 

govern. Aleshores, entenen, per tant, que l’únic canvi en relació a la primera versió 

senzillament és explicitar, és a dir, per una banda no incidir, o sigui aquesta nova versió 

no incideix sobre la ubicació a proposar. És a dir, eliminen  les opcions que en la primera 

versió donaven, que era l’emplaçament original, l’Hort de la Rectoria, la plaça de 

l’Ajuntament, els carrers adjacents, etcètera, sinó que senzillament el que diuen és que 

es produeixi aquesta deliberació, que es produeixi aquesta posada en comú amb els 

sectors implicats de quin pot ser el millor emplaçament. I, per tant, fer-ho a través d’una 

comissió en comptes de deixar-ho exclusivament en mans, lògicament, de l’equip de 

govern i de la regidoria de Promoció Econòmica. Aquests serien els canvis fonamentals. I, 

per tant, pel que veu, en realitat la regidoria de Promoció Econòmica estaria d’acord amb 

allò que subscriu la moció, però estaria dient que com ja és el que s’està fent, doncs hi 

votaran en contra. És a dir, si ja s’està deliberant amb el mercat, amb els comerciants, si 

aquesta informació publicada a El Full no és correcte, i, per tant, l’emplaçament que han 

vist a l’aparcament no és definitiu, i si hi ha la voluntat de parlar amb el comerç de quin 

serà l’emplaçament final, doncs, aleshores, si hi ha una voluntat d’incorporar les 

recomanacions del Llibre Blanc ni tan sols posen coll avall l’acord de fer una normativa, 

que és el que tocaria. Senzillament, demanen que es prengui en consideració les 

recomanacions i que, en la mesura del possible, allò que l’Ajuntament d’Alella pugui 

assumir doncs assumeixin aquelles recomanacions que es fan, sense més pressió. És a dir, 

la moció no té gaire pressió. La moció, l’única cosa que està proposant o dient és que no 

es faci de forma unilateral des del govern, que amb tota la informació i amb la millor 
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voluntat, que segur que s’està fent el millor que es vol i es pot, sinó que ho diguin i que 

obrin la presa de decisió als sectors afectats. És això.  

 

La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que ells, com ha dit, ja 

estan en contacte amb els sectors afectats. Són un equip de govern que han prendre les 

seves decisions. I, evidentment, que tenen el Llibre Blanc consultat i tot. I aleshores, si 

ja ho estan fent,  per què han de votar una moció que els ve en un moment d’una cosa 

que ja s’està parlant, amb la qual cosa votaran en contra perquè ja ho estan fent.  

 

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

preguntar al regidor Sr. Freixes si ell s’havia entrevistat amb els marxants, o amb els 

comerciants. És que creu que confon les coses, perquè quan diuen que creuen, no és que 

ells creguin perquè aquí no es fan les coses que creguin o deixin de creure sinó que a un 

grup afecta o deixa d’afectar. No són coses personals.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que hi està totalment 

d’acord. Ara, li agradaria recomanar a la regidora Sra. Xatart que divendres vagi a 

comprar, que parli amb els marxants, que a més és molt divertit i que està molt bé, cosa 

que no l’ha vist mai. Amb això es pot enriquir de moltes idees. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que a partir d’ara potser 

dirà al regidor Sr. Freixes a l’hora que va a comprar, i li pregunta si vol saber alguna cosa 

més de la seva vida personal. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que serà breu, però 

la regidora Sra. Marzo ha mencionat que va rebre alguna resposta per part seva en la qual 

li avançava que en aquesta moció no li donaria el suport,  almenys total. I, per tant, que 

votaria que no. Ell li donava a entendre, perquè veia una certa flaire preelectoral, i doncs 

estava solapant qüestions que ell pensa que embolicarien massa si cada vegada que el 

govern ha de prendre una decisió tinguessin que pactar-ho entre tots. Això és una 



 28

decisió de govern i els únics interlocutors que hi poden haver, a banda de la informació 

que ells puguin rebre, són en aquest cas els marxants. Per tant, és el govern qui ha de 

prendre la decisió. I això és el que li explicava. A la seva moció, a banda d’aquests punts, 

ja li parlava que deia quelcom d’arguments raonats i contundents, i ell li deia si això no 

ho havien fet ells. No els tenen? Qui ho diu que no els tenen? I després li feia una altra 

cosa, un retret. I si convé, li torna a repetir, que parla de teixit comercial, fan història, li 

deia, revisen episodis, i qui no els conegui és que no vivia a Alella o no se’n vol recordar. 

Perquè ell, a nivell col·loquial, de vegades ha parlat de qui recorda quan hi havia el 

mercat a la plaça, aquesta plaça com quedava? D’una manera, certament, caòtica. I 

aleshores era un altre estil de vida a Alella, perquè hi havia menys gent. Podien 

endreçar-se gairebé entre ells. Quan es va treure el mercat a la plaça, la que es va 

“armar”, perquè això era la ruïna per a tots els comerciants d’Alella. Tot el comerç petit 

d’Alella quedava arruïnat, perquè s’emportaven el mercat d’aquí cap a la riera. Ara, si el 

canvien de lloc tornarà a passar el mateix, d’aquí 8 mesos, 6 mesos, 5 mesos, quedaran 

totalment estabilitzats un altre cop. Perquè hi havia raonaments, quan parlava de la gent 

gran, o els bars i les cafeteries, en el lloc que estan actualment, ell li deia que no estan 

equidistants els bars, les cafeteries del centre del poble als de la Plaça Pujadas? O és que 

han de considerar ja la Plaça Pujadas, un Ceuta i el carrer Àfrica, Melilla. Allò també és el 

centre del poble. Hi ha la mateixa distància als bars, i tots tenen dret a viure igual. Li 

parlava a més dels amidaments que han fet des de la policia als passos per veure si estan 

correctes, perquè la gent pugui anar amb cadira de rodes, etcètera. I li deia, perquè la 

regidora Sra. Marzo feia menció a qüestions d’accessibilitat, etcètera, que hi ha 

d’accessibilitat, i potser millor que en d’altres llocs. Van mesurar el que li va dir en el seu 

escrit, que havia 14 metres des de l’última parada, que hi havia abans, a la nova. O sigui, 

14 metres és la meitat  d’aquesta sala, i això és molta distància? És molta distància a 

recórrer? O sigui, que aquests arguments com que no entra, almenys pel seu grup no eren 

vàlids, per aquest motiu li va respondre això. És a dir, el seu grup no vol el mercat, i es 

posicionen amb valentia, no volen el mercat a la plaça, que hi torni. No els agrada, 

perquè abans ja li deia com quedava. I, a més, ha de pensar que això és una zona 

protegida per a  vianants, i es pot imaginar quan acaba el mercat el que és reposar tot, 
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netejar, etcètera, i, a més, d’alguna manera s’ha de fer tractament químic o fitonsanitari 

perquè deixen coses. Això ho fan quan fan alguna activitat, perquè després van nens i 

toquen la sorra. I que s’imagini això cada divendres. Tornar a reordenar el trànsit perquè 

sigui una zona semivianant, per dir-ho així. I, per tant, això és costós de portar. A ell, no 

li agrada, ho sent. I de l’Hort Rectoria el mateix li va dir. I li va dir perquè li va demanar 

que fes una reflexió en el sentit de dir els divendres què suposaria fer el mercat a l’Hort 

de la Rectoria. Vol dir que la gent a la nit ja no hi podrà aparcar, perquè a les 5 del matí 

els marxants estan allà. Aleshores haurien de tirar de grua constantment perquè, és clar, 

els han de treure per entrar-hi els altres. I vol dir, que molta gent a la nit ja no podria 

aparcar. I feia també la reflexió del què dirien les parades del mercat o altres botigues 

del voltant, quan en realitat es trobessin el divendres sense poder aparcar o haguessin 

d’anar molt més lluny. En fi, no s’estendrà més, però ve a dir-li o li ha vingut a explicar 

una mica el sentit del seu vot, que, en aquest moment, tal com està, malgrat aquestes 

modificacions que hi han fet, el seu vot també serà que no, donant recolzament també a 

l’opinió que ha donat la regidora i el govern. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que alguna de les 

qüestions que comenta, com la de l’aparcament, pensa que també s’estan traient places 

d’aparcament en aquests moments en la nova ubicació. Són més, són menys? Doncs 

l’única diferència, bàsicament, és que les de l’Hort de la Rectoria són de pagament i les 

que ara es treuen no ho són. Bé, suposa que per a la persona que ha d’aparcar té una 

importància, entre pagar i no pagar. Diu el tinent d’alcalde, Sr. Serés, que no li agrada, i 

que li agradi o no li agradi què vol que li digui, a ella li agrada el verd, el vermell. No es 

tracta del què els agrada, li sembla. Ja sap que el tinent d’alcalde Sr. Serés no és un 

defensor de la participació, ni de la deliberació, ni del tenir en compte les veus, però si 

la mateixa regidora en l’exposició que ha fet explicant una mica com s’està 

desenvolupant, ha explicat que hi ha un grup de comerciants que han recollit signatures, 

doncs li sembla que aleshores la preocupació no només és de Gent d’Alella, i de 

Convergència i Unió i del PP. Pensa que la preocupació deu anar una mica més enllà, li 
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sembla. Ella, de tota manera, només volia agrair-li el fet que li contestés el correu, però, 

ja que ha intervingut, doncs ha volgut contestar-li. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que ell si pren part 

en aquest debat és perquè ara fa, aproximadament, si no ho recorda malament, un parell 

d’anys, va assistir a la presentació que es va fer per part d’un gabinet d’estudis contractat 

per la Diputació de Barcelona sobre la viabilitat i les propostes de millora del mercat  de 

marxants, i també ara perquè al final li ha picat una mica amb el tema aquest de 

l’aparcament, quina diferència hi ha entre un aparcament de rotació i de pagament a 

l’Horta de la Rectoria i el de l’aparcament de Can Lleonart. Ell, simplement, el motiu de la 

seva intervenció és per aquests dos aspectes. Referent el primer, doncs una de les coses, 

una de les conclusions potser la primera o la més important de les que es van plantejar 

en aquella presentació, és que calia incrementar el mixt comercial d’Alella, i això s’havia 

de fer a través de mercat de marxants. El mercat de marxants que estava estabilitzat de 

feia força anys, des de que va sortir de la Plaça de l’Ajuntament, per traslladar-se a la 

Plaça de Can Lleonart. I, de les consultes o de la recollida que va fer aquesta regidoria de 

Promoció Econòmica doncs buscant gent i paradistes que s’hi vulguin afegir, la voluntat 

que sempre s’ha expressat per  part del col·lectiu de marxants  és que qualsevol trasllat, 

entenent com a positiva sempre l’ampliació i l’increment de l’oferta de cara al 

consumidor, com deia, qualsevol trasllat s’havia de fer de manera col·lectiva, en grup. El 

que no es concebia per part del col·lectiu de marxants era que se segreguessin o que 

s’establissin àrees d’estada diferents entre ells. Això, evidentment, després d’aquests 15 

dies o aquestes 3 setmanes que s’ha fet l’opció de traslladar-los a Can Lleonart, potser 

ara es podria matisar per part d’algun paradista, ho desconeix, però seria possible. Però 

l’escenari amb que l’Ajuntament o que l’equip de govern, en concret la regidoria de 

Promoció Econòmica, pren la decisió d’ubicar-los en un espai com l’aparcament de Can 

Lleonart, obeeix a aquestes dues conclusions o aquests dos mandats. D’una banda, que és 

bo incrementar l’oferta. I, en segon lloc, i això és una condició a petició dels marxants, 

que aquesta ampliació es faci sempre en un sol espai. A partir d’aquí, doncs, a ell, li 

hauria agradat, perquè li està recordant una mica aquesta transacció que han fet ells just 
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abans del Ple, una mica la moció aquella que, si ho recorda, a vegades li ha comentat de 

l’àrea residencial estratègica, que deia que és una cosa molt bondadosa, però que no li 

sap dir on la col·locaria. És a dir, ell pensa que era més valenta, que era més clara, que 

era més intel·ligible i que fóra d’agrair doncs que per part dels grups municipals que 

entenen que després de 15 dies, 3 setmanes, de funcionar d’una determinada manera, 

això pot haver generat un neguit en determinat sector de la població, doncs que es 

proposin alternatives. Ell creu que la cosa hauria d’anar per aquí. Per tant, proposar l’Hort 

de la Rectoria o proposar una tornada a la Plaça de l’Ajuntament, li semblava una cosa 

més valenta, tot i que, ja li dirà, que han estat opcions que s’han valorat. Gairebé li diria 

que des del carrer de Les Heures fins a Antoni Pujades, s’han valorat totes les opcions, i, 

amb avantatges o desavantatges de totes elles, s’ha estimat que l’opció en la qual calia 

apostar era aquella amb el vistiplau del col·lectiu de marxants que, a més, com a 

resultats de les obres d’Aigües Ter Llobregat que s’han estat fent els darrers mesos, i han 

estat una bona colla de mesos, puntualment, el salt a l’aparcament de Can Lleonart ja 

l’havien fet i, per tant, era una cosa no desconeguda per a ells. Això és el que li volia dir. 

Per tant, la suplentació de possibles ubicacions en aquest àmbit que ell li deia, que li fa 

molt ampli perquè veritablement ha estat de les opcions estudiades, des del carrer de Les 

Heures fins a la Plaça d’Antoni Pujades, doncs per crear una comissió ell li diria que, 

bàsicament, que formulin ells les ubicacions i que analitzin ells mateixos també pros i 

contres. I, a partir d’aquí, doncs veuran. De totes maneres, com ha dit la regidora, s’està 

en revisió constant perquè tampoc no hi ha cap opció, evidentment, com sembla que a 

vegades es desprengui d’unes ganes de posar el dit a la nafra de ningú. Per tant, com que 

no hi ha una voluntat de fer res que no compti amb el vistiplau de la majoria, de tothom 

no sap si poden dir-ho, però de la majoria del col·lectiu de marxants, tenint en compte 

també els beneficis que pot representar per als consumidors finals, serien, bàsicament, 

els dos eixos sobre els quals entén que finalment la regidoria de Promoció Econòmica 

prendrà una decisió. Pel que fa al tema de l’aparcament, si li permeten, i, bàsicament, 

per no sap si per deformació pel tema de la regidoria de mobilitat, ell sí que apuntaria 

una diferència entre un aparcament i un altre. En aquest sentit, des del seu punt de 

vista, veuen una cosa com a positiva, com a avantatge i una altra com a desavantatge. 
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L’Hort de la Rectoria, amb la seva naturalesa de zona blava, està garantida una rotació. 

Hi ha una rotació, que en un percentatge molt elevat beneficia el comerç. És a dir, és un 

lloc d’aparcament que serveix per fer gestions, evidentment, però que sobretot té una 

clara vocació comercial o de dinamització comercial. En l’aparcament de Can Lleonart 

passa tot el contrari. És a dir, és una zona d’estacionament que, si alguna virtut també 

ha tingut el mercat allà, és que com a mínim un dia a la setmana, esbandeixen els 

cotxes, un cotxes que potser estan dormint des de fa dies en aquella plaça. Per tant, des 

d’aquest punt de vista, entenen que d’entrada és un avantatge, és una cosa positiva que 

no es pot oferir en aquests moments cap altra ubicació. Des d’aquest punt de vista, com 

deia el regidor Sr. Freixes, el fet de poder vincular la parada al vehicle que fa de 

magatzem, doncs també és una gran cosa, la veritat, que no tenir vehicles repartits entre 

l’Hort de la Rectoria, els aparcaments laterals, les zones de càrrega i descàrrega que entre 

setmana són utilitzades per altres comercials i industrials d’Alella. És clar que divendres 

es privatitzen per a un ús exclusiu del mercat de marxants, més enllà que també, com 

que arriben a primera hora, com deia el tinent d’alcalde Sr. Serés, també ocupen la part 

alta de la Riera Principal, doncs també és un segon factor, si molt l’apura,  a valorar 

positivament. I un de tercer, li dirà que, fins i tot, l’estacionament que es produeix de 

manera irregular al mig del giratori de Can Lleonart, amb aquella línia trencada de color 

groc que, generalment, quan el mercat ha estat sempre concentrat a la part de dalt, han 

tingut els dos aparcaments en bateria laterals i un aparcament en línia al mig, no deixa 

de ser també una situació que entranya un cert risc per als vianants. De totes maneres, 

tampoc es vol fer fort ni en una ubicació ni en una posició que, com li deia, s’està en 

contacte permanent amb el teixit comercial tant el local com el que ve setmanalment. I, 

per tant, simplement, li volia valorar diversos aspectes que al seu entendre fan que 

l’opció triada sigui una opció, d’entrada, no pitjor de la que ja tenien fins ara. I, per 

tant, ell torna a insistir que pensa que seria segurament més productiu això, perseverar 

en aquella primera línia, aquella primera proposta de moció, en la qual es plantejaven 

diverses alternatives.  
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La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que només dir que si 

realment fan aquesta comissió i els conviden, estaran encantadíssims d’anar-hi i dir-hi la 

seva.  

 

 

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

Sres. Marzo, Tort-Martorell i Xatart i Srs. Berzosa i Reverter; s’absté de votar el regidor Sr. 

Freixes; hi vota 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. En conseqüència no s’aprova la 

moció.  

 

 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC-LA GARNATXA I GENT 

D’ALELLA, EN REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El Sr. alcalde 

ret compte de la moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC- La Garnatxa i 

Gent d’Alella, la qual literalment diu: 

 

“Coneguda la sentència  del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya 

dictada ahir dia 28 de juny del 2010, els grups municipals sotasignats proposen al 

Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Demanar als grups municipals de l’Ajuntament d’Alella que mostrin el seu 

rebuig per la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. 

 

SEGON.- Demanar als grups municipals de l’Ajuntament d’Alella el seu suport a les 

resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la 

sessió monogràfica que es celebrarà els propers dies. 

 

TERCER.- Animar els grups municipals de l’Ajuntament d’Alella i la ciutadania 

alellenca perquè participin en la manifestació del proper 10 de juliol a les 18 h, i en 
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qualsevol altre acte o mobilització que es convoqui amb aquests objectius i en 

defensa del dret d’autodeterminació. 

 

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, al Govern de l’Estat i al Congrés de Diputats.” 

 

 

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

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

Nonell, Tort-Martorell i Xatart, i els Srs. Freixes, Ponsa i Reverter, i hi vota en contra el 

regidor Sr. Berzosa. En conseqüència s’aprova la moció.  

 

 

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

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

 

 
 
 


