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FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 30 DE 

DESEMBRE DE DOS MIL DEU 

 

Al poble d’Alella, el dia 28 de gener 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. Sergio Freixes i Castrello 

 Sra. Marta Giralt i Rué 

 Sra. Mercè Marzo Gómez 

 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

 Sr. Jaume Ponsa i Peña 

 Sr. Francesc Reverter i Recio  

 Sr. Josep Maria Serés i Ibarz 

 Sra. Cristina Xatart Alzina 

 Sra. Carmen Tort-Martorell i Llabrés  

 

Assistits  per mi, el sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés 

Conde. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 

 

A continuació s’entra a conèixer dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, recaient sobre 

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen:  
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1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 28 D’OCTUBRE DE 2010.- La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de 

manifestar que a la pàgina 5, a la línia 12, allà on diu “en porta gastats 5.000” hauria de 

dir “en porta gastats 50.000”. 

 

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

de 28 d’octubre de 2010, la qual s’aprova per unanimitat amb l’esmena formulada per la 

regidora Sra. Xatart. 

 

 

2.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2010.- La Presidència sotmet a votació 

l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 3 de novembre de 2010, la qual 

s’aprova per unanimitat. 

 

 

3.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2010.- La Presidència sotmet a votació 

l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2010, la qual 

s’aprova per unanimitat. 

 

 

4.- SENTÈNCIA XXXX DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE 

BARCELONA.- El Sr. alcalde manifesta que per explicar el contingut d’aquesta sentència 

donarà la paraula al secretari de la Corporació. 

 

El Sr. secretari manifesta que molt breument perquè, d’aquesta sentència, ja se’n va 

donar compte a la Comissió Informativa i suposa que tothom l’ha vista i la coneix. És una 

sentència que recull estrictament la posició de l’Ajuntament en aquest contenciós. Bé a 
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dir el mateix que ha dit la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya en un anterior contenciós, com a conseqüència d’una denúncia 

acordada pel Ple municipal d’un altre conveni amb XXXXX. I, en aquest cas, el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona recull la doctrina ja molt consolidada del 

Tribunal Suprem, que és la potestat que té l’Administració, que es denomina “ius 

variandi” de modificació del planejament. Potestat que, en aquest cas, el jutge considera 

que s’ha exercitat per part de l’Ajuntament sense cap tipus d’irracionalitat o 

d’arbitrarietat. Condemna, entre cometes, a l’Ajuntament, al pagament d’una quantitat 

d’uns 35.000€ que ja havia ofert el Sr. alcalde a XXXXX. abans de la interposició d’aquest 

contenciós. L’advocadessa de l’Ajuntament, que en aquest contenciós és la XXXXXXXXXXX, 

ja ho reconeix en el seu escrit de contestació a la demanda com  a deute a pagar en el 

seu moment a XXXXXXXXXXX. demanava una indemnització sensiblement superior, que era 

de 125.000€, i que el Jutjat no ha admès. Només els 35.000€ que és el que l’Ajuntament 

havia reconegut com a deute amb XXXXXXXXX., que serien, bàsicament, els honoraris del 

XXXXXXXXXXX, arquitecte redactor d’aquesta modificació puntual i el cost d’un estudi 

mediambiental que es va aportar per part de XXXXXXX. en aquesta tramitació. 

 

 

El Ple acorda quedar assabentat de la sentència núm. XXXXXXX del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 1 de Barcelona. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A L’EXECUCIÓ DE 

LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CEIP FABRA D’ALELLA.- El Sr. alcalde ret compte de la 

proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics municipals, de data 15 de desembre de 

2010, en relació l’escrit R.E. 5212/10, de 15 de desembre, presentat per l’empresa 

Construcciones Bosch Pascual, S.A., pel qual sol·liciten una pròrroga del termini 
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de finalització de les obres d’ampliació del CEIP Fabra d’Alella, aquesta Alcaldia 

proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

Aprovar l’ampliació del termini de finalització de les obres d’ampliació del CEIP 

Fabra d’Alella, de tal manera que les referides obres d’ampliació finalitzaran el dia 

11 de febrer de 2011 i les obres de reforma de l’edifici existent finalitzaran el dia 

15 de març de 2011.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com ja varen informar en Comissió Informativa, per part de 

la constructora que està duent a terme aquestes obres, que tenien un termini d’execució 

fins al 15 de gener, van sol·licitar-ne l’ampliació del termini d’execució fins al 15 de 

març, adduint dos motius que han estat reconeguts. Un és les inclemències climàtiques 

que han tingut en aquest període, que han estat diverses i que han fet que s’endarrerís 

l’obra. I també, i possiblement la necessitat del trasllat d’una línia de gas que creuava el 

pati des de l’escola fins al mòdul del parvulari. El fet de trobar-se amb aquesta línia que 

no estava contemplada enlloc va forçar haver de fer-hi una modificació i traslladar 

aquesta línia. I això ha produït un endarreriment pel qual els demanen aquests dos mesos 

entenent que segurament no els acabaran de necessitar. Es preveu que a l’entorn de l’11 

de febrer s’acabin el que serien estrictament les obres d’ampliació, moment en què es 

faria el trasllat de la cuina des de l’edifici antic a l’edifici nou, i una vegada realitzat això 

s’acabarien les obres en l’edifici actual, l’edifici antic, per tal que abans d’aquest 15 de 

març puguin estar finalitzades.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que voldria preguntar si 

aquest endarreriment pot tenir també un encariment de l’obra, si hi haurà un sobrecost. 

Entén que el finançament hauria de ser tancat, però ho volia preguntar. I també 

comentar que ells, en el tema de l’escola, saben que sempre s’han pronunciat de forma 

favorable al conveni que en el seu dia es va aprovar amb el Departament d’Educació. El 

retorn d’aquest crèdit, si no s’equivoca, o el retorn d’aquest import que l’Ajuntament ha 

avançat per poder fer l’ampliació i al qual ells van donar suport convençuts s’ha de 
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produir el 2010-2011, doncs saber si hi ha algun tipus d’informació al respecte, si tenen 

aquesta garantia, aquesta certesa, amb el canvi de govern. I després preguntar també 

sobre la tanca perimetral de l’escola, que no recorda si finalment en el conveni o amb les 

obres ja està prevista o no està prevista o aquest endarreriment pot abordar-ho.  

 

El Sr. alcalde manifesta que l’endarreriment no comportarà cap tipus de sobrecost. Les 

obres estan anant encaixades amb el preu previst i no hi ha a data d’avui previsió que hi 

hagi cap desviació que no sigui produïda per alguna actuació de millora que no estigués 

prevista en el projecte, com podria ser el cas de la tanca perimetral que s’està valorant la 

seva substitució donat el seu mal estat i aprofitant que s’estan duent a terme les obres. 

Però, pel que fa el que serien els costos de l’obra com a tal, van ajustats al pressupost 

d’adjudicació que va ser bastant inferior en el seu preu de licitació. Pel que fa al retorn 

del crèdit, doncs està previst que comencin a amortitzar el capital el novembre de l’any 

que ve. El fet de l’aplicació del Decret Llei que afectava les retribucions dels treballadors 

de l’Administració, el que fa és que hagin de fer una reserva amb aquests diners fruit de 

l’estalvi d’aquestes retribucions per destinar-los a una amortització anticipada del 

préstec. Pel que fa a això, la previsió és que en el seu moment, el mes de novembre, 

comencin a amortitzar-lo. Ja es van començar a enviar el mes de setembre certificacions 

a la Generalitat per tal que es duguin a terme els pagaments en els terminis establerts. 

Estan pendents del que seria el pagament del primer termini. I, més enllà del canvi de 

govern o no, existeix un conveni signat amb uns informes d’Intervenció que certifiquen 

que la despesa plurianual serà continguda en els pressupostos. En els de 2010 ja hi eren 

més en el del 2011, i, per tant, quan puguin acabar de certificar-ho tot, entén ell que a 

l’entorn del mes d’abril, aleshores faltarà veure que la Generalitat compleixi el que tenen 

pactat. Però no esperen que hagi de ser de cap altra manera. 

 

 

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

unanimitat. 
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6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2011.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2010, equilibrat en 10.835.818,00€, la plantilla de personal de 

l’Ajuntament per a l’esmentat exercici i la relació de llocs de treball que 

s’adjunten. 

 

SEGON.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, en els termes que 

estableix l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, transcorregut el qual 

sense que hi haguessin reclamacions, el Pressupost s’entendrà aprovat 

definitivament.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que el pressupost per a aquest exercici 2011, com molt bé saben 

tots els regidors, ascendeix a 10,8 milions d’euros que en el seu global baixa en 

comparació al de l’any passat, que va ser de 14,5 milions d’euros. Aquest descens és 

bàsicament fonamentat que l’any passat hi havia l’ampliació de l’escola Fabra 

pressupostada en l’exercici, i, per tant, pressupostaven per aquest concepte uns 3,4 

milions d’euros. Si traguessin aquesta diferència, quedaria un pressupost força similar al 

de l’any passat. D’aquests 10,8 milions d’euros, hi ha 9,7 que es destinen a despeses, a 

operacions corrents, i gairebé 1,1 milions d’euros es destinen a operacions de capital. Pel 

que fa a aquestes operacions corrents de l’any 2010 al 2011 pressupostàriament passarien 

de gairebé 9,9 a 9,7. És a dir, que aquestes operacions corrents baixen uns 235.000, 

240.000 € que després s’acabaran destinant a les inversions amb recursos propis. Pel que 

fa als ingressos, mantenen el mateix nivell d’ingressos corrents que l’any passat, que eren 
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de 10,7 milions d’euros, pràcticament al cèntim, amb algunes variacions dels orígens, 

però acabant amb un mateix import. Aquí, el que són els impostos i les taxes, fruit de les 

ordenances fiscals quedaven congelats. I en fi, es presenten davant d’aquests 10,7 

milions d’euros d’ingressos corrents, en els quals cal afegir uns 135.000 d’una subvenció 

PUOSC destinada a la substitució de l’enllumenat de Can Magarola. Com els deia abans, 

pel que feia a les inversions, enguany s’hi destinen 1.087.000 €, dels quals 483.000 són 

d’ingressos corrents i uns altres 486.000 són de quotes d’urbanització. I, d’aquests 

ingressos corrents, uns 170.000 es destinen a amortització de préstecs i a la partida de 

bestretes de personal, i els altres 306.000 a diferents inversions de les quals podrien 

detallar el pagament: el segon pagament de l’execució del vial de les Sureres, l’aportació 

municipal a la substitució de l’enllumenat de Can Magarola, diferents intervencions a 

l’entorn del barri de Cal Vell, on els veïns per la seva part financen 480.000 € per a la 

urbanització del darrer nucli que falta recepcionar per part de l’Ajuntament; 41.000 € per 

a la  remodelació de parcs; 31.000 € per a la substitució parcial de l’enllumenat de Nova 

Alella. I aquestes serien les principals partides que es destinen a inversions en aquest 

exercici. Aquesta capacitat d’inversió, com els deia, també ve produïda per aquest 

descens de la despesa o de les operacions corrents de despesa en diferents regidories, 

d’ajustos, per tal de poder també millorar alguns serveis o entrar en funcionament alguns 

serveis, com poden ser la neteja viària que la nova adjudicació entrarà en funcionament 

el 2 de gener o la mateixa recollida de residus urbans que, en aquests moments, està en 

fase d’adjudicació i que, si no s’erra, a meitats de febrer hauria d’entrar en funcionament 

la nova contractació. Pel que fa a les regidories, n’hi ha algunes com Manteniment o 

Medi Ambient o Serveis Socials, o fins i tot lleugerament Educació i Cultura, que tenen 

un saldo positiu, i la resta de regidories tenen un saldo negatiu. La plantilla es manté la 

mateixa que hi havia aquest 2010. Algunes d’aquestes variacions, o majors o menors 

ajustos, també es produeixen perquè hi ha hagut algun canvi d’assignació de personal a 

regidories adscrites com puguin ser, si no s’erra, els conserges de les escoles, que en 

tenen dos, i que passen dintre de les partides del pressupost de contemplar-se com a 

retribucions de l’àrea de Serveis Urbans a Educació, o el mateix canvi de destinació d’una 

administrativa que estava a Esports i que passaria a Serveis Socials. Aquest seria el resum 
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una mica global del pressupost per a enguany. És un pressupost força realista, força 

ajustat a les necessitats de l’Ajuntament i del municipi, i que, en qualsevol cas, també és 

un pressupost de transició entre mandats, pensat perquè qui hagi de venir el mes de juny 

tingui el suficient marge per poder seguir treballant de manera correcta i finalitzant amb 

una situació financera bona, havent amortitzat en aquests darrers 8 anys el deute que es 

va renegociar en el mandat 1999-2003. Es deixa, això sí, el préstec vinculat a l’escola, 

però amb un conveni signat i esperant que en el termini fixat es reintegrin els diners. 

Però, en qualsevol cas, és un préstec que té una contrapartida que farà que, en el seu 

moment, es pugui cancel·lar en la seva major part i ser decisió del proper govern 

municipal la seva amortització o la seva reutilització per a noves inversions. Dit això, 

donarà la paraula als diferents grups municipals perquè hi puguin dir la seva. 

 

La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que la veritat és que està 

sorpresa per les últimes paraules del Sr. Alcalde,  perquè, fins a dia d’avui, la petició que 

li havien fet entenen que ha estat absolutament obviada. El 17 de novembre, aquest grup 

municipal va presentar una petició, la qual llegirà, on se li deia que el seu grup municipal 

durant els darrers tres anys i mig sempre s’havia ofert a l’equip de govern a l’hora de 

consensuar els pressupostos, fent propostes en positiu, sense eludir en cap moment la 

responsabilitat tot i estar en l’oposició. El seu grup municipal considera que el millor 

missatge que podien haver traslladat als ciutadans era el de consens, almenys en els 

aspectes fonamentals de la política municipal, però, malgrat els seus esforços, mai no 

havia pogut ser. I és per això, que un cop més i pel motiu principal que l’any vinent hi ha 

eleccions i, per tant, la probabilitat de canvis en el Consistori, li demanaven que 

l’elaboració i l’aprovació del pressupost del 2011 es fes amb el màxim consens, capítol 

per capítol, regidoria per regidoria, de totes les forces polítiques que en aquest moment 

estan representades en el Consistori, amb la finalitat que els pressupostos puguin ser 

assumits políticament per tots, sigui quin sigui el resultat de les properes eleccions 

municipals,  en interès del poble. Aquesta, al seu entendre, seria la manera de sortir-se’n 

millor en aquests temps de dificultats i de transmetre confiança i seguretat als ciutadans. 

I és per tot això que demanaven una oportunitat. Demanaven una oportunitat, tots 
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plegats, a aquest govern i que considerés i acceptés la seva demanda. Li sorprèn que ara 

els digui que és un pressupost de canvi que haurà d’entomar el proper govern. No li 

hagués costat res fer això quan tocava, que era a les Informatives. No li hagués costat. I, 

per tant, com que el Sr. alcalde no ha tingut cap interès, o com a mínim fins ara no els 

l’ha demostrat ni els ha dit res, evidentment, ells votaran en contra d’aquest pressupost, 

però sí que li diu que presentaran les esmenes que considerin oportunes. 

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que després de veure, a la 

Junta de Portaveus, com tenen el tema del pressupost i analitzant tot el pressupost del 

2011, consideren que és el pressupost més insensible amb les activitats socials. Estan en 

crisi, sí, però tampoc es tracta de quedar-se tancadets a casa. Si han de ser austers en els 

pressupostos perquè l’estat actual de l’economia ho reclama, no cal que justament les 

coses que poden fer digerir millor la crisi que patim siguin les perjudicades a l’hora de fer 

retallades. Haurien de fer els pressupostos una mica amb ulls, com es feia abans, de 

mestressa de casa, pensant estalviar però sense fer passar gana als seus,  com per 

exemple la regidoria d’Administració. Coses petites com la despesa de lloguer de 

fotocopiadores el 2010, 6.200€ i una previsió del 2011 de 7.800€, amb un increment de 

1.600€. O una despesa de 9.000€ en subscripcions i llibres, potser les subscripcions 

digitals surten més econòmiques, i etcètera etcètera. Llavors també un increment de 

32.000€ en la neteja d’edificis municipals respecte el 2010. També és curiosa la regidoria 

d’Educació que s’estalvia l’equip pedagògic, uns 15.000€, que això aprofitaran el torn de 

precs i preguntes per preguntar-ho a la regidora. I, aleshores, què es veu afectat per les 

retallades? Principalment Joventut amb 16.000€ menys. En què? Activitats Casal de 

Joves,  Activitats Punt d’Informació Juvenil, l’Estiu Jove, Activitats Vídeo Jove, activitats 

Foment, Participació, Formació, Estris, etcètera. Esports també retalla les seves activitats 

de 31.350€ al 2010 a només 18.000€ el 2011. Estan parlant d’uns 13.000€ menys 

invertits en activitats esportives. La Verema no es queda exempta de retallar les seves 

activitats també, 18.000€ menys que l’any anterior. O sigui, a banda d’això, tampoc han 

rebut en aquest pressupost per part del govern cap intent de negociar o de consens, i, 

per tant, el seu vot no serà favorable.  
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La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que avui s’haurien de 

felicitar perquè porten a aprovació el pressupost 2011, i ho fan a temps perquè no hi 

hagi les tensions de Tresoreria que es van produir l’any passat. L’any passat van aprovar 

el pressupost el febrer, amb dos mesos de l’any passats. De tota manera, no pensa 

tampoc que sigui un mèrit específic de l’equip de govern, sinó més aviat possiblement 

dels Serveis Tècnics que han tingut els números a temps. Ella es pregunta, com 

comentava abans la regidora Sra. Xatart, quin diàleg o quina negociació hi ha hagut 

entre els grups municipals per vestir un pressupost que sigui realment útil per a Alella? 

Ella creu que cap. On són les promeses a entomar uns pressupostos participatius el 2011? 

Enlloc. Com contribuirà aquest pressupost que avui els presenten a millorar la situació de 

la gent d’Alella o a situar a Alella en una posició una mica millor que la que tenen avui? 

Ella no ho veu. Pensa que tota l’oposició els va estendre la mà per treballar conjuntament 

un pressupost que fos assumible més enllà de les properes municipals. Com s’explica que 

una altra vegada hagi defugit aquesta oferta? A la vista dels números que presenta avui 

el Sr. Alcalde,  només estan seguint un tràmit. Un tràmit d’obligat compliment. 

Segueixen sense creure’s que l’Ajuntament pot jugar un paper determinant en el dia a dia 

del seu poble. I també tenen la responsabilitat de no malbaratar ni un cèntim. Gent 

d’Alella creuen que s’han de preguntar què poden fer ells per millorar la vida de les 

persones, però també per promoure el comerç local, les empreses del poble, els 

autònoms. Si es repassen les actes de Plens anteriors, el Sr. alcalde reconeixia la 

necessitat de millorar els sistemes de control i avaluar els resultats de la seva gestió. 

Això era el 2008 i no ho ha fet. Ni han vist quadres de comandament, ni ha fet memòries 

de les àrees, ni podran comparar el que s’ha fet amb el Pla d’actuació municipal, perquè 

no hi ha cap Pla d’actuació municipal. En aquests anys no han millorat ni en 

organització, ni en planificació, ni en transparència i segueixen sense poder relacionar 

recursos i impactes. Sobre les xifres del pressupost, no sap si paga la pena fer algun 

comentari. Ja saben que una cosa és el pressupost que s’aprova i ja s’han acostumat a 

que s’assemblarà molt poc al que s’executa realment. En què es poden basar per analitzar 

aquest pressupost? Han de comparar els 10,8 milions d’euros amb el pressupost del 2010 
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que era de 14,5 milions d’euros, o amb el pressupost de després de les modificacions de 

crèdit que era de 18 milions. O el comparen amb el que realment tenim en aquests 

moments com a estat d’execució que està sobre els 10 milions. Ells volen pensar també 

en el pressupost des del punt de vista del que pot significar quant a compromís cap als 

ciutadans d’Alella. Voldrien que aquest pressupost fos una eina per a l’equitat, per a la 

solidaritat, que acompanyés l’esforç, que acompanyés la creativitat, la qualitat, la 

voluntat de servei, i que tots plegats com a Ajuntament els hagués agradat realment, 

sincerament, que poguessin transmetre aquesta confiança i aquesta il·lusió a la 

ciutadania d’Alella també amb aquest pressupost 2011. El regidor Sr. Freixes apuntava 

algunes xifres sobre les regidories que baixen. Suposa que és el pressupost que ells han 

pogut fer. Ell parla de les regidories que pugen, de les que baixen, i, francament, tot 

baixa. Quatre coses pugen, però què pugen? 6.000 euros a Educació? 13.000€ a Serveis 

Socials? Ells continuen pensant que han de donar resposta a les necessitats amb el 

pressupost i que no poden continuar oblidant, sistemàticament, les urbanitzacions, i que 

el pressupost ha de servir per alguna cosa més que resoldre la creació de determinats 

llocs de treball dins de l’Ajuntament. Gent d’Alella també ha insistit sempre en la 

necessitat de diàleg i de deliberació, però no tenen més remei que afirmar que en aquest 

Consistori no hi ha debat polític, no escolten, i ells s’ho fan tots sols i no necessiten  

ningú. I en aquest món que cada vegada és més col·laboratiu, més integrador, si 

segueixen així són una espècie en extinció. L’han de creure.  

 

Arribat aquest punt i essent les 20 hores 30 minuts compareix a la sessió el regidor Sr. 

Francisco Javier Berzosa Hergueta. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sap del seu oferiment per tal de consensuar el document 

partida per partida, però per una qüestió de practicitat doncs han elaborat aquest 

pressupost que creuen ajustat a la realitat municipal i executora de les voluntats 

possibles d’aquest Ajuntament i d’aquest govern en aquest any 2011, com a mínim en el 

període que arribarà fins a les properes eleccions del mes de maig. I, com deia abans, és 

un pressupost creuen que suficientment dotat en les seves partides perquè es pugui 
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arribar a final d’any amb tota tranquil·litat. Els accepta aquell oferiment, però també és 

cert que, i no ho diu per recriminar-ho perquè no té cap motiu per fer-ho, igual que ell 

no els ha trucat, ells tampoc, més enllà de fer aquella primera petició, han vingut a fer 

cap proposta concreta. En qualsevol cas, com els deia, per una qüestió de practicitat i de 

temps, porten aquí, a aquest Ple, aquesta proposta de pressupost. Sobre el que deia el 

regidor Sr. Freixes, alguns aclariments d’aquestes partides li podien haver fet abans 

d’aquest Ple, tranquil·lament. Pel que fa a les qüestions que comentava de les 

subscripcions, la majoria ja són digitals, encara que tinguin aquests noms i és el preu 

que tenen. Són unes subscripcions a unes eines jurídiques o de suport jurídic per als 

tècnics responsables de l’Ajuntament. La neteja d’edificis pateix un increment per 

l’entrada en funcionament de la nova escola La Serreta que implica un servei de neteja 

nou i que puja tranquil·lament aquest import. A la Verema sí que hi ha un moviment 

entre les partides de Festes i Turisme, però que aquests 18.000€ que baixen de la partida 

de Festes s’incorporen a la partida de Turisme. La Festa de la Verema té el mateix import 

pressupostat de despeses en global el 2010 que el 2011. Pel que fa a la intervenció de 

Gent d’Alella, el que sí que li ha de reconèixer és que l’opció dels pressupostos 

participatius de la qual varen parlar en el darrer Ple de pressupostos de plantejar per part 

d’aquesta Alcaldia, es van fer gestions amb l’àrea de la Diputació de Participació 

Ciutadana per aconseguir el suport d’uns estudiants d’un postgrau de Participació, que 

oferia la Diputació, per poder tirar endavant projectes participatius. Aquella ajuda els va 

ser concedida, i, amb el pas del temps, varen entendre que en el pressupost del darrer 

any, en la situació econòmica actual, doncs que aquests pressupostos no serien 

participatius. I, en qualsevol cas, sí que pot ser voluntat o opció del proper govern de 

dur a terme aquest trasllat participatiu dels pressupostos. D’aquesta participació, sí que 

hi experiències a altres llocs, però afecta de manera relativa el que són els pressupostos 

reals. No són participacions completes, sinó que són, normalment, participacions molt 

acotades per uns imports, normalment bastant limitats. I la regidora Sra. Marzo 

ensenyava el gràfic de la majoria de les retallades, però es troben en una situació on hi 

ha molts Ajuntaments que ja l’any passat van haver de fer retallades del 10, 15 i 20% de 

despeses, i que aquest any han de tornar a fer retallades del 10 o 20%, i ells es 
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mantenen en el mateix nivell. Evidentment, cal anar fent reajustaments per poder-se 

mantenir i per poder oferir a la ciutadania o millorar alguns serveis i potser ajustar-se o 

retallar altres despeses. Però també que tingui clar que sí que hi ha vermells, però que a 

nivell d’ingressos corrents es mantenen al mateix nivell pressupostat d’un any del 2010 al 

2011. Pel que fa a les operacions corrents de despeses sobre 9.700.000€ sí que hi ha 

hagut una retallada de 235.000€. Evidentment, podria ser un millor pressupost, i si 

l’haguessin redactat ells segurament seria diferent a aquest, però és la proposta que com 

a govern presenten, com a darrer pressupost del mandat per s aquest any 2011. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal manifestar que el sentit del vot del grup 

municipal del Partit Popular serà en contra d’aquesta proposta de pressupost que porten 

a aquest Ple, i no per res de nou,  sinó simplement perquè segueixen instal·lats en la 

mateixa política pressupostària que ja en alguna ocasió ha qualificat com a pressupost 

xiclet. Efectivament, complirà la normativa vigent quant a les normes pressupostàries, 

però políticament resulta infumable. Ells van portar ja en aquest Ple fa molts i molts 

mesos la proposta de generar un pla d’austeritat. I creu que ho van fer quan encara 

acusaven al Partit Popular, alguns d’ells, d’antipatriotes per apuntar o avançar que 

Espanya estava començant a veure’s abocada a una crisi econòmica. Crisi que ara ningú ja 

no nega. Està clar que en aquest pressupost, que avui proposen a aquest Ple, mantenen 

la mateixa política de falta d’austeritat de pressupostos anteriors. No tenen en compte la 

situació conjuntural de crisi en què es troben, i tampoc els preocupa massa, perquè com 

provablement han dit els portaveus que l’han degut precedir en l’ús de la paraula, ells “se 

la trae al pairo” directament, perquè, probablement, a partir del mes de juny hagin 

perdut la responsabilitat de seguir governant aquest municipi, a Déu gràcies. I dit això, i 

no insistirà més per no dilatar aquest Ple, el Sr. alcalde no ha tingut ni el talant ni 

l’actitud d’intentar consensuar cap extrem d’aquest pressupost, com segurament també 

deuen haver apuntat portaveus d’altres grups a l’oposició, quelcom que, sense 

comprometre’s, però no va descartar totalment quan se li va suggerir, atès que el proper 

mes de maig hi haurà eleccions, i, probablement, un canvi en el govern municipal. Per 

tant, el vot del Partit Popular serà en contra.  
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La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que només volia fer un 

comentari sobre el tema de pressupostos participatius perquè en el seu moment hi va 

haver una moció, i va haver un compromís, millor dit si es retirava, de tirar-ho endavant, 

i en aquell moment recorda que el Sr. alcalde argumentava que tot i que tenen una 

regidoria de Participació, que hi és i que té una dotació pressupostària, doncs el personal 

de la casa no tenia la formació suficient, però que dues persones d’aquesta casa estaven 

fent un curs de participació que ajudaria a entomar això. Va ser la informació que en 

aquell moment el Sr. alcalde va donar. No van parlar en cap moment del tema de la 

Diputació, d’aquests ajuts o d’aquests becaris, i ella s’ho va creure, com sempre. D’altra 

banda, comentar el tema de la plantilla que el Sr. alcalde ha passat una mica per sobre. 

Comentava que la plantilla es manté com la de l’any passat. Mantenen la mateixa 

plantilla que, si no s’equivoca, està en 94 treballadors. La crisi fa dies que la tenen a 

sobre. No la tenien el 2008? No la tenien el 2007? El 2007, si no s’equivoca, la plantilla 

de l’Ajuntament d’Alella eren 77 persones, el 2008 eren 91 persones, el 2011 94 

persones. L’ajustament que es produeix en el pressupost es produeix en moltes partides 

que tenen una incidència directa amb els serveis que donen, amb les inversions que fan, 

però el capítol I manté una sanejada situació al llarg d’aquests anys també de crisi. 

Només posar-ho en evidència. 

 

El Sr. alcalde manifesta que entén que no són 91. Sí que la plantilla té uns números, però 

després tenen un personal ocupat, hi ha unes places que estan buides i que també creuen 

que serà responsabilitat del proper govern de directament amortitzar-les o, si ho creu 

convenient, en el seu moment de dotar-les de personal. A l’hora de poder fer números i 

comparacions sobre plantilles, ja podran trobar el moment. Ell creu que la plantilla està 

en 86 persones efectives, però es podria equivocar. No sap si serà gràcies a Déu que 

deixaran de governar o no o serà gràcies a l’audàcia del regidor Sr. Berzosa. En qualsevol 

cas, ho sabran aviat perquè els ciutadans dictaran el seu veredicte sobre les diferents 

propostes que tindran al davant. 

 



 15

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

dues coses. La primera que Déu n’hi do la feina que tindrà el proper govern, sigui quin 

sigui, perquè veu que el Sr. alcalde va descarregant. L’altra, practicitat i consens. El Sr. 

alcalde ha dit que era un problema de practicitat i després de buscar consensos. És 

complicat, però, si s’hagués animat, possiblement ho hagués aconseguit. I, el consens, 

l’ha de buscar el Sr. Alcalde, no els que estan aquí. És el Sr. alcalde qui governa i qui 

mana, i això ho ha d’entendre. 

 

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

exactament el que volia escoltar, sincerament. Ja s’imaginen que les subscripcions deuen 

ser en la gran majoria digitals. No ha entès el que volien dir al respecte. El cas és que 

Joventut se li resten 16.000€ en activitats, i Esports 31.350€ en activitats, per què? I 

segona, i per posar un exemple, que és el que han llegit, és que d’acord que necessiten 

fotocopiadores i fer fotocòpies, però només el manteniment i el lloguer de fotocòpies 

equival el que s’ha de restar en activitats a Joventut i ja no parlen d’Esports. Això li 

preocupa en el sentit que si els nens troben a faltar alguna activitat, o els joves, l’única 

resposta que li poden donar és que és per fer fotocòpies, bàsicament. Li agradaria que li 

pogués donar una resposta de per què s’ha de retallar 16.000€ en activitats a Joventut i 

31.350€ en activitats a Esports. 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que una bona part 

d’activitats de Joventut, en concret la partida aquesta que desapareix d’activitats al Casal 

de Joves, se suma a la partida Casal de Joves i va inclòs dins del mateix concurs del Casal 

de Joves. És a dir, han incorporat les despeses de les activitats dins el concurs del Casal. 

Per tant, no desapareixen, sinó que canvien de partida, i és gairebé un 60%  dels 

16.000€ que deia el regidor Sr. Freixes. I la resta, sí que és veritat que s’ha retallat o s’ha 

ajustat. Li agradaria que més enllà de comparar-ho amb el pressupost de l’any passat ho 

comparés amb la despesa real originada aquest any. És a dir, el Vídeo Jove, i parla de 

memòria perquè no té els números a davant, si s’havia pressupostat amb 8.000€ i 

finalment només se n’han gastat 7.000€ o 6.500€, doncs aquest any s’ha rebaixat, tenint 
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en compte que enguany no s’ha gastat tot el que s’havia pressupostat. És a dir, s’han 

ajustat molt les partides en funció del que s’ha gastat aquest any, no del pressupost que 

hi havia l’any passat. És a dir, s’ha intentat fer-lo més real. També li ha de dir, i ha de 

reconèixer, que hi ha activitats que es programen i que després no es realitzen. Per tant, 

una activitat que es programa i que després no es realitza no significa cap cost. S’havia 

pressupostat pagar un tallerista i si aquesta activitat finalment no es realitza no genera 

despesa. Per tant, aquest any es torna a pressupostar o no o es pressuposta menys. I sí 

que és cert que hi ha hagut una retallada en alguna d’aquestes despeses, però és que 

entenen que s’ha d’anar retallant alguna cosa, però li sembla que és poc significatiu. 

Almenys, els tècnics de Joventut que durant tot aquest any han estat mirant perquè les 

despeses no es disparessin i no sobrepassessin el pressupost i fins i tot si podien ser més 

baixes del que s’havia pressupostat, doncs entén que el que es procura per aquest any 

que ve és que s’ajustin més. I si s’ha de fer una activitat menys puntualment a l’any 

doncs es fa, i creu que no passa res. D’aquest pressupost, en tot cas, s’ha parlat amb els 

Serveis Tècnics i hi estan completament d’acord.  

 

El regidor Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que també volia donar 

resposta al regidor Sr. Freixes, perquè sobre el pressupost d’Esports, que veu que l’està 

amoïnant, doncs la veritat és que només s’ha llegit la xifra final. Realment hi ha una 

rebaixa important, però si ho mira amb atenció veurà que hi ha 26.000€ menys que són 

deguts a la baixa de retribucions bàsiques i de Seguretat Social. Aquí hi ha 26.000€ 

menys que l’any passat. Per tant, no estan parlant d’activitats. Si va més avall, sí que 

realment en trofeus en comptes de 3.000€ n’han pressupostat 2.000€, perquè no han 

d’oblidar que és un pressupost conjuntural. Han de mirar d’estalviar, de gastar el mínim i 

tal, però mantenint els mínims imprescindibles. 1.000€ menys es troben aquí, com 

1.000€ menys en l’Escola d’Iniciació Esportiva. D’acord que han reajustat una mica millor 

les coses, però això no creu que sigui important. Quan van més avall si suma les 

activitats esportives que abans eren 33 i ara 18, però a contractació de serveis esportius 

ara diu 54 quan abans eren 39, veurà que pràcticament és la mateixa xifra. Per què? 

Perquè des de la regidoria han cregut convenient fer moltes activitats esportives a través 
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de tercers, contractar un servei que moltes vegades és molt més eficaç. Per tant, va en 

disminució potser del que podrien dir la partida o l’estructura pressupostària.  Activitats 

esportives minva, però en canvi la contractació de serveis per fer activitats esportives 

puja. Per tant, el diferencial li sembla que són 2.000€. I, a més, li pot assegurar que 

totes les activitats esportives que s’han fet aquest any, estan programades per tot l’any 

2011. No en faran més, és cert, però les del 2010 continuaran totes. Per tant, no han de 

mirar la xifra final, han de mirar abans les causes que hi ha i llavors trobaran raons. Amb 

aquesta nova estructura que els posen,  el personal acostuma a distorsionar una mica la 

part que gestionen directament ells, que és l’activitat purament del pavelló esportiu.  

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que sobre el tema de les 

fotocòpies i impressions en general, li sembla que ho tenen tots damunt la taula, tots 

plegats. Reconeix que és un fracàs personal no aconseguir que tècnics i regidors deixin 

d’imprimir coses, no només fer fotocòpies sinó imprimir, perquè tenen fotocopiadores 

impressores i els costa un percentatge del manteniment cada vegada que imprimeixen un 

full d’aquests. I, per tant, una mica tots plegats són còmplices que aquesta partida 

augmenti. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que volia contestar 

al regidor Sr. Freixes, en referència que diu que és una pena que de la regidoria 

d’Educació desaparegui l’equip psicopedagògic, que aquest equip psicopedagògic passa a 

Serveis Socials, perquè s’ha format un equip multidisciplinar que incumbeix les dues 

regidories. Si s’hagués mirat una mica les partides, o com a mínim hagués vingut a parlar 

amb qualsevol de les dues regidores,  ja ho sabria.  

 

El regidor Sr. Freixes demana la paraula per tal de manifestar que les partides hi són, 

però que no s’entén ben bé quin és l’equip que afectarà o el que són els nens de les 

escoles. 
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La tinent d’alcalde Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que si hagués vingut 

a parlar amb alguna de les dues regidores en algun moment, com ha fet algun altre 

regidor de l’oposició, ho sabria.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que insisteix molt a tenir 

les idees clares i els números també i no se n’acaba de sortir. La documentació que hi ha 

per aprovar de la plantilla, que a més a més se li va demanar una relació per regidories, 

ella entén que en aquesta relació hi ha, per tant, tota la gent o tot el personal de 

l’Ajuntament que el 2011 hi treballarà. És així? Aleshores, efectivament, surten 86 

persones, surten 5 vacants, però que no apareix en aquesta relació ni 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no són plantilla. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que no són plantilla i són 

al personal que és el que ella ha preguntat.  

 

El Sr. alcalde manifesta que són eventuals. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que són eventuals. I 

apareix un XXXXXXXXXXXXX que no li consta que estigui treballant. 

 

El Sr. alcalde manifesta que té una jubilació parcial. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que, per tant, quanta gent 

tenen treballant a l’Ajuntament el 2011? 

 

El Sr. alcalde manifesta que en principi hi ha d’haver 86 persones en plantilla. 
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La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que en plantilla,  però 

treballant a l’Ajuntament? 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que si sumen els laborals i 

funcionaris són 86. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que quants n’hi ha 

d’eventuals. 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que més 2 eventuals. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que si aquí tenen tota la 

plantilla, tot el personal del 2011? 

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que després hi ha les 

vacants. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que més 5 vacants.  

 

El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que sí i que, si vol, li passarà 

els números del personal laboral i funcionari que hi ha hagut els darrers anys perquè ella 

ha donat una xifra de 70 que han passat a 90, segons ella, que no li quadra gaire i li 

agradaria veure d’on l’ha tret. En tot cas, li passarà dels darrers quatre anys. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que li agrairà molt tenir-

la.  

 

 

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 
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Nonell, i el Sr. Ponsa, i hi voten en contra els regidors Sres. Marzo, Tort-Martorell i 

Xatart, i els regidors Srs. Berzosa, Freixes i Reverter. En conseqüència, s’aprova la 

proposta. 

 

 

7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ SOBRE CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA 

NOVA ESCOLA D’ALELLA SITUADA AL CARRER NÚRIA, NÚM. 26-28.- La regidora 

d’Educació, Sra. Giralt, ret compte de la proposta de la regidoria d’Educació, la qual 

literament diu: 

 

“Donat que es va publicar en el DOGC núm.5739 de 212/10/2010 la Resolució 

EDU/3296, de 7 d'octubre de 2010 per la qual es disposava l'inici d'activitats de 

diversos centres educatius públics, entre ells, el nou centre educatiu d'infantil i 

primària del municipi, amb la denominació específica que se li atribuïa el centre 

educatiu amb el nom "Escola Alella". 

 

Atès que es va aprovar en el marc del Consell escolar del centre, amb data de 15 

d'octubre de 2010, en sessió extraordinària, el canvi de denominació de l'escola 

per "Escola la Serreta" i que la direcció del centre sol·licita que s'aprovi el canvi 

de denominació del centre educatiu aportant la documentació específica que s'hi 

relaciona. 

 

Es proposa: 

 

Aprovar per acord del Ple de l'Ajuntament el canvi de denominació del centre per 

tal que l'equip directiu pugui continuar amb la tramitació i la gestió del canvi de 

nom del centre.” 

 

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

manifestar que en el Consell Escolar del dia 15 d’octubre d’enguany es va aprovar per 
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unanimitat el canvi de denominació específica de l’Escola Alella per Escola La Serreta. És 

a dir, fins a aquest moment la nova escola d’Alella oficialment s’ha dit Escola d’Alella. Es 

va aprovar en aquest Consell Escolar que es canviés i s’adoptés el nom que ha tingut de 

fet des del primer moment aquí en el poble, que és La Serreta. Això ha de  passar pel Ple 

i demanen la seva aprovació. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC + LA GARNATXA DE REBUIG A LA SENTÈNCIA 

DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.- El tinent 

d’alcalde Sr. Asensio ret compte de la moció, la qual literalment diu: 

 

“Les tres sentències del Tribunal Suprem espanyol publicades recentment són un 

atac al poble català, la seva llengua i el seu sistema educatiu. 

 

La decisió que obliga la Generalitat de Catalunya a fer servir el castellà com a 

llengua vehicular a les escoles suposa un nou atemptat al marc social de cohesió 

convivència democràtic. És una agressió sense precedents en el terreny de la 

política lingüística que arriba tot just ara, després de la sentència del Tribunal 

Constitucional sobre la reforma de l’Estatut i de més de 30 anys treballant, amb 

totes les mancances que imposa l'actual marc jurídic i polític, per la immersió i la 

normalització lingüístiques amb l’objectiu de dotar la llengua catalana de l’espai, 

el respecte i el paper que mereix. 

 

Cal recordar que el model d'immersió lingüística català ha estat elogiat 

internacionalment com a instrument per preservar la llengua i garantir, alhora, la 

integració de les persones nouvingudes. A nivell estatal, l'actitud és diferent. 
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Enguany, la Plataforma per la Llengua ha presentat tres informes que comparen el 

reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que 

experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context 

europeu i en d’altres països plurilingües. 

 

La conclusió és reveladora: la legislació espanyola, de manera excepcional, 

dispensa un tracte discriminatori al català fins al punt que la nostra llengua és la 

menys protegida de la Unió Europea amb un nombre similar de parlants i ha de 

suportar, per exemple, el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern 

espanyol amb la intrusió de 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre 

territori.  

 

Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 

 

Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra 

llengua amb l’objectiu de la seva extinció.  

 

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció 

dels següents: 

 

1) Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Alella a la sentència del Tribunal 

Suprem, ja que qüestiona de dalt a baix el model d’immersió lingüística a les 

escoles catalanes. 

 

2) Declarar el nostre convenciment que cal seguir aplicant el mateix model 

d’immersió lingüística, ja que és el principal instrument per garantir la qualitat de 

l’ensenyament de la llengua pròpia del país –sense negligir mai el coneixement 

del castellà-, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, amb independència de 

la procedència i la llengua d’origen de cadascun dels alumnes.  
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3) Reclamar la unitat d’acció de les forces polítiques i la societat civil dels Països 

Catalans a l’hora de mantenir intacte, sense fissures ni adequacions de cap mena, 

l’aplicació del model educatiu actual. 

 

4) Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei 

d’Educació de Catalunya. 

 

5) Comunicar aquests acords a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, i 

als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis 

de Catalunya.” 

 

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

tal de manifestar que és una moció que finalment han fet seva la totalitat dels grups 

municipals d’aquesta Corporació, tret del Partit Popular. En cas que no sigui així que ho 

manifesti ara, però per endavant la resta de grups municipals tant el Partit dels 

Socialistes per Catalunya, com Convergència i Unió, el COR i Gent d’Alella, doncs s’hi 

afegirien com a ponents de la moció. Se suscita aquesta moció després de conèixer les 

tres sentències del Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol respecte de la petició de tres 

particulars de ser escolaritzats en la llengua castellana a Catalunya. I bé, per un seguit 

d’antecedents i de motius que figuren en la moció, diu la majoria, la immensa majoria de 

grups municipals representats en aquest Ple, proposen l’adopció dels acords de la moció.  

 

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

comentar que havien suggerit que fessin seves algunes de les idees que sorgien en la 

Declaració Institucional que van fer les entitats catalanes de la societat civil organitzada, 

tal i com es planteja un grup d’organitzacions, d’organismes, associacions, entitats, de 

reconegut prestigi. Era un text molt breu. Va facilitar el link perquè tothom ho veiés, 

però se li va dir que en els terminis que ho plantejaven potser no tenia massa sentit. No 

hi acaba de veure el perquè, però, en fi, li sembla que la declaració era prou ponderada i 
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segurament podien perfectament assumir-la a dintre. I. d’altra banda, també hi havia, no 

sap si al final hi ha un atès dels atesos que també havia suggerit que eliminessin l’última 

part de la frase que era una mica radical, per dir-ho d’alguna manera, però no sap si al 

final ha quedat aquest atès com estava o no. És aquell que diu “Atès que com a càrrecs 

electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la seva 

extinció.” i ella suggeria que eliminessis aquest “objectiu de la seva extinció” que no creu 

que ningú vagi tan lluny a hores d’ara. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que li fa l’efecte 

que estan creuant mocions. Com que hi ha hagut diverses propostes sobre la taula li 

sembla que aquest redactat últim de l’extinció no figurava en la proposta inicial 

d’Esquerra-La Garnatxa, venia creuat d’un altre grup municipal, i, en qualsevol cas, per 

part d’Esquerra-La Garnatxa no hi hauria inconvenient a fer referència a aquest manifest 

que haurien fet públic, fa uns dies enrera, com a mínim una desena d’entitats. No hi 

hauria inconvenient a manifestar a través de correu electrònic a la regidora de Gent 

d’Alella doncs que els noms dels partits o dels grups municipals apareixerien en 

l’encapçalament i no en els redactats. I, per tant, potser una cosa i l’altra va fer que 

aquesta menció o que aquest esment a aquesta colla d’entitats que s’han manifestat no 

aparegui. No hi hauria cap inconvenient a fer-ho de viva veu en aquests moments. 

Evidentment, no s’ha retocat cap dels atesos perquè es continuen mantenint els 

originals. 

 

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

fan menció a la condició de càrrecs electes, els recorda que justament per adquirir la 

condició de càrrecs electes ells van jurar o van prometre, encara que fos per imperatiu 

legal, acatar la Constitució, que és la norma suprema del seu ordenament jurídic. Norma 

suprema que, a més, recull o descriu l’estat on viuen, un estat de dret. Un estat de dret 

és aquell en el quals els ciutadans estan subjectes i sotmesos a l’imperi de la llei tots per 

igual, amb independència que siguin càrrecs electes o no. I, en aquest imperi de la llei, 

el Tribunal Suprem, en seu ordenament jurídic, és la cúspide de l’estructura judicial per 
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sobre de la qual només hi ha el Tribunal Constitucional com a òrgan interpretador de tot 

l’ordenament jurídic. Pretendre que es recolzi aquesta moció, l’objectiu i finalitat de la 

qual és incomplir la llei, podria ser constitutiu de delicte i això amb independència del 

fons de la moció. Resulta que ells insisteixen que el català necessita de més immersió 

lingüística per acabar imposant-se a la llengua castellana, quan el cert és que a nivell 

institucional, i la prova és evident en aquest mateix Ple d’aquest Ajuntament, només un 

dels 13 regidors es dirigeix o utilitza el castellà o l’espanyol com a llengua habitual o 

vehicular d’expressió. I aquesta és la realitat institucional que ells pretenen imposar a la 

societat del seu país, a la societat catalana. I, en canvi, la realitat social és una altra 

molt diferent. En aquesta realitat social coexisteixen pacíficament ambdues llengües, el 

castellà i el català. Allà ells si pretenen seguir imposant, mitjançant Decret Llei, les seves 

pretensions totalitàries en qüestions tan identitàries com és aquesta de la llengua, quan 

al final les llengües haurien de ser-hi per comunicar-se i no per separar les persones. Per 

tant, ni recolzen, i no només no recolzen i no s’adhereixen a aquesta moció, sinó que la 

voten en contra.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que la moció és la 

que ha llegit i si volen fer esment a aquest manifest, però segurament és un manifest que 

anirà evolucionant i que a dia d’avui són ics entitats i que d’aquí un temps en seran 

d’altres. Per tant, si volen, hi incorporarien la menció en els termes que pacteu amb 

Secretaria. Però el que si que voldria si més no apuntar és que en diverses ocasions s’han 

sentit titllats, en ocasions només els regidors d’Esquerra-La Garnatxa, però altres vegades 

la totalitat del Ple, doncs d’encobrir amb determinades declaracions institucionals 

pretensions totalitàries o absolutistes. Res més lluny de la realitat. Pensa que tenen 

diverses maneres de veure i de concebre el país, però pensa que en absolut vénen a 

predicar o aspirar que la llengua pròpia d’aquest país doncs tingui l’ús social que durant 

molt temps li ha estat negat i que és el que li pertoca, sense que això vagi en detriment, 

en absolut, d’una llengua que, evidentment, té tota una potència al darrera tan cultural 

com demogràfica, importantíssima, i que fora absolutament una qüestió que li sembla 

que no està al cap de ningú, si més no dels que estan asseguts aquí al Ple, de pretendre 
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postergar doncs que són coses que no vénen a tomb,  i que tampoc la troba ofensiva 

perquè no és la primera vegada que se’ls diu. No demanarà que es retiri, però se sent amb 

l’obligació de dir que això no és una qüestió identitària, no és una qüestió de pretendre 

imposar res absolutament a ningú, sinó que és una bona mostra, i potser és la cosa que 

han passat per alt per no voler estendre’s en l’exposició de la moció, doncs que hi ha 

diverses organitzacions i institucions a nivell internacional que en les diverses realitats 

plurilingües que existeixen arreu del món, analitzen, valoren i manifesten en base a 

resultats acadèmics i de tota mena el nivell d’èxit o no èxit de les polítiques de 

normalització, immersió, recuperació lingüística de determinats països i nacions. I des 

d’aquest punt de vista, el model aplicat a Catalunya no és un model que hagi generat 

crispació social, ni segregació de cap mena, sinó tot el contrari. Podrien dir que per part 

d’aquests organismes i institucions internacionals ha estat abastament reconegut. Des 

d’aquest punt de vista el que demanen és que es pugui aplicar amb la normalitat i amb 

les dificultats amb què s’ha vingut desplegant en aquests anys. I, per tant, que no hagin 

d’estar sempre actuant de manera reactiva a còpia de sentències de tribunals quan el 

Parlament ha fet la seva feina, ha aprovat una llei i no té contestació en el carrer.  

 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que a on es recollirà en la moció  

l’adhesió a la declaració institucional. 

 

El Sr. alcalde manifesta que a part que no saben qui són les sotasignants. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que quan els va enviar el 

link de la pàgina on estava penjada, surten totes les entitats que en aquell moment hi 

estan adherides. 

 

El Sr. secretari manifesta que hauria de sortir aquí en el Ple, amb la proposta. Això es 

porta al Ple. 
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La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que ella els ho va enviar 

per correu i amb còpia al Sr. secretari. 

 

El Sr. secretari demana la paraula per tal de manifestar que aquesta és la proposta que 

s’ha inclòs en l’ordre de dia. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que igual que se’ls 

ha enviat un link, que ell conegui hi ha hagut un parell de grups més que van mantenir 

viu el diàleg a través d’Internet, i amb els quals es va establir aquesta moció. Lamenta 

que hi hagi hagut aquest malentès o aquest oblit. Si es pot encabir, que s’hi encabeixi,  i 

si no, manifestar això, que respecte la versió inicial llegida i explicada en la Comissió 

Informativa, n’hi ha hagut una altra, probablement de fa 24 o 48 hores, que és la que ha 

circulat i que tots haurien d’haver tingut oportunitat de llegir-la. I, per tant, si hi han 

trobat alguna cosa a faltar i la poden resoldre ara bé, i, si no, haurà de quedar d’aquesta 

manera.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que vol fer una proposta. 

Efectivament és més complicat parlar les coses a través d’e-mail, perquè ella havia entès 

que no només que no es volia que hi hagués la presència de Gent d’Alella en un dels 

paràgrafs, que ho entén perfectament i així ho va contestar en el correu. Si els sembla ho 

deixen com està i sí que li agradaria llegir una  part petita de la declaració que, a més a 

més, l’ajuda una mica també a contestar la intervenció que ha fet el regidor Sr. Berzosa. 

Ella no creu que cap d’ells tinguin voluntat d’incomplir cap llei, ni molt menys. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que si no seria millor 

retirar la moció i consensuar-la millor. 

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que creu que ningú no pot 

treure pit, ni tan sols el regidor del PP, de sentències que últimament el Tribunal 

Constitucional ha emès. I també hauria de tenir clar el regidor del PP que aquesta 
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sentència està motivada per una o dues persones, un o dos ciutadans espanyols que 

mereixen tot el seu respecte i punt. És a dir, el Tribunal Constitucional s’ha hagut de 

pronunciar per no el que gent organitzada o que persones reclamen, no. Si li permeten, i 

ho veuran clarament al seu parer: “es tracta d’una sentència absurda i desproporcionada, 

atès que no es fruit de cap conflicte lingüístic ni sol·licitada per cap grup social, sinó 

únicament per tres particulars. I tenint en compte la història dels resultats positius de la 

immersió a l’escola catalana durant les darreres tres dècades, es tracta sens dubte de la 

sentència més política que jurídica i esdevé un exemple més del que està sent un reguitzell 

d’agressions semblants fruit de la interpretació restrictiva de la sentència del Tribunal 

Constitucional sobre l’Estatut”. Ella creu que el que ha fet el Tribunal Constitucional, 

senzillament, és donar gust a aquests tres particulars i com ja coneixen tots quina és la 

composició d’aquest Tribunal Constitucional, doncs què vol que li digui.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que, molt breu i per 

al·lusions directes només per corregir la regidora Sra. Marzo, no ha estat el Tribunal 

Constitucional sinó el Tribunal Suprem. I, per tant, si basa el seu plantejament que ha 

estat el Tribunal Constitucional i que ja en saben la composició, que revisi els seus 

posicionaments perquè patina molt. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la posen a votació tal i com està havent recollit en l’acta 

aquesta declaració. 

 

 

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

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

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

contra el regidor Sr. Berzosa. En conseqüència, s’aprova la proposta. 
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9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC RELATIVA AL DESENVOLUPAMENT DE 

L’ANOMENADA LLEI D’ESTRANGERIA.- El regidor Sr. Berzosa ret compte de la moció del 

grup municipal del Partit Popular, la qual literalment diu: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que actualment pels tràmits de l’arrelament social i del reagrupament 

familiar, en l’àmbit de la normativa d’estrangeria, s’exigeix un informe emès per 

l’Ajuntament: informe d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i informe 

d’arrelament social per demanar la residència temporal. 

 

Atès que el Ministeri de Treball està elaborant el nou reglament sobre estrangeria, 

que regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament 

social i de reagrupament. 

 

Atès que creiem en la necessitat que els Ajuntaments participin de forma més 

activa en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a 

administració més propera als ciutadans i ciutadanes. 

 

És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple 

l’adopció dels següents, 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou reglament de 

desenvolupament de l’anomenada Llei d’Estrangeria estableixi en els casos dels 

tràmits d’arrelament i de reagrupament la necessitat d’un informe emès per 

l’Ajuntament de residència, en els quals es contemplin les infraccions de les 

ordenances municipals que regulin la convivència i/o el civisme. 
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SEGON.- En concret, en el cas de l’arrelament que el reglament contempli que 

cada Ajuntament tindrà la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions a les 

ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest 

declari residir. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les 

ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims 

dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti 

informe de caràcter negatiu. 

 

TERCER.- Pel que fa al reagrupament familiar que el reglament estableixi que 

l’Ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les 

ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al propi domicili objecte 

d’inspecció, amb l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars 

que es pretenen reagrupar. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per 

infracció de les ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, 

durant els últims dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la 

corporació local emeti informe de caràcter negatiu. 

 

QUART.- Donar trasllat d’aquest acords anteriors al Ministeri de Treball i 

d’Immigració, al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del 

Govern a Catalunya, a la Federació Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a 

les Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).” 

 

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

manifestar que, com deuen saber, el Ministeri de Treball està elaborant un reglament que 

desenvolupa la llei d’estrangeria en relació a l’arrelament, a les peticions d’arrelament i 

reagrupament familiar. Dins d’aquest context i tenint en compte que els ajuntaments són 

l’administració més propera als ciutadans, des del Partit Popular i també des d’altres 

grups, de fet, recentment, des del Partit Socialista, s’han adherit a aquest mateix 

plantejament en molts municipis, fent seves les propostes que inicialment només ho van 

ser del Partit Popular, i que van ser titllades de xenòfobes, racistes i no sap què més. Ara 
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ja el Partit Socialista també les fa seves, de la qual cosa es congratulen. I, simplement, 

el que pretenen mitjançant aquesta moció és instar el govern de l’Estat que aquest 

reglament concreti exactament o permeti que els informes que ara ja estan previstos 

legalment que emeten els ajuntaments quant a l’habitatge, que seria la destinatària del 

reagrupament o de l’arrelament, permeti també introduir la possibilitat d’emetre informe 

sobre la infracció de les normes de convivència que els ajuntaments poden haver-se 

atorgat mitjançant reglament o ordenances cíviques. De tal forma que aquests informes 

respecte d’aquestes infraccions siguin vinculants per a l’administració competent, sigui 

quina sigui i permetin, d’alguna forma, crivellar a aquests estrangers que pretenen 

generar aquest arrelament en el país i evitar-ho o concular-ho a aquells altres que vénen 

amb una voluntat infractora de les normes de convivència. 

 

El regidor Sr. Serés demana la paraula per tal de manifestar que el seu grup no la 

recolzarà, i, per tant, hi votaran en contra. Malgrat les paraules del regidor del PP que 

diu que el PSC o PSOE, no sap què ha dit, i ell aquí representa el grup municipal d’Alella, 

i, per tant, no sap què fan els altres, però la seva decisió és aquesta en nom del grup. I 

per què? Doncs perquè creu que ja s’ha parlat abans, i li sembla que ell mateix ho ha dit, 

que s’està elaborant el nou reglament que regularà, segons diu, els criteris i els tràmits. 

Doncs bé, quan estigui acabat el reglament, ja els l’enviaran i aleshores els ajuntaments 

sabran què és el que han de fer i com actuar. D’una altra banda, hi ha una immersió 

discriminatòria perquè el que sigui un immigrant o un que vingui aquí a reunir-se amb la 

família, etcètera, quines són les faltes que l’impediran poder reagrupar-se? No ho sap, 

que ha anat amb la bici per la vorera, i això és una infracció. O ha anat a cavall per un 

camí que no està autoritzat passejar amb cavalls. No ho sap. O que li ha saltat l’alarma 

tres cops i això és una infracció que està mesurada i tipificada, normalment, en les 

ordenances. Per aquesta raó, no pot venir a Alella a conviure aquí? O quines seran les 

faltes que posaran? Suposa que el nou reglament ja els dirà si estan tipificades, com 

faltes administratives o penals, o alguna cosa, i aleshores podran arribar a mesurar una 

mica el valor d’aquesta proposta. Però en aquest moment no. Aquí el que estan intentant 

fer és discriminar algú que vingui i fer de policies sobre què han fet allà, què han dit, 
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què han fet i en quin grau ho han fet, i tal. Ell això no ho veu gens clar. El seu grup, per 

tant, esperarà que es faci el nou reglament i es dicti a tots els ajuntaments i aleshores 

sabran tots el que han de fer. Però, de moment, pensa que no han d’estar demanant 

informacions i donant-la, precisament, a un altre ajuntament, comunicant-li, perquè això 

pot ser una comunicació permanent online en un munt de llocs, perquè, gent de fora, en 

ve. En canvi, aquí no consta que els que vénen a viure al poble tinguin antecedents 

penals o tinguin coses pendents amb la justícia. Això no passa res, poden venir aquí i 

reagrupar-se. En canvi a un immigrant li demanen molt. Ell pensa que s’han d’esperar i 

llavors veuran el que han de fer.  

 

La regidora Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que el seu grup municipal 

també s’adhereix al que ha dit el regidor socialista. El seu vot també serà en contra, i li 

agradaria puntualitzar que, com a regidora se Serveis Socials, en el primer acord diu que 

“es contemplin les infraccions de les Ordenances Municipals” no diu quines. Aquí poden 

caure en l’error, és quelcom molt genèric. Poden caure en l’error que sigui un dels fills 

que ha fet una infracció i justament per això el germà no pugui venir, quan potser els 

pares, que són qui formen la unitat de convivència, no han fet cap infracció.  Després, 

també voldria puntualitzar que a Serveis Socials no miren només si s’ha incomplert 

l’ordenança o no s’ha incomplert, sinó que miren molt més enllà. Si hi ha maltractament, 

si hi ha una sèrie de temes socials que fan que aquesta persona que ha de venir cap aquí 

no hagi d’estar en unes condicions primordials per la seva convivència dins d’aquest 

poble, i ja està.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que no sap si ara patina 

ella o patina el regidor Sr. Berzosa, però, dels quatre acords, l’últim és el de donar 

trasllat als poder de la moció. Però els tres primers acords fan referència a les ordenances 

municipals de convivència i civisme, i no li consta que l’Ajuntament d’Alella en tingui, o 

potser sí. Continua patinant. Si no tenen ordenança de convivència i civisme, com vol 

que apliquin aquesta moció? 
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El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que començarà per l’ordre 

més proper en el temps a les intervencions. A la regidora Sra. Marzo, li manifesta que la 

moció el que pretén és instar el govern de l’Estat Espanyol que reculli la possibilitat que 

els ajuntaments emetin aquest informe, no en concret ells. I aprofitarà per contestar al 

tinent d’alcalde Sr. Serés. Aprofita per contestar als tres regidors que han intervingut. La 

tinent d’alcalde Sra. Aloy que deia ordenances municipals sense especificar quines no, es 

diu específicament les de convivència i/o civisme. 

 

La regidora Sra. Aloy demana la paraula per tal de manifestar que ella es referia que el 

regidor Sr. Berzosa no es refereix sobre a qui han de contemplar aquestes infraccions, 

sobre el  pare, sobre la mare, sobre el germà, sobre l’avi. Per tant, aquí poden caure en 

l’error que sigui un germà el que hagi fet una infracció quan els pares que se suposa que 

predominen dins la convivència no tinguin cap infracció, i per això la persona que han de 

reagrupar no pugui venir aquí. Ho troba una mica absurd.  

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que ara li contestarà. 

Acaba amb la regidora Sra. Marzo. La moció no pretén que el Ministeri de Treball reculli 

el supòsit específic de l’Ajuntament d’Alella, sinó que és una moció genèrica i parla de 

les ordenances cíviques o de civisme o de convivència. A la regidora Sra. Aloy,  li 

manifesta que sí que en l’acord segon i en el tercer es diu “comprovar l’existència 

d’infraccions a les ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on 

aquest declari residir”. I estan parlant d’arrelament en el primer cas i de reagrupament 

familiar en el segon supòsit que recull l’acord tercer i queda clar que és el sol·licitant. I 

respecte del que diu el tinent d’alcalde Sr. Serés que sempre ha tingut certa tendència a 

funcionar  una mica  com comando autònom del seu partit,  quan li ha convingut era 

PSC, quan no era PSOE, en fi veu que en això segueix fent el mateix. Doncs l’Ajuntament 

de l’Hospitalet amb un alcalde del seu partit, perquè segueix sent el PSC o és el PSOE?, 

en qualsevol cas, el de l’Hospitalet és del PSC, l’alcalde del PSC de l’Hospitalet, o 

l’alcaldessa de Salt, també són del seu partit, i ells no han tingut cap inconvenient a 

aprovar aquesta mateixa moció perquè els seus ajuntaments puguin emetre aquest 
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informe ja que són l’administració més propera a les circumstàncies concretes d’aquesta 

possible infracció de les normes de convivència. I, al cap i a la fi, el que es pretén és 

quan un immigrant ve a viure a Catalunya, és que s’integri en la societat catalana, que és 

la que l’acull i que respecti i acati les normes de convivència que ells s’han atorgat, ni 

més ni menys. El que passa, que és veritat, que el tinent d’alcalde Sr. Serés diu que 

quines infraccions, doncs en el cas d’Alella no ho saben, perquè ell porta quatre anys 

quasi amb l’ordenança cívica que no acaba de sortir del forn. I, en qualsevol cas, la que 

els va proposar en el seu moment, si orinar a la plaça és una infracció greu, perquè ell ho 

penalitzava tot, ho tipificava tot, doncs, evidentment, aquí a Alella no vindrà cap 

immigrant il·legal amb l’ordenança que ell pretenia que aprovessin en el seu moment, i 

que després es va tornar a guardar al calaix. El dia que decideixi presentar l’ordenança 

cívica, igual sabran els comportaments que podrien fer que aquests immigrants acabin 

vivint a Alella o no. 

 

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

acostumats als jocs de paraules del regidor del PP. Li ha parlat de dos ajuntaments que sí 

són companys del PSC, però li pot dir quants ajuntaments governats pel PSC més ho han 

fet? Com que n’hi ha dos, ara sembla que tot el PSC està d’acord amb la idea, doncs no. 

Hi ha dos ajuntaments, dos, que hi estan d’acord i n’hi ha uns quants que no. Com si en 

vol quatre, però n’hi ha molts més de quatre. I segon, que ell és del PSC, però és que ell 

parla de les coses que han de fer a Alella, no del que fan a l’Hospitalet, o a Alcanar, o a 

on sigui. Li és igual. El seu partit és el PSC, però ell aquí està d’alguna manera 

representant-lo de manera municipal, no corporativa plenament. La ideologia és la 

mateixa aquí com a l’Hospitalet, però aquí és una cosa i ells no són l’Hospitalet i no 

tenen els mateixos problemes. Respecte a la immigració, no tenen els mateixos 

problemes, estan molt llunyans. I parlant de llunyans, també és cert que a vegades ja li 

ha dit i li pot confirmar que el PSC és el seu partit, són els seu germans, i potser el PSOE 

des de fa molt temps és un cosí llunyà. I, a més, li sembla que ho ha dit més d’una 

vegada. Ve a explicar que el regidor Sr. Berzosa es vol avançar en una cosa, perquè és 

una moció que es presenta nacionalment i vol fer coses. Però a ell, les coses que fa el PP 
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a àmbit nacional l’interessen molt poc, perquè és una mica més pragmàtic i quan arribi 

ho faran. Perquè ara, en aquest moment, doncs es podrien trobar que si no ho tenen 

tipificat tot i no saben com han d’actuar, és que clar l’immigrant no sap perquè la iaia 

fuma o l’avi beu ja no pugui venir a treballar i a estar aquí a Alella. Per tant, cal donar 

temps al temps i deixar-se d’aquestes propostes ultranacionals, etcètera, que, a més, 

sempre vénen adornades per les paraules del regidor, que curiosament sempre és l’imperi 

de la llei. A vegades, li sembla que estan a Wichita. Sempre utilitza aquest tipus de 

llenguatge. I aleshores els parla, a més, de la integració dels immigrants, però parlant en 

castellà, eh? Que no vinguin a aprendre el català aquí, eh? Que vinguin a parlar el 

castellà. Per tant, ell no vol encetar el tema, i que perdonin la mica de frivolitat perquè 

no n’hi ha, però és que pensa que no val la pena parlar-ne més. I si el regidor Sr. Berzosa 

vol replicar, doncs que repliqui i punt.  

 

El Sr. alcalde manifesta que una última molt breu i que no inciti rèpliques. 

 

El regidor Sr. Berzosa demana la paraula per tal de manifestar que per agrair al tinent 

d’alcalde Sr. Serés aquesta dosi de bon humor que ha aportat a aquest Ple acabant l’any, 

que després de tres anys ja tocava. I li agraeix veure-li un somriure i haver-lo arrencat a 

la resta. Li agraeix. I només fer-li una petita observació que no li vingui amb 

“milongues” que ell només està per les coses del poble quan acaba d’aprovar una moció 

referida al Tribunal Suprem que està a Madrid, que no està a casa seva ni a la plaça del 

poble. 

 

 

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

Sr. Berzosa. Hi voten en contra el Sr. alcalde, els tinents d’alcalde Sra. Aloy i Srs. Asensio 

i Serés, i els regidors Sres. Giralt i Nonell, i el Srs. Freixes i Ponsa. S’abstenen de votar-la 

els regidors Sres. Marzo, Xartart i Tort-Martorell, i els Sr. Reverter.  En conseqüència, no 

s’aprova la proposta. 
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PRECS I PREGUNTES 

 

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

parell de preguntes. Una és per a la regidora Sra. Giralt i és per saber quants nens 

i nenes i de quines escoles van poder gaudir sobre l’exposició de Cuida’t les dents. 

 

 La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que ja li contestarà 

per escrit o la setmana vinent perquè no té les dades. 

 

 

B) La regidora Sra. Xatart demana la paraula per tal de manifestar que l’altra 

pregunta és per al regidor d’Obra Pública. No acaben d’entendre, i, per tant, els 

agradaria que els expliqués, quin tipus de planificació i sobretot de coordinació 

tenen entre els departaments. Més que res perquè del 4 al 8 de desembre els 

aparcaments que toquen a la Rambla Àngel Guimerà estaven tancats o amb 

precinte, suposa que perquè s’havien de fer unes obres, obres que de 4 a 8 de 

desembre, evidentment, no van fer-les. No sap per què, però els aparcaments van 

quedar tancats. Això una. Els agradaria que els ho pogués explicar. I l’altra és que 

aquests mateixos aparcaments feia una setmana o deu dies o quinze, no feia gaire 

més, que acabaven de pintar les senyalitzacions perquè les motos hi poguessin 

aparcar. I, per tant, ho acaben de pintar, ara ho aixequem, i suposa que ho han 

de tornar a pintar, amb càrrec al pressupost municipal. Pinten dues vegades en 

quinze dies de diferència? 

 

 El Sr. alcalde manifesta que no té cap dubte que ells ho faran millor. En qualsevol 

cas, si va estar tancat del 4 al 8 segurament no hauria d’haver estat tancat, però, 

en qualsevol cas, pel que fa a la qüestió de la pintura hi havia previst en el 

projecte de l’estesa de la xarxa fibra òptica poder passar per la carretera aquesta 

infrastructura. Per això es va sol·licitar a la Direcció General de Carreteres 
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autorització per poder-ho fer, que finalment no els va ser concedida i que se’ls va 

permetre que passessin pel costat,  però no per dins de la carretera que era el que 

hi havia previst. Per tant, es va haver de fer l’actuació sobre un espai que no 

estava previst, i, evidentment, serà repintat. Però, en qualsevol cas, contra el 

pressupost dels FEOS, del Fons Estatal, que és amb el qual es financia aquesta 

obra. I sí que és cert que en aquestes dates va estar tancat, doncs lamenta les 

incomoditats que hagués pogut causar als ciutadans, però, com li ha explicat, el 

motiu d’aquesta prèvia pintura i d’aquesta execució doncs és fruit de la no 

autorització del que els havien sol·licitat.  

 

La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que  té un parell 

de preguntes i un parell de precs. La primera pregunta és per al tinent d’alcalde 

Sr. Asensio, segurament, o per al Sr. alcalde. Hi ha un grup de veïns que han 

demanat poder parlar amb tots els grups municipals com a Plataforma Alella Mar. 

Ho han fet amb ells. Pensa que ho han fet amb la resta. Volia saber quin era el 

posicionament de l’equip de govern en relació a les demandes que està fent 

aquesta plataforma Alella Mar. La segona pregunta ja la va fer en el Ple d’octubre 

i se li va dir que se li contestaria, i és relativa al tema de l’enllumenat de l’escola 

La Serreta. La coordinadora de Serveis Urbans li va preguntar en quines hores en 

concret havien vist que els llums estaven encesos a la nit. Ella va contestar que 

no hi passa cada dia però, quan ha tingut informacions, les hi ha subministrades, 

però no sap com ha quedat el tema. És a dir, no sap quin és l’horari d’enllumenat 

de l’escola. I pel que fa als precs, li agradaria demanar si us plau que es tornin a 

penjar les actes dels plens a la pàgina web. I demanar també a la regidora 

d’Educació, que sap que els hagués agradat estar en el CEM i que no hi són per 

voluntat de l’equip de govern perquè han considerat que els llocs que hi havia a 

l’oposició són els que són, però sí que li volia demanar si podria enviar-li les actes 

de les reunions, d’aquesta primera reunió que hi ha hagut o tenir-la al corrent de 

la forma que li sigui més còmode.  
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 El tinent d’alcalde Sr. Asensio demana la paraula per tal de manifestar que el grup 

municipal d’Esquerra-La Garnatxa s’ha reunit amb els veïns, amb els representants 

d’aquesta plataforma. Ho ha fet com a grup municipal, no com a equip de govern, 

perquè és el que es va demanar per part d’un parell de veïns que és que se’ls rebés 

com a grup municipal, igual que s’entenia que amb una lògica de converses amb 

la resta de formacions. I, el posicionament d’aquest grup municipal és públic i 

notori, el coneixen la resta de grups municipals, perquè participen en les 

Comissions de Seguiment de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística. I, en 

qualsevol cas, per si algú té algun dubte, a la Revista Alella surt d’alguna manera 

de boca o de mà del regidor, quin és el posicionament com a regidor d’aquest 

grup municipal. El que sí que per esvair interpretacions que no s’ajusten a la 

realitat, com li diu, la conversa o la reunió s’ha tingut i se’ls va dir, en tot 

moment, que era en aquests termes, com a representants d’Esquerra-La Garnatxa i, 

per tant, en algun lloc, i li sembla que és a la mateixa Revista Alella, els mateixos 

veïns diuen que estan esperant que Esquerra els rebi. Esquerra els ha rebut per 

part del regidor, vol dir. És un regidor que pertany a un grup municipal format per 

dos col·lectius o per dues formacions. Per tant, el grup municipal els ha rebut, 

han estat emplaçats a ulteriors reunions, que de moment, per motius d’agenda 

que han adduït no s’han realitzat, però estan a l’espera de concertar alguna altra 

trobada que en aquests moments ells han declinat les dades que se’ls ha ofert per 

considerar que no eren adients o no els anava bé. I diu això perquè sembla que de 

la mateixa manera que a Convergència i Unió no se’ls demana reunir-se per 

separat, des d’aquesta mateixa lògica entén que quan se’ls rep per part d’Esquerra-

La Garnatxa s’ha de dir que se’ls ha rebut i no dir coses que no són. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que el regidor ja ha manifestat el que ell volia 

puntualitzar també. Pel que fa a l’enllumenat de La Serreta, es va tenir una 

presència allà bastant important i es va estar parlant amb els responsables de 

l’empresa de la neteja i amb els responsables de la mateixa escola per tal de 

deixar estrictament els llums imprescindibles oberts a la nit, perquè sí que hi 
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havia uns llums d’un quadre que no s’havien tocat i que es mantenien fins on ell 

sap, que podria errar, però creu recordar que hi havia les instruccions per part de 

la direcció del Centre que es mantinguessin o no es toquessin part dels quadres 

elèctrics. Quan van estar-hi al damunt, van ajustar que els llums que quedessin 

oberts, igual que a les Escoles Fabra també queden llums oberts a la nit, fossin els 

imprescindibles. I sí que hi ha hagut una reducció de la llum que sortia de l’escola 

des d’aquell moment en què la regidora Sra. Marzo, igual que algun altre ciutadà, 

els va fer notar, fins a data d’avui. Pel que fa al tema de penjar les actes dels 

Plens, en aquests moments s’està enllestint la proposta que pensen que el mes de 

gener podrà acabar veient la llum, mes de gener, primers de febrer, del nou web 

municipal. I allà aquest espai quedarà, si no s’equivoca, recollit.  

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que, en tot cas, 

puntualitzar que per al tema de protecció de dades, han fet consultes sobre el fet 

de penjar íntegrament el contingut dels Plens, i, a hores d’ara, se’ls ha dit que el 

que sí poden penjar són els acords del Ple però no la transcripció literal dels 

Plens. Entre d’altres coses perquè poden fer al·lusió a dades, a noms de terceres 

persones que no formen part del Consistori i que això vulneraria la Llei de 

Protecció de Dades. Segueixen amb aquestes consultes i han parlat amb la 

Diputació, i, en tot cas, fruit del consell darrer que els donin, penjaran l’acta 

íntegra o només penjarien els acords que són públics. No és per voluntat 

municipal sinó que el Sr. secretari li confirmi o no. 

 

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

perquè el Ple és públic, i, per tant, l’acta l’únic que és, és la transcripció d’allò 

que ha estat públic. 

 

 El regidor Sr. Ponsa demana la paraula per tal de manifestar que a ell també li 

sorprèn. 
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 La regidora Sra. Marzo demana la paraula per tal de manifestar que, d’altra banda, 

això tampoc explica que tinguin actes penjades del 2006 a 2009 i que faci més 

d’un any que no hi ha cap acta més penjada. És a dir, no és una explicació que 

permeti entendre perquè hi ha actes. La solució també és agafar i eliminar la 

informació que vulneri la Llei, lògicament.  

 

 La regidora Sra. Giralt demana la paraula per tal de manifestar que pel que fa al 

prec respecte a les actes del  Consell Escolar Municipal no hi ha cap inconvenient, 

i de seguida les hi farà arribar. 

 

 El Sr. alcalde manifesta que els desitgen a totes i a tots una bona entrada d’any i 

un millor 2011 on les realitats consistorials variaran en qualsevol cas. Bon any.  

 

 

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

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


