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 FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Caràcter: ordinari 

Data: 28 de juliol de 2011 

Horari: de 20 h 05 min. a 20 h. 50 min. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa de la Vila 

 

ASSISTENTS 
 

Sr. Marc Almendro i Campillo, regidor (ERC-SxA-AM) 

Sr. José Bardés Conesa, regidor (Gd’A) 

Sra. Ana Fernández i Amela, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde-president (ERC-SxA-AM) 

Sr. Benjamí Izquierdo i Albella, regidor (CiU) 

Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, regidor (CiU) 

Sra. Glòria Mans Cervantes, regidor (PSC-PM) 

Sra. Mercedes Marzo Gómez, regidora (Gd’A) 

Sr. Frederic Salas i Mañas, regidor (ERC-SxA-AM) 

Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sra. Cristina Xatart i Alzina, regidora (CiU)  

 

Assistits pel sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés Conde. 

 

Excusen la seva absència:  

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (PP) 
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 Sra. Maria Isabel Nonell i Torras, regidora (ERC-SxA-AM) 

 

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

 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny 

de 2011. 

2.- Informe corresponent al primer trimestre de l’any 2011 sobre compliment dels 

terminis per al pagament de les obligacions pendents emès conformement a 

l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

3.- Informe corresponent al segon trimestre de l’any 2011 sobre compliment dels 

terminis per al pagament de les obligacions pendents emès conformement a 

l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

4.-  Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 

2012. 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre alteració de la qualificació jurídica del bé de propietat 

municipal denominat Can Magarola. 

6.- Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament dels representants dels grups municipals 

al Consell Municipal de l’Habitatge Social. 

7.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 5/2011. 

8.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació d’expedient de modificació de crèdits núm. 

7/2011. 

9.- Moció dels grups municipals per a la creació d’una Comissió de Treball sobre la Torre 

del Governador. 

Precs i preguntes.  

 



3 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Al poble d’Alella, el dia 28 de juliol de dos mil onze, 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. 

 

Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde 

obre la sessió i es passen a tractar els 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 EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2011.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació 

de l’acta de la sessió extraordinària de 30 de juny de 2011, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

 2.- INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2011 SOBRE 

COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS PENDENTS EMÈS 

CONFORMEMENT A L’ESTABLERT PER L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 

JULIOL.- El Sr. Alcalde ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 

 

“INFORME 1TRIMESTRE 2011 SOBRE compliment de terminis per al pagament de 

obligacions pendents. 

 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen 

mesures contra la morositat en les operacions comercials; 

 

NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Llei 15/2010 per la que s'estableixen operacions de lluita contra la morositat. 
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 - Llei 30/2007 de contracte del sector públic.  

- Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aproven el reglament per 

el que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de 

l'impost sobre el valor afegit. 

 
Primer.- D'acord amb la Llei 15/2010,e1 registre de factures s'ha de configurar com 

un registre comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals. 

 

El compliment del termini en els pagaments és d'aplicació a tots els pagaments 

entre empreses i l'administració local segons la llei 30/2007 de contractes del 

sector públic. També es aplicable a las factures o documents justificatius 

respecte dels que hagin transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació 

en el citat registre i no s'hagi tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i 

reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la 

seva tramitació en un mes des de la entrada al registre de factures. 

 

Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

 
Dates Terminis ( a comptar des de la exp de la cert 

obres o registre entrada factures) 

7/7/2010 - 31/12/2010 55 dies 
1/1/2011 - 31/12/2011 50 dies 
1/1/2012 - 31/12/2012 40 dies 
1/1/2013 - endavant 30 dies 

 

Tercer.- Trimestralment s'haurà d'emetre informe sobre el compliment de terminis 

per al pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia 

global d'obligacions pendents amb incompliment de termini. 

 

És a dir s'hauran d'emetre el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de 

desembre. 
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  Quart.- L’informe trimestral s'haurà de subjectar als següents tràmits: 

 

1.- Traslladar-lo al Ple. 

2.- Traslladar-lo a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats 

locals com a òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.  

3.- Traslladar-lo a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya. 

4.- El Ple en el termini de 15 dies a la sessió en la que s'hagi debatut l’informe 

trimestral publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 

agrupats pel seu estat de tramitació, tot i no dir la llei la forma de publicitat 

específica. 

 

Cinquè.- S'acompanya Annex 1 amb quadre - llistat sobre compliment dels terminis 

i resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb incompliment 

de termini. 

 

Sisè.- Així mateix s'acompanya Annex 2 amb la relació de factures que han estat 

enregistrades al registre de factures fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut 

reconeixement de la obligació. Així com la mateixa relació agrupada per estat de 

tramitació Annex 3.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta llei a la que es refereix l’informe és coneguda també 

com la llei de la morositat, que estableix uns terminis que van decreixent 

consecutivament al llarg d’aquests anys i que en l’actualitat fixa que les administracions 

haurien de pagar a 50 dies els seus proveïdors i també comporta la creació o la redacció 

d’uns informes trimestrals dels documents pendents de liquidar. Ara presentaran l’informe 

del primer trimestre i a continuació el segon trimestre del 2011. Cedirà la paraula a la 

Sra. Interventora perquè en pugui fer les valoracions o explicacions que entengui.  

 



6 

 La Sra. Interventora manifesta que només es tracta de donar compte al Ple d’aquest 

informe que amb caràcter trimestral hauran de fer i després publicar-lo al web de 

l’Ajuntament. Donen compte tant de les obligacions que han estat registrades al registre 

de factures i que amb més de tres mesos no ha estat reconeguda l’obligació de pagament 

com de les factures que tenen pendents els interessos que haurien generat.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, com deia la Sra. Interventora, és donar compte d’aquestes 

situacions que, a 31 de març, estarien en aquesta situació excedint els 50 dies de 

pagament uns 15 justificants, unes 15 factures, per un import d’uns 21.000€, i que 

aquests acabarien, si els proveïdors acabessin decidint de demanar els interessos, fins a 

2.575€. Destacar que hi ha un parell de factures que són les que generen el major nombre 

dels interessos que són de l’any 2002 i 2008, a regularitzar, que havien quedat a l’aire, i 

que, per tant, s’hauran de regularitzar ara que ja les tenen del tot detectades. 

Bàsicament és això. L’Ajuntament a 31 de març tindria aquestes 15 factures a pagar amb 

més de 50 dies i amb justificants de més de tres mesos no n’hi hauria cap per consignar.  

 

 

El Ple acorda quedar assabentat de l’informe corresponent al primer trimestre de l’any 

2011 sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions pendents,  emès 

conformement a l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 

 

3.- INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2011 SOBRE 

COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS PENDENTS EMÈS 

CONFORMEMENT A L’ESTABLERT PER L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 

JULIOL.- El Sr. Alcalde ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 

 

“INFORME 2TRIMESTRE 2011 sobre compliment de terminis per al pagament de 

obligacions pendents. 
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       De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s'estableixen mesures 

contra la morositat en les operacions comercials; 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

- Llei 15/2010 per la que s'estableixen operacions de lluita contra la morositat.  

- Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

- Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre pel qual s'aproven el reglament pel 

qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l'impost 

sobre el valor afegit. 

 

Primer.- D'acord amb la Llei 15/2010, el registre de factures s'ha de configurar com 

un registre comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals. 

 

El compliment del termini en els pagaments és d'aplicació a tots els pagaments 

entre empreses i l'administració local segons la Llei 30/2007 de contractes del 

sector públic. També es aplicable a les factures o documents justificatius respecte 

dels que hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el citat 

registre i no s'hagi tramitat L'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement 

de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seva tramitació 

en un mes des de la entrada al registre de factures. 

 

Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

 
Dates 

Terminis ( a comptar des de la exp de la cert obres 
o registre entrada factures)  

7/7/2010 - 31/12/2010 55 dies 
1/1/2011 - 31/12/2011 50 dies 
1/1/2012 - 31/12/2012 40 dies 
1/1/2013 - endavant 30 dies 
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       Tercer.- Trimestralment s'haurà d'emetre informe sobre el compliment de terminis 

per al pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia 

global d'obligacions pendents amb incompliment de termini. 

 

És a dir, s'hauran d'emetre el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de 

desembre.  

 

Quart.- L’informe trimestral s'haurà de subjectar als següents tràmits: 

1.- Traslladar-lo al Ple. 

2.- Traslladar-lo a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats 

locals com a òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.  

3.- Traslladar-ho a la Direcció General de política financera de la Generalitat de 

Catalunya. 

4.- El Ple en el termini de 15 dies a la sessió en la que s'hagi debatut l’informe 

trimestral publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 

agrupats pel seu estat de tramitació, tot i no dir la Llei la forma de publicitat 

específica. 

 

Cinquè.- S'acompanya Annex 1 amb quadre - llistat sobre compliment dels terminis 

i resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb incompliment 

de termini. 

 

Sisè.- Així mateix s'acompanya Annex 2 amb la relació de factures que han estat 

enregistrades al registre de factures fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut 

reconeixement de la obligació. Així com la mateixa relació agrupada per estat de 

tramitació Annex 3.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a l’informe del segon trimestre de 2011, el 

registre és més ampli perquè també s’ha de tenir en compte que amb el tancament que es 
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 fa a final d’any es treballa amb major intensitat perquè pugui estar quadrat tot el que és 

del 2010. En aquest segon trimestre estarien parlant d’un total d’arrossegats, tenint en 

compte també els que hi ha d’anteriors, de 100 justificants per un import pendent de 

pagament de 386.000€ i que, en un moment donat, podrien arribar, si en el primer 

trimestre parlaven de 2.500€, en aquest trimestre estarien parlant de 4.092€. La majoria 

de factures que estan entre 5 i 10 dies. Amb el sistema que venien funcionant fins ara en 

aplicació de la llei, feia que estiguessin pagant els seus proveïdors a 60 dies, data 26 o 

27, a final de mes. Per tant, voltant d’entre 60 i 75 dies. La llei és molt estricte, i, en 

qualsevol cas, ja han pres alguna actuació per intentar escurçar els terminis, perquè totes 

aquestes factures, més enllà de la disponibilitat de tresoreria o no, tenen tot un 

procediment de validacions i aprovacions amb diferents terminis que cal anar complint i, 

aquí, l’esforç que han de realitzar és el de sintetitzar i agilitar aquests tràmits des que es 

rep la factura a Hisenda fins que s’aprova el seu pagament per tal de poder-se acostar al 

màxim a aquests 50 dies, que, a partir de l’1 de gener de 2012, li sembla que en seran 

40, i que, a partir de l’1 de gener de 2013, en seran 30, amb el que pugui tenir de 

realista o d’utòpic tot plegat. Hi hauria 3 documents dels 3 mesos pendents de 

reconèixer-ne l’obligació. Un és un pagament a la Creu Roja per una qüestió de criteris, 

de veure com es poden presentar aquestes justificacions; un anunci de La Clau, dels 

espais de poesia; i una factura que han de discutir amb un proveïdor d’un manteniment 

de programari informàtic, per un total que creu que no arriba a 3.200€. 

 

 

El Ple acorda quedar assabentat de l’informe corresponent al segon trimestre de l’any 

2011 sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions pendents, emès 

conformement a l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI 

PER A L’ANY 2012.- El Sr. Alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 
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“Examinat l’escrit R.E. 2440/2011, de 8 de juny, tramès pel director dels Serveis 

Territorials de Barcelona, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

sobre la preparació de l’ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2012. 

 

Vist el disposat per l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 

aquesta Alcaldia proposta al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Establir com a festes locals del municipi d’Alella per a l’any 2012, els dies 

28 de maig i 1 d’agost. 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a 

Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que per a 2012 proposen que sigui festa local l’1 d’agost, que és 

el patró del poble, Sant Feliu, i el 28 de maig, que és la segona Pasqua, el segon dilluns 

de Pasqua. Això està parlat i ajustat per coincidir amb el calendari de festius escolars. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL 

BÉ DE PROPIETAT MUNICIPAL DENOMINAT CAN MAGAROLA.-  El Sr. Alcalde ret compte 

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

 

“El Ple municipal, en sessió celebrada el 17 de maig de 2011, va acordar prendre 

coneixement de l’expedient núm. 43/2011, incoat per a l’alteració de la qualificació  
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        jurídica del bé de propietat municipal denominat Can Magarola, qualificat com a bé 

de domini públic, servei públic, per a passar a qualificar-lo com a bé patrimonial i 

sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública. 

 

Atès que durant el període d’informació pública realitzat mitjançant la inserció 

d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló d’edictes de l’Ajuntament 

no s’ha formulat cap reclamació. 

 

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

 

PRIMER.- Alterar la qualificació jurídica del bé de propietat municipal denominat 

Can Magarola, situat a l’avinguda de Sant Mateu i que consta en l’Inventari de béns 

municipal, fitxa 148, qualificant-lo com a bé patrimonial. 

 

SEGON.- Procedir a la rectificació de l’Inventari de béns municipal i fer constar la 

nova qualificació del bé en el Registre de la Propietat.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta votació requereix la majoria absoluta qualificada, 

prenent part de la feina al Sr. Secretari, i ja deixa que ho expliqui ell. 

 

El Sr. secretari manifesta que és un expedient que es va iniciar, com tothom sap, 

l’anterior mandat. Implica el canvi de qualificació jurídica d’aquest bé, que és Can 

Magarola, que està adscrit a un servei públic que era el Museu de Can Magarola. I amb 

aquest canvi es qualificaria com a bé patrimonial i amb això es possibilitaria arribar a un 

acord amb el Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè estableixi la seu del 

Consorci en aquesta masia. Bàsicament és això.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, el darrer any de l’últim mandat, es va estar treballant i 

parlant amb el Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal de veure si establia la seva 
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 seu aquí a Alella. Buscaven un canvi de seu. Varen arribar a un punt bastant avançat, 

fins i tot amb un segon esborrany de conveni de relació que, fruit de l’arribada de les 

eleccions municipals, va quedar en “standby”. Es va iniciar aquesta tramitació per fer 

possible, si havia de ser possible, finalment aquest conveni. Per tant, cedir una part dels 

espais de la Masia de Can Magarola perquè el Consorci del Parc s’hi pogués establir. Ara 

caldrà, una vegada estigui constituïda de nou la nova Assemblea del Consorci del Parc 

Serralada Litoral, acabar de constituir també la Diputació de Barcelona que és soci 

important d’aquest Consorci, i conèixer si continua havent-hi aquesta voluntat per part 

del Consorci del Parc, i veure si poden arribar a un acord que permeti que vinguin a 

establir-se a la Masia de Can Magarola. Aquest tema ja va tenir el suport majoritari en 

l’actuació inicial a final de l’anterior mandat. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS 

MUNICIPALS AL CONSELL MUNICIPAL DE L’HABITATGE SOCIAL.- El Sr. Alcalde ret 

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

 

“Vist el disposat per l’article 5.2 del Reglament del Consell Municipal de 

l’Habitatge Social i havent-se formulat pels diferents grups municipals les      

propostes corresponents, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del 

següent acord: 

 

Nomenar com a membres del plenari del Consell Municipal de l’Habitatge Social 

als representats dels grups municipals que a continuació s’indiquen: 
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 - Marc Almendro i Campillo, en representació del grup municipal ERC-SxA-

AM 

- Jordi Bofill Mombru, en representació del grup municipal de CIU 

- Ernest Arisa Expósito, en representació del grup municipal Gent d’Alella  

- Jose Zapata Gómez, en representació del grup municipal del PP 

- Abel Miravet Rubio, en representació del grup municipal del PSC-PM” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquest Consell és hereu de l’antic Patronat Municipal de 

l’Habitatge, del qual va prendre la mateixa filosofia que era, bàsicament,  treballar per 

proveir d’habitatge públic social el poble. El Consell ha treballat en tots els processos 

d’adjudicació de les darreres promocions que hi ha hagut en el poble, com el d’habitatge 

públic de lloguer per a joves, per a gent de qualsevol edat, i fins i tot per a gent gran. I 

la proposta és que aquest Consell, integrat pel president de la Corporació, que en aquest 

cas seria ell mateix, per la regidora d’Habitatge, que és la Sra. Ana Fernández, i després 

un representant de cada grup municipal, que no ha pas de ser regidor. Les persones 

proposades pels diferents grups municipals són el Sr. Marc Almendro i Campillo, regidor 

de Joventut, en representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 

Sumem per Alella; el Sr. Jordi Bofill Mombrú,  en representació del grup municipal de 

Convergència i Unió; el Sr. Ernest Arisa Expósito, en representació del grup municipal de 

Gent d’Alella; el Sr. José Zapata Gómez, en representació del Partit Popular i el Sr. Abel 

Miravet Rubio, en representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya.  

 

 

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

unanimitat. 
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 7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2011.-  El Sr. Alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Atès que es en la modificació de crèdit 5/2011 de crèdit extraordinari proposava la 

finançament del projecte de Substitució de canonades d’aigua al nucli de Mas Coll, 

per import de 138.000€. 

 

Atès que el termini d’informació pública d’aquesta modificació acaba el dia 26 de 

juliol. 

 

Atès que la data de redacció i aprovació d’aquest projecte va ser anterior a juliol de 

2010, data en que va entrar en vigor una variació del tipus impositiu de l’IVA del 

16% al 18%. 

 

Atès que en l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2011 no es va tenir en 

compte aquesta variació del tipus impostiu. 

 

Proposo l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 5/2011, amb 

els següents imports: 

 
 

Partida alta Descripció Incorporació € 
19  Substitució canonada MAS COLL 139.800 
   
Finançament    
   
87000 Romanent de tresoreria general  79.800 
 PUOSC 60.000 
   
TOTAL  139.800” 
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 El Sr. alcalde manifesta que aquesta modificació és la que es va introduir en el Ple 

d’organització per tal de facilitar la seva tramitació. Es refereix a una obra de substitució 

d’una part de les canonades d’aigua potable del barri de Mas Coll que té una subvenció de 

PUOSC de la Generalitat de Catalunya, d’un total de 60.000€, i que caldria tenir 

adjudicada abans dels 25 d’agost per tal d’entrar en el termini per rebre la subvenció. En 

aquell moment, en el Ple del 30 de juny, si no ho recorda malament, es va aprovar una 

modificació per un import de 138.000€, havent agafat les dades del projecte aprovat creu 

que era el juliol de 2009, aproximadament, si no li falla gaire la memòria, que comptava 

amb un IVA del 16%. En detectar-se aquest error material, perquè l’IVA actual des del 

juliol de l’any passat és del 18%, el que es proposa és que havent acabat tot just aquesta 

setmana el període d’informació pública, doncs acabar aprovant definitivament aquesta 

modificació incorporant-hi 1.800€ més de romanent per un import total de 139.800€ per 

poder licitar i adjudicar aquestes obres en temps i forma.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

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

CRÈDITS NÚM. 7/2011.-  El Sr. Alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció i segons el que disposa l’article 35 i ss del RD 500/90 

de 20 d’abril i l’article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

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

 

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

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

de l’Ajuntament amb majoria simple. 
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PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

1.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per import de 128.850€ finançat 

amb la incorporació de romanent de tresoreria: 

 

Partida Descripció Incorporació € 
01.920.62500 MOBILIARI I ESTRIS 12.000 
03.121.21200 REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 18.000 
03.155.21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES 24.000 
07.942.46301 TRANSFERÊNCIA MANCOMUNITAT 350 
08.323.46200 PROGRAMA PQPI 5.000 
19.920.22704 REDACCIÓ DE PROJECTES 5.000 
19.920.62200 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 36.000 
22.491.64103 APLICATIU GESTIÓ RECURSOS HUMANS 21.000 
22.492.62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 7.500 
   
TOTAL  128.850 

 

2.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari d’import 15.000€ finançat amb la 

incorporació de romanent de tresoreria: 

 

Partida Descripció Incorporació € 
22.491.22710 ESTUDI FIBRA ÒPTICA  15.000€ 
Total   15.000€ 

 

3.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

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

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

oportunes. 

 

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

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.” 
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 El Sr. alcalde manifesta que aquesta modificació de crèdit prové dels recursos 

d’incorporació de romanent de tresoreria. Al final de l’anterior mandat varen liquidar el 

pressupost i després d’aquesta liquidació va quedar un romament de tresoreria per a 

despeses generals net de 850.000€, per tant, diners disponibles per tenir-los en reserva o 

poder-los posar en el pressupost per poder tirar endavant coses que possiblement 

d’entrada no haguessin estat previstes o que van quedar curtes de recursos segons la 

previsió inicial. Aquesta incorporació que proposen, que té dues parts, ascendeix 

conjuntament en total a 143.850€. Hi ha 9 partides que es veuen incrementades i hi ha 

una partida de nova creació. Les partides que es veuen incrementades són la de 

“Mobiliari i estris” de 12.000€, la de “Reparació, manteniment i conservació d’edificis 

municipals” de 18.000€, la de “Reparació i manteniment de zones públiques” de 24.000€, 

amb un import menor la “Transferència a la Mancomunitat d’Alella, Masnou i Teià”, la 

“Incorporació en el programa PQPI d’Educació” de 5.000€, la “Redacció de projectes” de 

5.000€, la de “Reformes d’edificis municipals” de 36.000€, per a “Adquisició d’un 

aplicatiu de gestió de Recursos Humans” 21.000€, i la “Equips per processos 

d’informació” de 7.500€. I es crearia una nova partida per realitzar un estudi per a la 

implantació de l’estesa de la fibra òptica de 15.000€. I continuarien quedant uns 

700.000€ en el romanent de despeses generals per continuar incorporant-lo o deixar-lo 

aquí aquest any.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que no els sorprèn constatar que els mals hàbits del 

mandat passat continuen tenint-los, i tindran dues modificacions de crèdit per mes 

suposa. És evident que hi votaran que no. Els ha sobtat molt i continuen veient que 

realment les partides que necessiten més incorporació de crèdit sempre estan a la 

regidoria d’Obra Pública. Li demanen si algun dia o alguna vegada, siusplau, poden 

quadrar algun pressupost.  

 

El Sr. alcalde manifesta que el fet de poder disposar de romanent positiu de tresoreria el 

que permet és incorporar més recursos en el pressupost municipal. Les regidories de 

Serveis Urbans i Obra Pública són les que tenen un major volum perquè, a part, són les 
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 que tenen una major incidència i, pel que fa a la de Serveis Urbans, una major 

imprevisibilitat dels diferents incidents que poden arribar a passar, a part que els 

recursos que es puguin posar en aquestes partides sempre seran insuficients per resoldre 

ni que sigui una part de tota la problemàtica i les incidències que succeeixen, tant en els 

edificis municipals com, sobretot, a la via pública. I, per tant, la possibilitat de disposar 

de romament de tresoreria el que permet és dotar amb majors recursos aquestes partides 

per poder fer més coses de les que amb el pressupost inicial, que evidentment ve limitat 

per uns ingressos previstos, doncs es poden arribar a dotar. Mentre els recursos siguin 

limitats i mentre puguin disposar de romanent positiu de tresoreria, amb prudència, 

l’aniran incorporant al pressupost. I ho haurien d’entendre com una qüestió normal de la 

gestió econòmica de qualsevol ajuntament.  

 

 

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

els tinents d’alcalde Sra. Mans i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández, Marzo i Vilaró, i 

Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sra. Xatart, i Srs. Izquierdo i Llorca; s’absté 

de votar-la el regidor Sr. Bardes. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

9.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL 

SOBRE LA TORRE DEL GOVERNADOR.- La regidora Sra. Marzo ret compte de la moció dels 

grups municipals, la qual literalment diu: 

“Exposició de motius: 

La finca anomenada Torre del Governador pren aquest nom el segle XVII. Aquesta 

adquireix una vinculació especial amb el poble d’Alella quan el Sr. Antoni Borrell 

decidí, el 1909, llegar el seu patrimoni a una institució religiosa que en donés un 

ús pedagògic. Així fou com durant anys, la finca tingué un ús educatiu per part de 

l’Escola Pia, convertint-la en una escola on molts dels alellencs hi estudiaren. 
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       L’any 2000, i després d’un canvi en els estatus de la fundació privada titular, la 

finca es ven a Landscape Promocions Immobiliaries SLU, societat immobiliària del 

Banc de Sabadell.  

La finca té un valor arquitectònic rellevant, així com els seus jardins, estàtues i 

espècies vegetals, més enllà del valor emotiu i sentimental que té per a la nostra 

població.  

 

El conjunt de les finques de la Torre del Governador i Can Xeco Monnar tenen un 

total de 4,2 hectàrees de terrenys, tenint construïts 4.553 m2 la Torre del 

Governador i 970 m2 Can Xeco Monnar.  

 

Els darrers anys, la no actuació per part de les diferents empreses propietàries 

respecte de la seva cura i manteniment, han fet que l’estat de les finques s’hagi 

anat degradant i malmetent fins arribar a la seva situació actual. 

 

Atès que: 

 

• La voluntat de l’Ajuntament és protegir, que es conservin i recuperin la Torre 

del Governador i Can Xeco Monnar, tal i com explicita la fitxa del PE-1 del 

POUM, aprovat inicialment el febrer de 2011, que fixa l’objectiu de “conservar 

els elements protegits de la finca, els arquitectònics i els naturals, de tal 

manera que el conjunt edificat i els espais lliures continuïn essent un indret 

de referència del poble d’Alella i clarament vinculat a l’entorn de sòl no 

urbanitzable des del seu origen”. 

• Atès que els esforços de tot ordre realitzats per l’Ajuntament els darrers anys, 

tant des del punt de vista de la gestió urbanística; com de la tramitació 

administrativa; de negociació amb els diversos propietaris i de cerca de 

solucions per a la seva viabilitat futura amb administracions públiques, 

institucions i empreses, encara no han donant els resultats desitjats. 
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 • Atès que en els últims onze  anys la finca ha estat propietat de quatre 

empreses diferents (Landscape l’any 2000, Astroc el 2008, Afirma Grup 

Immobiliari l’any 2009 i Quabit l’any 2010), sotmeses a conjuntures 

econòmiques i patrimonials complexes, a les que s’hi suma l’esclat de la 

bombolla immobiliària, amb una mostra clara de inacció pel que fa al 

manteniment i cura de la finca. 

• Atès l’agreujament de la degradació de tot el complex que en els darrers 

mesos s’ha incrementat a la vista dels informes dels Serveis Tècnics i de les 

actuacions de la Policia Local, i que podria comportar riscos diversos. 

 

La següent moció proposa: 

 

• Crear una “Comissió de treball” amb l’objectiu d’impulsar diferents actuacions 

per tal de preservar i donar viabilitat a la Torre del Governador, formada pels 

portaveus dels grups municipals i els tècnics municipals que aquests acordin 

en Junta de Protaveus. La comissió podrà convidar aquells experts que 

consideri oportú en cada moment per tal de complir millor els seus objectius.  

• Convocar la primera sessió de la comissió dintre d’aquest mes d’agost. 

• Preveure la convocatòria d’una sessió informativa pública on s'expliqui la 

situació de la finca i es respongui als dubtes i suggeriments dels alellencs en 

un termini màxim de sis mesos des de la creació de la Comissió.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Marzo manifesta que entén que, si el 

Sr. alcalde li dóna la paraula, segurament és perquè la proposta que avui porten a 

aprovació és una moció consensuada que té un contingut, per tant, amb el que tots hi 

estan d’acord i que entén que tots hi  votaran a favor.  Suposa que, el fet que li doni, és 

perquè va partir dels grups de l’oposició tirar endavant una proposta que els permeti a 

tots treballar plegats, no només ells com a regidors sinó també els tècnics que els poden 

ajudar i que poden obrir vies possibles per intentar aturar la situació en la qual es troba 
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 en aquests moments la finca de degradació, d’espoliació també, i d’inseguretat. Amb 

aquesta Comissió de Treball, que en formaran part tots els grups i, com comentava, altres 

tècnics que els poden ajudar, el que intentaran és obrir vies possibles per canviar aquesta 

situació. 

 

El Sr. alcalde manifesta que li agradaria afegir que, des del govern, al llarg de tots 

aquests anys, s’ha estat treballant per diferents vies per tal d’intentar donar una sortida 

viable a aquesta finca que, amb el pas del temps, i fruit de la seva dimensió, ha anat 

caient en una degradació. Quan per part de l’oposició es va fer la proposta de fer aquesta 

Comissió, varen entendre que comparteixen l’objectiu per tal donar-hi una resposta, si 

poden. Per part de tota la Corporació intentar trobar una via tant per corregir aquesta 

degradació com per estudiar les diferents possibilitats perquè pugui tenir la Torre del 

Governador una sortida viable. Creu que tots han fet un treball per tal de poder posar en 

comú la creació d’aquesta Comissió que estarà integrada pels portaveus dels grups 

municipals, membres dels Servis Tècnics de l’Ajuntament i persones vinculades a Alella 

amb prou coneixement i experiència per tal que puguin intentar, entre tots, donar una 

sortida a aquesta finca. També dir que hi ha la voluntat de poder convidar tots els 

tècnics especialistes que els puguin permetre millorar les diferents actuacions a dur a 

terme, i que el compromís és que aquest mes d’agost ja es constitueixin i facin la primera 

reunió per poder començar a caminar, i que en un període, creu que parlaven abans de sis 

mesos, es faria una convocatòria pública per tal de traslladar a la ciutadania quina és la 

situació, d’on vénen i cap a on creuen que poden anar.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
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 A) La regidora Sra. Marzo manifesta que aquest és el primer Ple del mandat, si bé ja  

han tingut un Ple de constitució que era un Ple extraordinari, però, com que han 

passat força coses o una sèrie de coses des de l’últim Ple ordinari, pensa que són 

prou importants i que val la pena comentar-les: 

 

- En primer lloc volien demanar una valoració d’aquests primers mesos que han 

tingut del bikeparc, a nivell d’usuaris i d’ingressos.  

- Voldrien també, entén que no per ara però sí possiblement per al proper Ple, 

una informació detallada dels costos de la intervenció que s’ha fet davant del 

Sorli. És una intervenció que ells, com a oposició, en van tenir notícia i 

coneixement a través del Full. Per tant, no sabien, en principi, quin era l’abast 

de l’actuació ni els seus detalls. A banda de les qüestions que tenen a veure 

amb els reductors de velocitat, la conformació de com s’han construït i les 

dimensions que tenen i el que comporta el pas dels vehicles, doncs hi ha un 

aspecte que, per a ells, és absolutament increïble que no s’hagi eixamplat també 

la vorera que dóna al centre mèdic, de manera que totes les persones amb 

mobilitat reduïda i amb cadira que vénen de la Gavina per fi podrien arribar al 

centre del poble per unes voreres en condicions. Doncs, aquest petit tram, s’ha 

quedat sense resoldre. Per tant, el que demanen és una explicació de per què 

s’entoma aquesta actuació d’aquesta forma menystenint el tema de la vorera i 

amb el tema dels reductors, que estan una mica per sobre de les recomanacions 

que els donen.  

- També volia demanar pel contingut de la subvenció que es dóna al Consorci de 

la DO Alella, aprovada a l’última Junta de Govern Local, de data 27 de juliol. 

Segons han vist a l’acta, s’aprova una subvenció per un import de 68.200€. En 

aquesta mateixa acta poden veure que la subvenció que es va donar el 2010 va 

ser de 48.000€ i aproximadament uns 12.000€ no es devien gastar, perquè els 

justificants només ascendeixen a 37.251€. Si van gastar el 2010 37.000€ i ara, 

pràcticament, doblen la subvenció, voldria saber quines noves activitats es 

preveuen finançar amb aquests diners. I després volien també  felicitar el 
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 regidor de Comunicació, que en aquest cas també és el Sr. alcalde, perquè per 

primera vegada s’han publicat tant les retribucions de l’alcalde com dels 

regidors d’una forma prou notòria, i volien deixar-ne constància. 

 

El Sr. alcalde manifesta que creu que, gairebé, li haurà de respondre d’entrada ell 

tot excepte el tema del Sorli, que no sap si la regidora Sra. Fernández el voldria 

informar. 

 

La regidora Sra. Fernández manifesta que pel tot el que demanen d’aquesta obra i 

en què ha consistit, el cost, l’estudi que s’ha fet, el projecte, gairebé que els 

emplaçaria que es poguessin trobar al despatx amb l’enginyer i parlar de tot plegat. 

Si els sembla després, en funció de la disponibilitat que tinguin aquests dies, poden 

fixar un dia per parlar-ne i explicar-los el que calgui.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa al primer aspecte comentat, el bikeparc, 

hauria començat a funcionar avui com a tal. S’ha aprofitat aquests mesos en els 

quals no se’n podia fer la comunicació,  perquè hi havia les eleccions municipals per 

enmig i tot el període preelectoral, per tal d’anar treballant en el perfeccionament 

de la seva posada a punt i fent proves perquè qualsevol incidència que pogués 

succeir no la patissin els usuaris. Entenen que aquest és un primer model a partir 

del qual és possible que se’n facin rèpliques, però que calia, i que creu que aquest 

temps els ha anat bé per poder-lo provar. Com els deia, des d’avui està en 

funcionament, està a cost zero per als usuaris i estarà així fins el 30 de setembre, 

aprofitant també la setmana de la mobilitat que és del 23 al 29 del mes de 

setembre, si no s’equivoca, i, per tant, per donar una major informació i fer major 

difusió del funcionament. Per tant, dir-los que, pel que fa al cost, és un rènting a 4 

anys, aproximadament és de 4.500€ anuals, si no s’equivoca. Però, per altra banda, 

el que tindrien ja és l’ingrés de Caixa Laietana de 2.500€ per la publicitat que hi ha 

instal·lada  a l’aparell  fins a 31 de  desembre.  Com ja els va anunciar, l’objectiu és   
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       que, segurament, majoritàriament per publicitat pugui quedar cobert el cost de la 

instal·lació. Pel que fa a la subvenció del Consorci de la DO Alella, el Consorci es va 

constituir a finals del mes de juliol de l’any passat. Hi havia hagut una primera 

estimació pressupostària a desembre o a finals de l’any 2009 amb una previsió d’uns 

50.000€, dels quals 48.200€ van ser una aportació extraordinària i 1.800€ com a 

quota de l’Ajuntament. Fruit que va entrar en funcionament a partir del 2 d’agost, 

doncs és el que ha produït que a final d’any hi haguessin aquests 11.000€ dels 

quals no s’ha disposat. El pressupost que varen considerar per al 2011 era aquest de 

68.200€ més els 1.800€ de la quota, i això, conjuntament amb les quotes dels 

diferents ajuntaments, les aportacions que s’hauran de fer per part dels cellers, una 

subvenció del Consell Comarcal, que ja està concedida, i la possibilitat o no d’un pla 

de foment que s’ha d’acabar de parlar amb el nou govern de la Generalitat, és el que 

comporta, sense comptar aquesta última qüestió, al voltant d’uns 110.000€, creu, 

de pressupost anual del Consorci per a 2011. Aquest suport extraordinari es 

produeix per l’interès estratègic del poble que la denominació d’origen sencera es 

dinamitzi. El fet que la denominació d’origen porti el nom d’Alella té uns 

avantatges, bàsicament per a Alella, però té uns desavantatges pel fet que,  per 

estar conformada per 18 municipis, la resta de municipis no se n’han sentit 

pertanyents, més enllà dels pagesos que conreaven la vinya. Aquí hi ha una feina 

molt important per part del Consorci de conscienciació, que és el que ha fet que al 

final 15 dels 18 ajuntaments en formin part juntament amb el Consell Regulador. I, 

segurament, les activitats més importants que s’han dut a terme i que es duran a 

terme al llarg d’aquest any són la reformulació de les jornades gastronòmiques del 

vi de la DO Alella amb, finalment, un increment de municipis, fins i tot de més 

enllà de la DO, del nombre de restaurants i del nombre de consumicions que es van 

produir en aquestes jornades, per tal de crear una base de restaurants que puguin 

entrar en una dinàmica de promoció i de posada en primera posició dels vins de la 

DO. Hi ha la instal·lació que s’ha començat a produir d’un mastaler a cada municipi, 

un màstil com el que tenen a l’entrada de Can Lleonart on hi haurà una doble   



25 

       banderola  amb   la   imatge  del   Consorci  del  terrritori   de  la  DO Alella,  que 

es va encarregar i que es va treballar l’any passat des del Consorci. El mastaler està 

instal·lat creu que des d’aquesta setmana, si no s’equivoca, i les venecianes haurien 

d’arribar segurament la primera quinzena d’agost, amb l’ojectiu que els 15 

municipis, que en uns quants d’aquests municipis ja hi estan instal·lats, abans de 

l’11 de setembre, doncs ja puguin disposar d’aquesta imatge que faci que els seus 

ciutadans i visitants sàpiguen que estan en un territori de DO. També s’està 

treballant, aquestes setmanes intensament, en la programació de la setmana del vi 

de la DO Alella. Una iniciativa nascuda del Sr. Òscar Pallarès l’any passat, i que va 

comptar amb la col·laboració d’Alella, Masnou i Teià, i que en aquests moments 

l’estenen a tots els municipis del Consorci fent-hi participar molts agents privats a 

part d’ajuntaments. La idea és que es dugui a terme a partir creu que és del 23 de 

setembre, aproximadament. Quan tinguin el programa tancat, si volen, els hi faran 

arribar. I farà que sigui un esdeveniment important, on passaran tots els cellers, en 

diferents restaurants, en ajuntaments que s’apuntin a fer activitats vinculades a la 

DO. S’està treballant en un plànol de la DO amb tota la informació de cellers de tot 

el territori i també s’està donant suport als diferents ajuntaments per a 

l’organització dels seus esdeveniments, alguns dels quals es va incorporant en major 

mesura la presència del vi de la DO Alella, com van ser les Jornades del Pèsol de 

Vilassar de Dalt, on es va fer una mostra gastronòmica amb vins de la DO o la 

important participació que han tingut en el Tast Tiana, que es va dur a terme creu 

que a finals del mes de juny. I ara col·laboren en totes les jornades que des del 

Consell Comarcal s’organitzen dels diferents productes de la terra, on s’incorporen 

meridatges de vins, etcètera. Hi ha una feina creu que estratègica, i creu que 

important, que estan intentant impulsar des d’aquí per tal de produir aquest volta 

de mitjó que tots es plantegen perquè la DO Alella tingui una major presència i els 

seus vins siguin més apreciats. També, com a anècdota, treballen, i faltarà veure si 

qualla o no qualla, amb una empresa organitzadora d’excursions per a creuers que 

arriben al port de Barcelona, per fer una excursió. Faltarà veure si acaba quallant o  
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       no. S’estan movent en tots aquests àmbits per veure si generen, el que ells creuen 

que ja han començat a generar, aquest punt d’inflexió, però van cap amunt.  Pel 

que fa a les qüestions de les retribucions dels electes, ell està molt convençut, i ho 

revisarà, que cada vegada que hi ha hagut una assignació de retribucions s’ha 

publicat, creu que en un format similar, més enllà d’una reducció d’una retribució 

seva. Però ell diria que totes, i ho repassaran per si de cas. I pel que fa al tema del 

projecte ja ha estat instada per la regidora de Serveis Urbans i Obra Pública per 

poder-los-ho explicar. També dir-los que el projecte es va aprovar per la Junta de 

Govern i que la documentació hi era.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que no sap si ho ha entès bé i voldria saber si tot 

això que els ha explicat de la DO si era la justificació dels 70.000€ d’aquesta 

aportació extraordinària. 

 

El Sr. alcalde manifesta que és la justificació o explicació de les activitats que s’han 

dut i s’estan duent a terme aquest 2011 i que, d’alguna manera, tenen o són 

possibles en una part important per aquesta aportació municipal. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que si aquesta aportació extraordinària només la 

fan ells o la fan també la resta dels ajuntaments, a part de la quota que ells hagin 

de pagar. També els agradaria saber si pot ser ara o no, perquè entén que pot ser 

llarg, que els passi un pla detallat d’aquest any i mig de funcionament, d’aquests 

43.000€, que ja van aportar el seu dia, amb què se’ls han gastat. I, si pot ser, el 

que els ha explicat que els ho posin en paper una mica més detallat el pla de 

negoci que tinguin d’aquests 70.000€, o del que vulguin fer d’aquí a un any. 

 

El Sr. alcalde manifesta que els facilitaran informació de les activitats dutes a 

terme i de les previstes. I pel que fa a les aportacions extraordinàries, 

l’Ajuntament d’Alella és l’únic ajuntament que tan al llarg del 2010, com del 

2011, han fet una aportació extraordinària. A final de l’anterior mandat hi havia  
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        ajuntaments amb voluntat política de fer aquesta aportació extraordinària, però 

hi ha hagut unes eleccions pel mig i cal veure quina és la voluntat política ara 

quan es constitueixin tornats els mes de setembre com a Assemblea del Consorci 

per poder veure quins són els ajuntaments que, si volen, poden aportar més. Té 

la voluntat expressada per part d’una alcaldessa d’aquests ajuntaments, de 

poder aportar més enllà de la quota ordinària. També han de pensar que 

l’objectiu d’aquestes aportacions inicials, que per els casos del nombre 

d’habitants, com el de l’Ajuntament d’Alella, són quotes equiparables a les que 

s’aporta al Consorci de Promoció Turística Costa Barcelona Maresme, però que 

vénen fetes per trams, i que per als municipis més petits són de 300€ i per als 

més grans, és a dir per als de més de 9.000 habitants, en tinguin 27.000 o en 

tinguin 9.100, són de 1.800€, perquè aquí l’objectiu és que, a ser possible, tots 

o la majoria d’ajuntaments n’haguessin format part, i que, d’entrada, aquesta 

aportació econòmica no fos un fre que impedís aquesta integració al Consorci, 

com els deia, amb aquest objectiu que entrin a jugar i entrin a creure’s la 

denominació d’origen Alella. I els pot ben dir que amb els anteriors consistoris 

o amb els anteriors governs municipals, que participaven en el Consorci, això 

s’havia aconseguit. Amb els ajuntaments que tinguin una certa continuïtat, 

entén que hi continuarà sent. Cal veure amb els nous ajuntaments sorgits si ja 

d’entrada s’hi sumen de manera decidida i pròpia o cal fer aquesta 

conscienciació. També una de les últimes coses, que s’han estat fent durant 

aquest temps, són formacions. S’han estat fent formacions de coneixement del 

producte als electes amb responsabilitats en les àrees de Promoció Econòmica, 

Turisme o Cultura dels diferents ajuntaments, que són els responsables polítics 

de les programacions que poden estar vinculades amb els productes, amb els 

tècnics d’aquestes àrees, a part de cursos que es van fer també per a alguns 

restauradors. Veuran quin és l’esdevenidor aquests propers anys, però creu, 

sincerament, que estan sobre el rail correcte i que aquesta, amb moltes altres 

actuacions, poden ser una de les eines que els permetin posar els vins de la DO, 

i tot el que això comporta de dinamització econòmica cultural, en aquest cas  
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        per Alella, en aquests propers anys. Ja els faran arribar la feina feta i el que 

queda per fer.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, ja per acabar, voldria saber si tots els 

ajuntaments han pagat les seves quotes ordinàries. I també li agrairia, que no ha 

passat fins ara, que se’ls pugui tenir informats del que està fent aquest Consorci 

perquè, que ella recordi, des de la seva creació, almenys al seu grup municipal, no 

ha arribat ni un trist correu ni de cap jornada ni de res que s’hagi fet. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a les quotes, les del 2010 tots els 

ajuntaments les han pagades. Les del 2011 es va decidir que es comunicarien ara a 

partir del mes de juliol, perquè fossin els nous governs els que les entomessin. I 

dir-los que si volen que els tinguin més informats així ho faran, i que entén que ha 

de ser així des del moment que l’Ajuntament d’Alella és el que aporta més, però que 

també estan parlant d’un Consorci com puguin ser molts altres en què l’Ajuntament 

forma part, com el de Costa Barcelona Maresme o com el del tractament de residus, 

i que d’aquests no se n’informa. Però aquí, com que en són l’actor principal, doncs 

si la seva voluntat és la que els mantinguin informats, així ho faran. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que li dóna les gràcies perquè ja que fan 

aportacions extraordinàries,  doncs estaria bé que els informessin. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sí, que si, això volen, així ho faran. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 h 50 

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