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FV/ac 

 

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EL 30 DE SETEMBRE DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 30 de setembre de dos mil deu, essent les 20 hores, a la Sala de 

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

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

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

 

 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 

 

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. 
 

Excusen la seva assistència la tinent d’alcalde Sra. Laura Aloy i López i la regidora Sra. 

Carmen Tort-Martorell i Llabrés. 

 

El Sr. alcalde manifesta que abans de posar a votació el primer punt de l’ordre del dia els 

comentaria que retirarien de l’ordre del dia el punt número 5, de modificació de crèdit, 
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tot entenent que, segurament, s’ha posat a disposició amb el temps massa ajustat, i que, 

a més, havien de produir alguna modificació sobre la proposta del dilluns. Per tant, la 

portaran en el Ple d’octubre, si no hi ha cap extraordinari pel  camí, i ja està. Per tant, 

que sàpiguen que retiren aquest punt de l’ordre del dia. 

 

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 DE JULIOL DE 2010.- A continuació la Presidència sotmet a votació l’aprovació 

de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RECONEIXEMENT DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

DE LA REGIDORA SRA. MARTA GIRALT I RUÉ.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta 

de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“De conformitat amb el disposat en l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, i a sol·licitud de la interessada, aquesta 

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

 

Reconèixer la dedicació exclusiva, fins al 31 de desembre de 2010, a la regidora 

Sra. Marta Girat i Rué, en el desenvolupament del seu càrrec per ostentar les 

delegacions de l’Alcaldia referents a les àrees de Cultura i Educació, percebent les 

mateixes retribucions que en l’actualitat percep.”  

 

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

regidora Sra. Giralt per qüestions de compatibilitat amb la seva feina com a funcionària 

del departament d’Educació, demana aquesta dedicació exclusiva que no implica cap 

modificació en la retribució que està percebent, per tal de poder compatibilitzar la doble 

funció. 
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El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que voldria saber si no 

s’hauria d’instrumentar aquesta modificació de la regidora Sra. Giralt a través d’un Decret 

de l’Alcaldia, del qual es donés compte a aquest Ple en lloc d’una proposta que s’ha de 

sotmetre a votació. 

 

El Sr. alcalde manifesta que entén que els canvis en les dedicacions s’han d’aprovar pel 

Ple. Hi ha altres qüestions que no, que són per Decret i per donar-ne coneixement al Ple. 

Però el canvi de dedicació, o d’establiment de dedicacions parcials o dedicacions 

exclusives, ha de ser per Ple. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que en aquest supòsit en 

què no hi ha una afectació pressupostària, és a dir, que no hi ha modificació en la 

retribució, si també. 

 

El Sr. secretari manifesta que també. 

 

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

unanimitat. 

 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES, EN NOM DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL 

CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ 

OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA 

INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 

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

diu: 

 

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

 



 

4 

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de 

Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 

administracions catalanes. 

 

SEGON.- Facultar el Sr. alcalde, Andreu Francisco i Roger, per a la signatura de 

l’esmentat conveni.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que és un conveni en què ja hi ha adherits un bon munt 

d’Ajuntaments, el qual objectiu és que les diferents administracions treballin i sobretot 

puguin enllaçar els diferents fitxers amb informació compatible per tal que s’intercanviïn 

la informació entre elles i que la ciutadania no hagi d’anar d’una finestreta a una altra 

quan vol elaborar un tràmit. Per exemple, quan un ciutadà va a la Generalitat i li 

demanen un certificat de l’Ajuntament o li demanen un certificat d’un altre departament, 

pràctiques encara habituals en alguns casos. La idea és intentar compatibilitzar, amb 

aquest conveni i feina que s’encapçala per l’Administració Oberta de Catalunya, que 

aquesta interconnexió de dades entre administracions es produeixi perquè la informació 

es pugui compartir per facilitar i per evitar inconvenients a la ciutadania en la gestió de 

tràmits. 

 

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

unanimitat. 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2009.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en sessió d’1 de 

setembre de 2010, en relació als comptes generals corresponents a l’exercici 2009. 
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Atès que durant el període d’informació pública no s’han produït al·legacions, 

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

 

Aprovar els comptes generals corresponents a l’exercici 2009, que s’adjunten a 

aquesta proposta.”  

 

El Sr. alcalde manifesta que en Comissió Especial de Comptes, que es va encetar abans de 

l’estiu, ja es va posar a disposició la informació. En una última Comissió Especial de 

Comptes es va informar favorablement aquests Comptes Generals de l’any passat, que, 

com repeteix, són aquí, bàsicament, més enllà que el contingut sigui un o altre. El que 

es ve a discutir és la forma d’aquests comptes. En l’última Comissió Especial de Comptes, 

la regidora Sra. Marzo va posar en qüestió la feina feta pels funcionaris o pel personal 

d’Hisenda, quant als continguts que hi havia allà. Aquests continguts estaven en les 

carpetes, excepte dos que no sortien desglossats perquè el programari de la Diputació no 

ho feia bé. En qualsevol cas, ho posaria a votació. I el que demanaria, aprofitant la 

intervenció, a la regidora Sra. Marzo, és que en aquest cas, més en aquest cas que és una 

qüestió més tècnica que no pas política, si havia notat anteriorment que faltava aquesta 

documentació que després resultava que no era tanta, doncs que ho pugui parlar 

prèviament amb els tècnics, en aquest cas de l’àrea d’Hisenda, per resoldre els dubtes 

que tingui i no esperi fer-ho a la Comissió Especial de Comptes, per qüestionar-ne la 

feina.  

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que, tal i com van 

manifestar a la Comissió Especial de Comptes, no aprovaran els Comptes Generals. El que 

sí els agradaria és dir tres indicadors que pensen que valdria la pena comentar, i, 

evidentment, és un dels per què pels quals ells no aproven aquest tancament. El primer 

seria que el pressupost de despesa de l’Ajuntament ha sofert una desviació de la previsió 

inicial d’1,2 milions d’euros, un 12%, Déu n’hi do! L’altre indicador que volien comentar 

és que el romanent líquid de Tresoreria dels drets pendents de cobrament a exercici 

tancat són elevadíssims, i estan parlant de 2.600.000 euros. I la liquiditat immediata de 
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l’Ajuntament és molt baixa, parlen d’1,2 vegades els fons líquids. Aquests tres indicadors 

realment els han sorprès moltíssim. I, d’altra banda, en tenen un que no l’acaben 

d’entendre, que és el préstec de la nova escola, que no surt reflectit en aquest 

tancament general de comptes, quan entenen que el préstec es va formalitzar el 

novembre de 2009. Tot i que no se n’hagi disposat la formalització va ser l’any passat. I, 

per tant, entenen que, com a mínim, en el seu balanç hi hauria d’haver estat reflectit.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que no era pas la seva 

intenció qüestionar la feina tècnica, senzillament, i la Sra. Interventora pot donar 

constància que en altres ocasions que s’han presentat comptes o quan ha trobat que hi 

havia fulls mal impresos o que, senzillament, hi havia una part de la informació que no 

apareixia, així li ho ha aconsellat o així li ha comentat. I, segurament, ho recordarà de 

l’any anterior. Si és l’única que s’ha adonat que l’immobilitzat no hi és, és una altra 

qüestió. Ella, senzillament, el que va fer va ser intentar aclarir el que per llei han de 

contenir aquests comptes. Intentar comparar-ho amb la informació que hi ha a la caixa, 

francament, és de difícil utilització, per l’absència d’un índex que es correspongui amb 

unes pàgines numerades, etcètera. Però, segurament, el tema és que potser no ha estat 

ella tan hàbil o tan coneixedora de com manegar aquests papers que la resta dels 

companys que la precedeixen. El cas és que la Sra. interventora els va fer arribar a tots 

aquests documents, per correu electrònic, quan aquests comptes ja estaven aprovats i en 

fase d’exposició pública. I ella no posa en dubte la feina tècnica, senzillament tampoc 

els donen marge als grups de l’oposició a utilitzar aquest moment en què ells 

teòricament podrien disposar de tota la informació per plantejar qüestions de gestió, 

perquè se suposa que tampoc és el moment de fer balanços sobre la gestió. Amb la qual 

cosa, al final ja no saben exactament en què consisteix la Comissió Especial de Comptes, 

perquè no fan balanços de gestió i tampoc serveix per veure si tècnicament els 

documents que hi són, hi són o no hi són. Ella, en qualsevol cas, el que sí que farà és 

argumentar per què votaran també en contra els comptes. Insisteix que aquest 

procediment ha de ser el procediment per garantir l’accés dels grups a tota la informació. 

Aquesta informació, a més, s’ha de garantir, s’ha de tenir abans de la convocatòria, i 

aquesta convocatòria ha de ser abans de l’1 de juny, i això tampoc ha passat aquest any. 
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Va expressar també en la Comissió de Comptes, a banda de la qüestió que el Sr. alcalde 

comenta, que no existeix una conciliació entre l’inventari i el balanç, i que hi ha aquest 

desfàs de 2.022.000 euros que hauria de conciliar-se. També que en la memòria, tal i 

com també va quedar constància en la Comissió de Comptes, la part del llibre del 

patrimoni públic del sòl no hi és, està buit. I, sobre el tema de l’execució del pressupost, 

també li preocupa que només s’hagi executat aquest 67,15% d’allò que estava previst. 

Les modificacions de crèdit que ja saben que són un tema recorrent, aquest any ja se 

superen i superen els imports a què havien arribat en anys anteriors, i estan en 4,4 

milions de modificacions de crèdit. Per aquestes raons, no donaran el seu vot favorable 

als comptes i els agradaria que en properes ocasions es convoquin abans de l’1 de juny, 

que no sigui en data posterior a l’1 de juny; que puguin realment treballar els comptes 

amb els antecedents, amb els justificants i amb la documentació, i que en el moment en 

què estiguin en procés de Comissió de Comptes puguin tenir, realment, accés a la 

informació i a les preguntes de forma directa, als serveis de la casa, sense haver de 

demanar-li al Sr. alcalde.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que a la Comissió Especial 

de Comptes, bàsicament, ja ho van parlar tot respecte els Comptes Generals, doncs el seu 

vot ja en aquell moment va ser aprovar els comptes. Ja consta en acta, una mica, el seu 

balanç i el que van analitzar. O sigui, que la seva votació és aprovar els comptes. 

 

 El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que vol anunciar el vot en 

contra d’aquest grup municipal, fent seves, a més, les al·legacions de les portaveus de 

Gent d’Alella i de CiU. Sí que és veritat que en la Comissió Especial de Comptes aquest 

grup va manifestar la seva satisfacció perquè, a diferència d’altres comptes d’altres 

exercicis, com per exemple els dels tres últims o anteriors exercicis, es van presentar de 

pressa i corrents per les queixes que la pròpia Sindicatura de Comptes de la Generalitat 

havia manifestat respecte d’aquest Ajuntament. Aquest any han fet un gest, un esforç 

d’intentar presentar-los dins del termini legal. Si bé és cert, com deia la regidora Sra. 

Marzo, que malgrat que puguin portar l’aprovació dins el termini legal, en el tràmit 

intern d’informació d’aquest Ajuntament, a través d’aquesta Comissió Especial de 
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Comptes, no han complert els terminis que també legalment es preveuen. No insistirà en 

la falta de transparència que ha quedat manifesta i evident pel dit per les companyes 

que l’han precedit en l’ús de la paraula. No insistirà en les aparents deficiències 

tècniques quant a comptabilitzar o no partides importants o significatives com el préstec 

del conveni de l’obra de l’escola. Però bé, està clar que ells, malgrat l’exercici de 

voluntarisme que han fet, no arriben. I sí que els instaria que en propers exercicis, si ells 

revalidessin el seu mandat, cosa que cada vegada veu més difícil, es cenyissin als 

terminis que es preveuen legalment.  

 

El Sr. alcalde manifesta que li sembla que ells fan el que han de fer, que és entendre que 

aquests números en alguns casos són negatius o, evidentment, que podrien ser millors. 

Gestionar un pressupost com era el de l’any passat, si no li falla la memòria d’uns 14 

milions d’euros, no és una tasca senzilla. Però més enllà que ells hi vegin tantes 

deficiències o tants problemes, a l’Ajuntament d’Alella poden estar moderadament 

satisfets de a data 2009 tancar amb una liquidació positiva, amb romanent positiu de 

tresoreria. És a dir, en posició que seria equiparable a les empreses a beneficis o reserves 

i que estan en aquesta situació. En aquella data, tot i que havien agafat i havien 

contractat un préstec de 3,4 milions d’euros per finançar, avançar el finançament de les 

obres d’ampliació de l’escola Fabra, no n’havien disposat. Que, aquella data de 31 de 

desembre de 2009, l’Ajuntament devia com a préstec a entitats financeres 17.000 euros, 

que a data d’avui, més enllà d’aquest préstec per avançar els diners per a la construcció 

de l’ampliació de l’escola, a 1 de gener acabaran de liquidar tot l’endeutament que van 

heretar l’any 2003. En qualsevol cas, tindran aquest nou endeutament, que si la 

Generalitat compleix els terminis, l’any que ve haurà liquidat a l’Ajuntament. I, per tant, 

l’Ajuntament disposarà de 3,4 milions d’euros o aproximadament 3,4 milions d’euros per 

invertir en allò que cregui convenient o per tornar a l’entitat bancària. L’Ajuntament 

d’Alella paga a 60 dies i,  per l’aplicació de la nova llei de morositat, el pagament a 55 

dies en aquests moments estan en transició, i es podrà fer fàcilment abans no s’acabi 

l’any. I, més enllà d’aquí, que entenguin o que puguin dir que sí que hi ha desviaments, 

evidentment. Que s’hagi executat un 67% del pressupost quan no havien executat 

l’ampliació de l’escola perquè encara no havien arribat en temps i l’ampliació de l’escola 
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ja eren 3 milions sobre aquells 13 o 14 milions de l’any passat. Entén que no puguin 

compartir la gestió econòmica i que, fins i tot, considerin que no van poder arribar l’1 de 

juny, amb tot el període de les Comissions Especials de Comptes, per fer tot el 

procediment de l’aprovació dels balanços. Els reconeix que poden discrepar, però ell creu 

que, com deia, poden estar moderadament satisfets de la situació econòmica i financera 

de l’Ajuntament d’Alella, més posant-la en comparació amb molts ajuntaments de 

l’entorn i del país. Evidentment que n’hi ha altres que estan molt millor que ells, però 

que, amb la que està caient, no estan tan malament.  

 

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

els tinents d’alcalde 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 i Xatart, i Srs. Berzosa i 

Reverter. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT NÚM. 9/2010 DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- El Sr. alcalde com a ponent, tal i com ha expressat al 

començament d’aquesta sessió, retira aquesta proposta. 

 

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ADMINISTRACIÓ SOBRE CREACIÓ DEL FITXER 

AUTOMATITZAT XARXA D’INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

(XISSAP) DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA.- El regidor Sr. Ponsa ret compte de la proposta 

de la regidoria d’Administració, la qual literalment diu: 

 

“La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (en endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets 

fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat 

personal i familiar. 

 

En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació 

necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la 

creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que 
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continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de 

l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 

 

A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que 

haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, 

en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, 

rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa llei preveu. 

 

En el mateix sentit, l’art. 54 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter 

personal, detalla amb major concreció la informació que haurà de contenir la 

disposició de creació del fitxer. 

 

Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió 

del fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la 

seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. 

 

En virtut de tot això es proposa al Ple municipal l’adopció del  següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació es detalla: 

 

a) Identificació del fitxer: 

Fitxer automatitzat de titularitat municipal 

 

Denominació 

XISSAP (Xarxa d’Informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària) 

 

Finalitat 

Gestió integrada via Web de la informació dels serveis socials d’atenció primària 

municipal. 
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b) Origen de les dades: 

Persones o col·lectius:  Usuaris dels serveis socials d’atenció primària municipal 

 

 Procedència i Procediment de recollida: 

 Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i 

d’altres persones físiques diferents dels interessats o dels seus representants 

legals. 

 Procediment: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica 

 

c) Estructura bàsica del fitxer:  

Base de dades 

 

Descripció del tipus de dades contingudes: 

 Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, DNI o NIF, 

número seguretat social o mutualitat, número registre personal. 

 Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 

nacionalitat, lloc de naixement, allotjament o habitatge, propietats o 

possessions, aficions i estils de vida, formació i titulacions, experiència 

professional, historial laboral, llocs de treball, ingressos i rendes, hipoteques, 

dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i avals, impostos i 

deduccions i dades bancàries. 

 Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes amb el 

consentiment exprés i per escrit de l’interessat 

 

Sistema de tractament utilitzat: 

Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de telecomunicacions pública 

al Servidor de la Diputació de Barcelona. 

 

d) Cessions 

Entitats i Administracions Públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes de 

serveis socials d’atenció primària. 
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e) Transferències internacionals de dades 

Sense transferència internacional de dades 

 

f) Òrgan responsable del fitxer 

Andreu Francisco i Roger 

 

g) Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició 

Registre general de l’Ajuntament d’Alella 

 

h) Mesures de seguretat 

De nivell alt, d’acord amb el document aprovat a l’efecte per la Diputació de 

Barcelona. 

 

SEGON.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

de la disposició de creació. 

 

TERCER.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades 

depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la creació del fitxer 

relacionat en el punt primer de la present resolució.” 

 

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

manifestar que el que es demana és l’aprovació d’aquest aplicatiu informàtic, que és un 

fitxer informatitzat, la creació i la inscripció en el Registre General de l’Agència Catalana 

de Protecció de Dades d’aquest aplicatiu que es diu XISSAP, que és la Xarxa d’Informació 

dels Serveis Socials d’Atenció Primària. Aquest aplicatiu és de la Diputació de Barcelona, 

i és una base de dades que conté la informació dels usuaris als quals es dóna atenció als 

Serveis Socials d’aquest municipi. 
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

PRECS I PREGUNTES   

 

A) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que, com va 

comentar en Comissió Informativa, hi havia pendent per part de la regidoria de 

Serveis Socials de tenir la informació, els informes de Serveis Socials de l’any 

anterior i la comparació de les dades amb els anys anteriors. En la Comissió 

Informativa, li va comentar que li faria còpia d’aquesta memòria que creu que no 

té. Tampoc disposen avui de la regidora Sra. Aloy que pugui referir-se al tema. Ja 

l’arrosseguen, si no s’equivoca, des del mes de juny o de juliol, que és quan va fer 

aquesta petició d’informació. Francament, no entén com es pot dilatar tant. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que ho transmetran a la regidora de Serveis Socials. A veure 

si aquesta setmana li pot fer arribar aquests documents, tan bon punt s’incorpori 

dilluns. 

 

 La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que li ho agrairà. 

 

B) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que volia demanar 

també pel tema dels llums de l’escola nova, del CEIP, que estan obertes 

pràcticament tota la nit o tota la nit segons li diuen. I això és una situació que es 

reprodueix des de fa molts mesos, inclòs d’abans que es posés en marxa l’escola. 

Voldria preguntar si hi ha algun motiu o si això no es pot corregir, perquè no entén 

que hagin d’estar els edificis amb llum oberta tota la nit. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que, quan els ho va fer notar un veí, es va comentar i si no 

s’equivoca es va notificar a la Policia perquè ho anés a mirar. Entén que aquesta 

situació, si es produïa, estava ja resolta. En qualsevol cas, ho tornarà a mirar per 

veure per què, si és cert, estan obertes tota la nit.  
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 La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que dilluns, dimarts 

d’aquesta setmana, encara persistia la situació. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que ho miraran. El que en aquelles hores es produeix segur 

que és la neteja dels edificis, però una altra cosa és que aquests llums es quedin 

oberts durant totes les hores de la nit. En qualsevol cas, en prenen nota per veure 

que està passant i si ho han corregit o no. Li donaran informació més concreta 

davant del seu neguit.  

 

C) La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que volia demanar a 

la regidora Sra. Nonell si podria fer una mica de balanç sobre la Verema, de com ha 

anat la Verema aquest any. 

 

 La regidora Sra. Nonell demana la paraula per tal de manifestar que la Verema 

aquest any, i suposa que la regidora Sra. Marzo va ser-hi també, va anar bé. Vol que 

dir que els actes es van produir bé i va anar bé la Mostra Gastronòmica. Es va 

acabar massa d’hora el menjar dels restaurants la primera nit i la nit del diumenge, 

i això és una cosa que hi han de posar remei d’alguna manera o altra. Que portin el 

menjar que se’ls demana també, perquè sempre els demanen més menjar. I llavors 

això és una cosa que han de mirar. Però de cara a participació i de cara a balanç, 

els ingressos han sigut més o menys igual que l’any passat, que ja va ser un any en 

què els ingressos van augmentar molt. Els tres dies de festa, perquè aquest any 

dissabte era festa, gairebé han estat iguals els ingressos que són bastant més alts 

que fa dos anys. Si vol saber alguna informació més específica, però en principi 

consideren que ha estat positiva la valoració. 

 

D) El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que té dues preguntes 

i un prec. El prec és per la darrera actuació de posar pilones al barri del Rost i els 

vol felicitar, però els veïns es troben amb un petit problema. I és que, òbviament, 

el barri del Rost, ja el coneixen, està tot molt condensat, no hi ha lloc per aparcar, 
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i l’única possibilitat que tenen és aparcar a les escoles. Llavors, el problema que 

tenen és que se senten insegurs a l’hora d’aparcar i deixar els vehicles a les 

escoles. Demanaria al regidor de Governació si pot assegurar o pot tranquil·litzar 

una mica els veïns, perquè, la veritat, és que només cal passar segons a quines 

hores per allà, i realment es troben vidres trencats de retrovisors, etcètera. I 

també, tenint en compte que és un barri on hi ha molta gent gran, un tant per 

cent elevat, necessita fer servir l’ús del cotxe. Això era el prec. 

 

 Després volia parlar de la Verema i se li ha avançat la regidora Sra. Marzo. Ell, 

aquesta Verema, on personalment també hi va ser, va trobar a faltar talent i vinyes. 

Talent i vinyes vol dir per a ells, que, com sempre, un any més, cues infernals i 

quan s’arriba a intentar tastar un plat surt el megàfon i avisa que no hi ha menjar, 

i tornar els tiquets. Ell no ho entén. Si això passa un any es pot entendre, dos no 

ho acabes d’entendre, tres ja aquí passa alguna cosa important. També, ell pensava 

que aquest any, que portava la Verema la regidoria de Promoció Econòmica, notaria 

alguns canvis, i la veritat és que, pràcticament, no els ha notat. Això per un costat. 

I, per un altre costat, és que justament la Verema, que és un aparador per a  

moltíssima gent, la famosa marca “Talent i vinyes”, que de fet ho van comentar 

amb la regidora Sra. Xatart, el dia del pregó, que tenien allà un entarimat amb tot 

un plafó negre on no hi havia absolutament res, era un bon moment per aprofitar-

ho, ja que si disposen d’una marca doncs fer-la servir com cal. Han trobat a faltar 

molt talent i vinyes. 

 

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

comentat abans, el primer punt que ha dit el regidor Sr. Freixes sobre les cues, 

doncs es fan perquè realment ve una gentada. I el problema que han tingut amb 

els restaurants doncs el volen esmenar de cara a l’any que ve i buscar una fórmula o 

alguna cosa perquè realment ells portin moltes porcions. Sempre se’ls demana més 

de les que han portat els altres anys. Aquest any hi havia restaurants nous i 

realment s’han venut tants tiquets, més o menys, com l’any passat. I tot i així es 

van acabar d’hora els tiquets sobretot el diumenge a la nit. És una cosa que han de 
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resoldre i pensen posar-hi remei d’alguna manera, i ja veuran què faran l’any que 

ve, si és que hi són. De cara que ho ha portat Promoció Econòmica i que no hi ha 

hagut cap canvi, era el primer any i van optar precisament per la continuïtat, 

perquè primer cal mirar com va, primer cal estudiar-ho, patir-ho en pròpia pell, 

perquè és una festa de moltes activitats. És una festa que contempla molts 

aspectes, i volien, primer de tot, veure com anava amb l’experiència del que havia 

fet la regidora de Cultura,  que els ha prestat tota l’ajuda i que han col·laborat 

juntes en moltes coses. No és que esperessin coses diferents, sinó que precisament 

era aquesta la línia a seguir. L’única diferència, que sí hi va haver, va ser el 

dissabte al migdia, i és que els bars d’Alella es van incorporar a la Festa de la 

Verema, amb una repercussió creuen que positiva i amb la satisfacció per part 

d’ells. I aquesta va ser una de les novetats que es van incorporar, que potser han 

estat petites. I de cara a l’escenari, sobre el talent i vinyes, prenen nota i potser 

podrien posar algun cartell de “Talent i vinyes”, però creuen que, precisament, 

l’acte va anar bé, va ser molt puntual, de talent i molt bé. Prenen nota del 

suggeriment del regidor Sr. Freixes. 

 

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

volia dir al regidor Sr. Freixes que prendrà nota dels comentaris que ha fet sobre el 

Rost. El que passa és que no ha pogut catalogar bé les seves paraules sobre que els 

veïns se senten insegurs. És a dir, que és un sentiment podrien dir subjectiu o és 

que estan insegurs? Hi ha molts barris que també diuen que se senten insegurs, 

però no passa res. En qualsevol cas, a ell, i ho sent si s’equivoca, però a la memòria 

només li ve un cas en què hi ha hagut trencadissa de vidres. Però també n’hi ha 

hagut algun a Mar i Muntanya, a Alella Parc, etcètera. És a dir, no és un fet que es 

produeixi habitualment, sinó d’una manera molt aïllada. Això no vol dir, i per això 

li pren nota del seu prec, per mirar i conèixer alguna cosa més per aclarir un punt 

més amb les referències que els donen les patrulles. El que sí poden fer és el que 

estan fent, passar cada dia per l’escola i per allà. Si no hi ha cap indici no hi 

dediquen més gent, perquè no poden estar a tot arreu el mateix moment. Si de cas, 

hi ha alguna altra qüestió que els pugui plantejar de millores sobre l’aparcament, 
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que li sembla que ha comentat que tenen problemes, doncs els ho fan saber, i amb 

la Policia i els Serveis Tècnics  veure si poden modificar alguna cosa o millorar-ho. 

Però el que és el tema policial, la veritat és que no han trobat més referències de 

les que poden sortir en qualsevol moment de l’any i en qualsevol urbanització o 

nucli. 

 

 

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

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

 


