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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: 29 de setembre de 2011 

Horari: de 20 h 05 min a 22 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) 

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (PP) 

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, regidora (PSC-PM) 

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

Sra. Maria Isabel Nonell i Torras, regidora (ERC-SxA-AM) 

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. 
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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 28 de juliol 

de 2011. 

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre designació de representant de l’Ajuntament d’Alella a la 

Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat. 

3.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del projecte executiu del Centre Cultural i 

Casal d’Alella i urbanització dels espais lliures de Can Calderó. 

4.- Proposta de la regidoria de Cultura sobre aprovació de les bases de la primera 

edició de la Beca de recerca històrica d’Alella i la seva convocatòria. 

5.- Proposta de la regidoria de Governació sobre aprovació definitiva de l’Ordenança de 

circulació i seguretat viària d’Alella. 

6.- Proposta de la regidoria d’Administració sobre reconeixement de compatibilitat a 

l’arquitecte Sr. Joan Mas Urgell. 

7.- Proposta dels grups municipals d’ERC-SxA-AM, PSC-PM, CiU i Gd’A en suport a 

l’escola catalana. 

Precs i preguntes.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 29 de setembre 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: 



 3

 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 28 DE JULIOL DE 2011.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió ordinària de 28 de juliol de 2011, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT D’ALELLA A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 

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

literalment diu: 

 

“Alella és un dels municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. Essent necessari designar el representant municipal a l’Assemblea 

General de la Xarxa, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del 

següent acord: 

 

Designar el Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde-president, representant de 

l’Ajuntament d’Alella a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta xarxa sol·licita que hi hagi un acord de Ple 

nomenant-ne el representant, i, en aquest cas, i com a responsable de les àrees 

d’Urbanisme i Medi Ambient, serà ell mateix qui anirà designat a aquesta Xarxa.  

 

 

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

unanimitat. 
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3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE 

CULTURAL I CASAL D’ALELLA I URBANITZACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DE CAN 

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

 

“Vist l’informe emès en data 14 de setembre de 2011, per l’arquitecte d’urbanisme 

i projectes sobre el projecte executiu del Centre Cultural i Casal d’Alella i 

urbanització dels espais lliures de Can Calderó, redactat pels arquitectes Josep 

Vila, Elisabet Ferrer i Esteban Canosa, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu del Centre Cultural i Casal 

d’Alella i urbanització dels espais lliures de Can Calderó, redactat pels arquitectes 

Josep Vila, Elisabet Ferrer i Esteban Canosa, el pressupost executiu per contracte 

del qual ascendeix a la quantitat de 6.459.322,62€, IVA inclòs. 

 

SEGON.- De conformitat amb el previst per l’article 37 del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 

sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la 

publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 

d’edictes i al web de l’Ajuntament, a l’efecte que s’hi puguin formular les 

al·legacions i/o reclamacions que es considerin pertinents. En el supòsit que no 

se n’hi formulin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que des de ja fa molts anys, i es remuntarien fins i tot des 

d’abans que ell tingués la responsabilitat de l’Alcaldia, s’ha estat parlant de la solució, o 

de l’arranjament, o de trobar una millora en el Casal d’Alella. Fruit d’aquestes necessitats, 

ara deu fer ben bé sis anys, el 2005, varen encetar converses el Casal d’Alella i 
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l’Ajuntament per tal d’intentar trobar una sortida que beneficiés a les dues entitats. El 

Casal d’Alella perquè pogués tenir cobertes unes millores i uns bàsics que la instal·lació 

en aquells moments ja no cobria, i, per una altra banda, l’Ajuntament per tal de tenir 

espais adients per a la programació cultural i per a les activitats cíviques del mateix 

Ajuntament o de les associacions, com a un objectiu polític. Aquell any 2005 es va estar 

negociant per constituir el Consorci del Casal d’Alella. Un Consorci que agrupa 

l’Ajuntament i el Casal, amb l’objectiu que es construeixi després un nou equipament de 

titularitat pública del Consorci, gestionat per aquest Consorci de la mà de l’Ajuntament i 

l’entitat del Casal d’Alella. I, amb aquest objectiu, amb aquest tret de sortida, vàrem 

començar a treballar. Al llarg d’aquests anys es va fer un programa de necessitats, un 

estudi de programació de com podien quedar resoltes aquestes necessitats existents de la 

mateixa activitat cívica municipal del poble d’Alella. Això els va portar, amb aquest 

estudi de programació, a demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya, per tal de 

poder construir demanant diners per a l’anualitat per a l’any 2012. També a la Diputació 

de Barcelona varen demanar, per gairebé la meitat de l’import que els corresponia per 

l’anterior mandat, els diners per redactar el projecte executiu d’aquest Casal d’Alella. I 

aquest mandat anterior, evidentment, varen aconseguir des de l’Ajuntament i des del 

Consorci del Casal, treballar per tenir un equip redactor i per tenir un projecte executiu 

per poder tirar endavant i construir el nou Casal d’Alella. Aquest equipament, del qual 

avui aprovaran el projecte, consta d’uns 2.900 m2 de sostre construït més l’arranjament 

de la superfície exterior enjardinada. Un equipament semisoterrat per construir a l’àmbit 

de Can Calderó. Ja en el seu moment es va fer una modificació puntual de Can Calderó – 

Can Serra per tal de preparar el sòl perquè s’hi pogués construir aquest nou equipament. 

Aquest equipament comptarà amb uns 2.900 m2 de sostre construït, a on hi haurà local 

social per al Casal d’Alella, hi haurà espais, una aula o aules per a l’Escola de Dansa 

municipal, hi haurà un buc d’assaig, hi haurà un bar i hi haurà la sala polivalent amb una 

capacitat sense grades per a unes 600 persones, i amb grades, amb cadires, amb 

localitats, per a unes 290 persones. Aquest projecte, que té un import de 6.459.000€ 

d’inversió prevista, i que és un import que es ve treballant ben bé des del 2010, i amb 

l’estudi de programació que ja comptava amb una xifra lleugerament inferior, però similar 
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a aquesta. En un futur, s’hi haurà d’afegir el que són els costos de les grades, que són 

uns 142.000€, per projecte, els costos escenogràfics 490.000€ i la direcció d’obra 

270.000€. Això els posa davant d’una intervenció de poc més de 7,3 milions d’euros de 

preus de projectes. Per què aproven aquest projecte avui? Primer, perquè fa molt de 

temps que des de l’Ajuntament, i com una demanda civil del poble, s’està treballant 

perquè es dugui a terme i es pugui construir aquest equipament. Segon, perquè és un 

equipament que en el mes de març, en el Pla municipal d’equipaments culturals va quedar 

aprovat per unanimitat, on es fixava que el període 2011-2012, hauria d’anar endavant 

com a primer equipament dels que es fixaven com a prioritaris per resoldre el mapa 

d’equipaments culturals del poble. Tercer, perquè és un compromís electoral. La 

ciutadania els va donar la confiança per tornar a governar i aquest era un dels 

compromisos que en cap cas han amagat, sinó que han comunicat com un compromís a 

complir. Quart, perquè és una oportunitat. Alguns ho poden veure com una situació que 

els pot portar a la catàstrofe, a hipotecar l’Ajuntament, parlar d’una obra faraònica. És 

una obra importantíssima. És un equipament cultural i cívic del poble, que marcarà un 

abans i un després, però és una oportunitat també perquè és un moment que els costos 

de construcció d’aquest equipament seran més baixos. L’Ajuntament va adjudicar les 

obres d’ampliació de l’Escola Fabra amb un 21% de baixa sobre els seus preus de projecte. 

L’Ajuntament, tot i que els imports són diferents, són més petits, les tres darreres obres 

d’inversió adjudicades, les ha adjudicat amb una mitjana d’un 29% de baixa del seu cost. 

Això el 2007 era impensable, i que el problema era per als ajuntaments tenir alguna 

empresa que es volgués presentar a fer una obra a preus de projecte. I, per això, aquesta 

és una oportunitat. Perquè de la xifra aquella que parlaven inicialment, aquest nou 

equipament es pot fer per 6 milions d’euros, possiblement poc menys de 6 milions 

d’euros. Continuen sent molts diners, alguns diran, i és cert, són molts diners. Però 

creuen que tenen el finançament planificat per dur a terme aquest projecte. I també 

tenen clar que fins que no estigui tot solidificat estaran en “standby” per poder licitar 

aquestes obres. Però creuen que tenen aquest finançament. I tenen aquest finançament 

pensant amb els 717.000€ que tenen concedits per la Generalitat, com a inversió del Pla 

Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 2012. Perquè tenen un crèdit, ja concedit, per 
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a l’ampliació de l’Escola Fabra, amb un conveni vinculat amb la Generalitat de Catalunya 

per retornar el cost de la inversió. Que ja ha tornat poc més del 50% i que té el 

compromís d’acabar de tornar-lo tot aquest any. I tenen un crèdit concedit que 

repercutirà en les finances o l’economia municipal anualment en 226.000€ de retorn de 

capital. Recorda que durant poc més o gairebé 8 anys, com a Ajuntament, han estat 

retornant un capital de 540.000€. Tenen el valor de venda del sòl de l’actual Casal com a 

part de l’acord entre Ajuntament i Casal d’Alella.  El Casal aportava al Consorci l’actual 

equipament perquè en un futur, i una vegada estigui aprovat definitivament el POUM, 

aquest sòl es pugui subhastar. El valor teòric que recull el document aprovat inicialment 

del POUM per a aquest equipament ascendeix a 1.350.000€, a preu d’ara. Això és un valor 

que possiblement dintre d’aquest mateix mandat, o potser l’oportunitat serà que el proper 

equip de govern o que en el proper mandat es pugui treure a subhasta o es pugui treure a 

pública concurrència la venda d’aquest sòl. Però, en qualsevol cas, aquests tres conceptes 

els posen amb uns ingressos superiors als 5 milions d’euros, al voltant de 5,2 o 5,3 

milions d’euros. Estan a 700.000€. Més enllà de la propera convocatòria que hauria de fer 

o no la Diputació de Barcelona, com a suport per a inversions per al proper per al 

mandat, tot i que segurament aquesta vegada serà menys, 300.000€ o 250.000€. La 

diferència, la resta, la poden treure d’ingressos corrents. L’Ajuntament, fins a data d’avui, 

cada any ha pogut finançar una part de les seves inversions amb ingressos corrents. És a 

dir, la diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents. Han tingut aquesta 

capacitat inversora des dels propis recursos ordinaris municipals. I creuen, que avui 

aproven el projecte i que hi haurà d’haver algun moment dintre de l’exercici del 2012, de 

l’exercici vinent, en què es puguin licitar aquestes obres si es donen les condicions. Es 

valora que aquest equipament podria tenir un pressupost anual de programació del 

voltant d’uns 326.000€, dels quals uns 170.000€ podrien ser l’aportació municipal com a 

tal. Algú pot pensar que és molt, algú pot pensar que és poc. Fent també els números 

d’aquests 70.000€ ja podrien considerar que hi ha una part que ja els estan invertint, ja 

els estan gastant. Pel que fa a programació musical a Can Lleonart, pel que fa a activitats 

infantils, pel que fa a Cinema a la fresca, pel que fa a una part dels concerts del Festival 

d’Estiu. I perquè part del personal que pugui arribar a ser necessari per poder gestionar 
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aquest equipament, parcialment o en la seva totalitat pugui ser personal de l’Ajuntament 

i això amb un increment diferencial d’entre 115.000€ fins 135.000 o 145.000€ d’excés 

del que actualment porten a terme com a programació en l’Ajuntament. Per tant, creuen 

que aquests imports siguin 110.000€, siguin 115.000€, siguin 170.000€, són uns imports 

que municipalment es poden assumir. Però, i a més, també, és una oportunitat, i a banda 

de ser un compromís, també entén o entenen, que és una obligació com a Administració 

Pública. En aquests moments, que s’estan trobant que la majoria d’administracions estan 

retallant, o eliminant les seves inversions, això, entre altres efectes, el que tenen és una 

aturada econòmica del país. Evidentment, que des d’Alella no salvaran el país, faltaria 

més. Però el que sí que tenen clar és que fer aquesta inversió, entre altres coses, ajudarà 

a dinamitzar econòmicament, durant com a mínim mentre es construeixi, el poble. I 

estan segurs que després també, evidentment. Però mentre, pot generar o generarà 

ocupació, i, a part, generarà activitat comercial en el poble, ni que sigui dels mateixos 

treballadors. Segurament això és menor, però, el que està clar, és que com a 

administracions, i aquí ja són ideologies polítiques, el que no poden fer és deixar que tot 

s’enfonsi i amagar-se o amagar el cap sota l’ala davant d’aquesta situació. I això on els 

deixarà després, el 2015?  Bé, el 2015, es poden trobar amb un nou equipament cívic, de 

dinamització cívica i dinamització cultural al poble, en funcionament, que farà de motor 

de tota l’àrea d’influència del poble, n’estan segurs. I, en el pitjor dels escenaris, que no 

s’hagués subhastat encara el sòl de l’actual Casal, però tenint en compte que es podrà 

subhastar o que es podrà vendre, i per aquí ingressar uns diners destinats a aquest 

equipament, el pitjor dels escenaris pot deixar a l’Ajuntament amb un endeutament del 

40% dels seus ingressos, aproximadament. En el cas que es pogués dur a terme l’operació 

de l’actual Casal, possiblement estarien en un 25%, 28%, com a molt, del percentatge 

d’endeutament, quan fins no fa gaire els ajuntaments tenien la capacitat d’endeutar-se 

fins al 110%, i, en aquests moments els bons, els ajuntaments que s’han portat bé, es 

poden endeutar fins al 75% dels seus ingressos corrents. I, per tot això que els ha estat 

exposant, creuen que és un projecte viable quant a la seva construcció, viable quant al 

seu manteniment, més enllà de ser un compromís amb la ciutadania, amb l’entitat del 

Casal, també, però, amb la ciutadania. I, per tant, avui aproven aquest projecte executiu. 
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Encara passaran uns mesos fins que aquest projecte es pugui licitar, hauran hagut de 

passar diferents coses pel camí perquè el puguin treure a licitació, però tenen el 

compromís i el convenciment que en aquest mandat podran estrenar un nou equipament 

per al poble.  

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que amb la seva intervenció començarà ell la intervenció 

del seu grup i després la seva portaveu anunciarà la intenció de vot. Bàsicament voldria 

compartir amb ells, aquesta nit, en nom del seu grup, una reflexió deixant clara una 

cosa, el grup municipal de CiU està a favor d’un nou casal de cultura. Ells, a l’acte públic 

que van fer a Can Lleonart, el 9 de maig de 2011, al “Parlem de futur de la cultura i 

educació a Alella” ja marcaven com una de les prioritats en l’eix de la potenciació de les 

arts escèniques i musicals i la participació de la ciutadania, el nou casal. Per tant, que 

quedi clar que ells estan pel nou casal de cultura ,perquè creuen que, efectivament, en 

els pròxims anys és important que Alella disposi d’un equipament de nova generació que 

permeti donar resposta a les necessitats dels seus ciutadans en els pròxims anys. Ara bé, 

el projecte que avui se’ls exposa presenta una sèrie d’aspectes que fan que demanin una 

reflexió, com a mínim, ponderada de les coses. En primer lloc, els hagués agradat que 

aquesta explicació del per què de l’aprovació, per part de l’equip de govern, del projecte 

executiu, s’incardina en una agenda, en un pla de govern a quatre – vuit anys vista. És a 

dir, està molt bé, però entén que això, per tant, significa que és la prioritat d’aquest 

equip de govern. Però és clar, això els fa pensar una mica què passa amb les altres coses. 

Per exemple, ells, en el mateix acte públic que van fer, van parlar de la importància del 

foment de la lectura, i en aquest quadre marcaven la necessitat de la nova biblioteca 

d’Alella. Per a ells és una inversió indefugible per part d’aquest Consistori. Avui dia, les 

biblioteques són els grans centres culturals de Catalunya, tant pel nombre de visites com 

pel nombre de consultes, pel fet d’haver-se convertit en un punt de trobada sòciocultural 

entre els infants, els seus estudiants, la gent gran que hi passa moltes hores, i per la 

dinàmica positiva que representa. Després hi ha altres possibilitats de plans pedagògics, 

com el de la promoció de la cultura. De fet, el mapa de la lectura pública de Catalunya 

que es va realitzar el 2008, marcava ja a la comarca Alella entre els municipis amb un 
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dèficit infrastructural pel que fa a biblioteques molt important, de 430 m2,  actualment, 

1.339 m2 que els correspondria com a municipi. Això els dóna un dèficit de gairebé 1.000 

m2, a part de personal i d’altres aspectes. I aquest mateix mapa diu que Alella té una 

biblioteca local insuficient i que cal construir un nou equipament. Això ho deia també 

pel que fa al Masnou i a Teià. El Masnou ha fet una ampliació en aquests darrers anys i 

Teià ha fet una biblioteca nova. En definitiva, tenen la infrastructura més modesta de la 

zona pel que fa a lectura pública del seu territori. Deixant de banda el que seria aquesta 

consideració i entrant de ple al nou casal, aquest pla executiu, que com veuen és una 

inversió molt important, a ells els sobta en un moment de crisi tan greu com la que estan 

atravessant. Com es pensa fer front a la inversió? Quin pla de viabilitat econòmica? El Sr. 

alcalde els ha fet unes línies en aquest sentit, però que es basen amb molts considerants 

hipotètics, si tal, si qual. En qualsevol cas, ells creuen que una inversió d’aquest tipus 

requeriria un treball més a fons pel que fa a les conseqüències econòmiques d’aquesta 

inversió. El Pla d’Equipaments de Catalunya per a aquest decenni 2010-2020, defineix les 

bases amb els seus estàndards per trams de població. Si suposen que ells consideressin 

aquest equipament com un teatre auditori, en termes tècnics es diu un espai escènic 

musical, per la població que tenen en aquests moments, que és de 9.557 habitants, en 

dades de l’IDESCAT de l’any 2010, vol dir que els correspondria el que s’anomena un espai 

escènic musical EUA, això vol dir una superfície de 1.500 m2 amb 300 places, i amb un 

cost que s’estipula a l’entorn dels 3.225.000€. Si fossin ambiciosos i diguessin perquè 

preveuen que Alella estarà entre els 10.000 i 15.000 habitants, i, per tant, ja que fan la 

inversió la fan preveient una població de 12.000, 14.000 habitants, això vol dir que 

passarien a EUB, amb una superfície construïda 2.050 a 2.250 m2, amb un cost de 

4.500.000€. Aquest seria un projecte molt ambiciós, però ja veuen que el que s’està 

presentant aquí encara supera aquesta previsió potent per sobre, fins i tot, de la 

població. I si el que miren són els centres culturals polivalents, aquí sí que ja la 

diferència és brutal. És a dir, si ells consideressin que van a fer un equipament polivalent 

de nova generació amb un estàndard entre 5.000 i 15.000 habitants, els correspondria un 

CCPU, centre cultural bàsic, amb una superfície d’uns 1.285 m2 amb 2.183.000,9€ 

d’inversió. Si tenen en compte, i per això torna a l’inici de la seva intervenció, que 
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hauran de fer també el nou arxiu perquè aviat estaran als 10.000 habitants, i, per tant, la 

llei els obliga; que tenen el repte de la biblioteca; que s’haurà de definir la política en 

matèria audiovisual, és a dir, tot això provoca que hagin de ser molt cauts en les 

inversions que realitzin com a Ajuntament. Ells creuen que en un període tan incert, amb 

una crisi tan dura, les decisions s’han de prendre amb molta cura, i, en qualsevol cas, no 

posar en perill decisions que puguin hipotecar les finances d’aquest Consistori. I 

demanaran una reconsideració del projecte. Mentrestant en podrien prioritzar altres 

iniciatives com la biblioteca pública, i, en qualsevol cas, creuen que és molt important 

que l’equip de govern reflexioni sobre quina és la seva agenda en política cultural. Ells 

estan per una agenda de progrés i sostenible de cara al futur, però insisteix en la paraula 

sostenibilitat perquè no caiguin en els errors que han comès altres consistoris, 

segurament amb molt bona fe, i que els ha portat a una situació econòmica complicada. 

Aquest matí sentia, per exemple, el cas de Sitges i s’ha quedat esgarrifat dels problemes 

que tenen en aquests moments en aquest ajuntament.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, tal i com ha dit el regidor Sr. Llorca, CiU no ha dit 

mai no a l’equipament del casal. El que sí diuen és no a aquest projecte de casal. El 

projecte, al seu entendre i a l’entendre del Pla d’Equipaments de Catalunya 2010-2020, 

que va fer el govern del tripartit, és un projecte absolutament redimensionat tant en 

metres quadrats com en inversió. Però tal i com ja se li ha dit, no només són els metres 

quadrats, sinó la inversió de 7 milions d’euros, i sobretot la manca de pla de viabilitat 

econòmica. Tot i que aquí el Sr. alcalde ens n’ha esbossat un, que és la primera vegada 

que tots el senten, i que realment tampoc mai s’ha vist, el que veuen, i que no té en 

compte, és que quan ells fan obres solen tenir desviacions de pressupost. Pot citar l’obra 

de la piscina que va fer el govern del Sr. Francisco, amb un cost inicial d’1.400.000€ i un 

preu final va ser de 1.970.000€, amb una desviació d’un 18%. Ella creu que ho haurien de 

tenir en compte. Aquesta és l’alegria amb què potser es fan els números. Al final del 

mandat passat, van tornar a dir al Sr. alcalde que els projectes del poble, i sobretot els 

projectes que comprometen un 80% del pressupost municipal, els ha de consensuar,  

perquè els diners són de tots, dels que els voten i dels que no els voten. El Sr. alcalde ha 
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d’aprendre a escoltar i a dialogar, que tampoc és la primera vegada que ho sent. Li 

podien fer una proposta, que va avançar un grup municipal d’aquest Consistori, com és 

Gent d’Alella, amb la qual ells estarien d’acord de tirar endavant, i és que es convoqui un 

referèndum. Que el Sr. alcalde pregunti les prioritats a la gent, que pregunti si es vol el 

casal o la biblioteca. Si no, també li farien una altra proposta, que es repensi tant la 

inversió com la superfície de l’equipament; que busqui un bon pla de viabilitat i en 

tornen a parlar. Si el Sr. alcalde ara es capaç de comprometre’s públicament a refer-ho 

tot, a rebaixar aquest sostre als 1.200 m2, que és el que marca el Pla d’Equipaments de 

Catalunya, repeteix que va fer el govern del tripartit, doncs es repensarien la intenció de 

vot. Ella el que diria al Sr. alcalde és que, segurament, la decisió que prengui, si és 

aquesta, no li reportarà molts vots d’aquí tres anys, però haurà posat seny. De no ser 

així, òbviament, ells hi votaran que no.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que, quin era el seu compromís amb la ciutadania? 

Doncs el seu compromís amb la ciutadania és que necessiten participació i compromís de 

tothom per tirar endavant el seu poble. I que quan tenen reptes, com els que tenen ara, 

en els que tanta gent ho passa malament i tenen els recursos que tenen, que són els que 

són, la seva obligació és gestionar-los molt bé en benefici de com més millor. Més millor 

vol dir més gent pronunciant-se, més gent dient la seva. Ella creu que en aquests 

moments, si estan parlant d’una inversió de 7,3 milions, de 6 o de 5, han d’estar en 

condicions de poder fer consultes per dir si la gent vol aquest casal, vol un casal més 

petit, vol una biblioteca, vol arranjar la riera, o vol qualsevol altra qüestió, que també 

seran inversions que també dinamitzaran el poble. Ells no estan en contra d’invertir, 

sempre ho diuen. Però d’invertir amb seny i d’invertir en la justa mesura. I que és 

faraònic és una cosa que està a la vista de tothom, perquè només cal comparar els 

equipaments similars que tenen a la zona, en els pobles del voltant. I que s’ho podran 

pagar, ella no dubta dels números del Sr. Alcalde, que segur que els ha fet bé, però és 

que no faran res més que això. No aquest any, ni aquest any ni l’altre, ni l’altre, durant 

vuit, deu anys. Ella creu que s’han de posar, no tant en el totxo que ja han fet massa 

totxo, ja s’ha vist que han fet massa totxo, i s’han de posar més en les polítiques de les 
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persones. I és aquí on han de posar els esforços. Ja no més en el totxo. No posarà en 

dubte els números del Sr. Alcalde, perquè hi ha gent que en sap més que ella, però és 

que justament avui, a La Vanguàrdia, l’Associació de Constructors, parla que els seus 

costos d’edificació han baixat un 0,1%. I, és clar, si el Sr. alcalde, li parla d’aquestes 

millores que han vist doncs en el cost final de l’Escola Fabra, doncs ja els veuran quan 

tinguin els números completament tancats que encara no els tenen. Però el de la piscina 

va ser dramàtic, va ser terrible, va estar per sobre dels números que comentava la 

regidora Sra. Xatart. El cost inicial era de 3.300.000€ i van acabar amb 4.700.000€ per 

una piscina. No necessiten un casal de 7,3 milions d’euros. I amb això està tot dit. I 

només amb dues línies de programa això s’ha de repensar. El compromís del Sr. alcalde és 

un compromís d’uns anys que ja no són, que ja no estan aquí, que ja han passat i que no 

tornaran. No és aquest temps. No és aquest moment, és un altre. I han de ser capaços de 

reaccionar i de canviar, i de fer el tomb perquè els temps ho exigeixen. Estan molt lluny 

ja d’aquella situació. I possiblement no hi tornaran. I s’han de fer càrrec d’això. Han de 

canviar tots els models, aquest també.  

 

 El regidor Sr. Berzosa manifesta que, evidentment, el Sr. alcalde, els números, que no 

dubta que se li donin bé, els utilitza amb certa alegria. És de tots conegut, que, 

evidentment, la construcció del casal és un compromís electoral del Sr. alcalde, i no 

només electoral amb els ciutadans per incorporar-lo en el seu programa sinó un 

compromís també intern de la coalició amb la qual ells es van presentar a aquestes 

eleccions. És evident que qui ha estat durant molts anys president del Casal, del qual, per 

cert, ell n’és soci, forma part de l’equip de govern del Sr. alcalde, el tinent d’alcalde Sr. 

Salas. Està clar que el Sr. alcalde té un compromís important. Voldria que amb la mateixa 

voluntat, el mateix èmfasi amb què fa ostentació d’aquest compromís adquirit per portar-

los a aquest Ple l’aprovació del projecte inicial de l’execució de les obres del casal, el 

mantingui respecte del seu compromís, també, davant els electors de no presentar-se per 

a les properes eleccions, compromís que també ha adquirit amb tota la ciutadania. Però 

veuran si d’aquí quatre anys la memòria per allà coixeja o flaqueja. El Sr. alcalde ha 

parlat dels costos. La companya regidora, Sra. Marzo, ha fet menció d’una notícia que 
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avui o ahir ha sortit en la premsa, a La Vanguàrdia, respecte el percentatge amb què 

l’Associació de Constructors lamentava aquest 0,1% que veien reduït el cost de l’execució 

de les obres. I el Sr. alcalde està fonamentant la possibilitat de finançar, de construir 

aquest casal, justament amb la reducció de costos per la crisi. No hi ha per on agafar-ho. 

L’obra que l’equip de govern pretén, és una obra de quelcom més de 7 milions d’euros, 

suposant que la desviació no se’ls dispari. I respecte a l’experiència amb la qual el Sr. 

alcalde els porta aquest punt a l’ordre del dia d’aquest Ple, fent menció a les tres últimes 

obres que ell ha realitzat, i ha parlat d’un percentatge del 29% de baixa de mitjana 

respecte el previst, pot existir el just, però respecte de les obres de la piscina, del 

complex esportiu, li recorda, no ja la desviació del pressupost inicial, aquella desviació a 

què  ha fet menció la regidora i portaveu de Gent d’Alella, és que l’aportació inicial  que, 

com Ajuntament, tenien prevista era de 69.000€, i entre una cosa i una altra, l’aportació 

final de l’Ajuntament va passar del milió d’euros. Si amb aquestes desviacions el Sr. 

alcalde pretén emparar, justificar l’obra del casal, doncs van apanyats. Però és que, a 

més, el Sr. alcalde ha dit que el pitjor escenari, si fan el que vol fer, perquè s’hi ha 

compromès amb els seus col·legues de coalició electoral, amb els ciutadans, és que en el 

2015 l‘Ajuntament estigui endeutat amb un 40% dels seus ingressos, i li sembla, al Sr. 

Alcalde, quasi insignificant i ha fet menció d’altres ajuntaments. Els 7,3 milions d’euros 

són pràcticament el 50% no només dels ingressos sinó del pressupost total d’aquest 

ajuntament. Però és que el Sr. alcalde, a més, ha parlat aquí d’un pla de viabilitat 

econòmica o de finançament. Quelcom que des dels grups de l’oposició a través dels dos 

representants que ha tingut el Consell del Consorci del Casal d’Alella, el qual el Sr. alcalde 

ha esmentat a l’inici de la seva intervenció, havien demanat insistentment aquest pla de 

viabilitat. I el Sr. alcalde no l’ha generat, no l’ha presentat, l’ha dibuixat aquí amb quatre 

dades i ha fet menció a la fe. El Sr. alcalde ha parlat de fe. El Sr. alcalde ha dit que creu 

que sortirà bé, i ha insistit vàries vegades amb la paraula creu. I el creure és quelcom que 

pertany a l’esfera de la fe perquè, per exemple, ell creu en Déu i no l’ha vist. El Sr. 

alcalde creu que això pot sortir bé i ell dubte que surti bé. Des del Partit Popular tenen 

ben clares quines són les prioritats. Tenen clar que, efectivament, Alella necessita un 

equipament cultural o escènic cultural, segur. Però segur també que cal redimensionar 
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aquest equipament. Ell, ja fa molts mesos, per no dir algun any, en algun article del que 

es publiquen en el Full, va etiquetar el Sr. alcalde com a faraònic en les seves obres, i 

aquest és un exemple més de la seva ambició constructiva. Probablement en el baix, mig 

o alt Egipte, el Sr. alcalde hagués deixat petits a Ramsés, Tutankamon, Akenaton o a 

qualsevol d’aquells faraons, perquè amb mitjans, medis i sense tenir que rendir comptes a 

ningú, el Sr. alcalde hagués fet les piràmides més grans probablement d’Egipte. Deixant 

clar que des del Partit Popular creuen que Alella mereix un equipament, un nou casal, 

també creuen i fan seves les consideracions del grup de CiU, i de Gent d’Alella. També 

creuen que la prioritat ha de centrar-se en, per exemple, la nova biblioteca. Una nova 

biblioteca que ells, en el seu moment, els van vendre, parlant clar, els van vendre la 

moto que era urgent, i per això van fer una inversió adquirint l’antiga casa de pintures i 

allà la tenen, tancada. Aquesta era la pressa que ells tenien per fer, per construir, o 

reubicar, o ampliar la biblioteca d’Alella. Van fer una inversió adquirint una finca privada 

i allà està tancada a pany i clau, esperant que, probablement, el Sr. alcalde compleixi el 

seu compromís de no presentar-se a aquest quart mandat i que el nou equip de govern 

assumeixi amb responsabilitat un pla d’inversions coherent, responsable i seriós per a 

Alella. I recorda que la viabilitat a què ha fet menció depèn també en part de l’aportació 

que el soci privat del Consorci, que és el propi Casal d’Alella, una entitat que recorda a 

tots que és privada i no és municipal, es va comprometre a fer, que és el sòl de les 

actuals instal·lacions de l’equipament privat del Casal d’Alella. Sòl que el Sr. alcalde 

segueix valorant en 1.350.000€ com si per aquest territori concret la crisi immobiliària, 

la crisi econòmica no li afecta, com si estigués a Mart i està aquí, a dues illes, i està 

igual d’afectat per la crisi, igual que la resta de sòl d’aquest país. Els números del Sr. 

alcalde, li ho diu amb afecte, no colen, no el convencen. A més, el Sr. alcalde insisteix 

que té tres o tindrà 3.400.000€, que és la devolució del pagament del conveni que el 

departament d’Educació de la Generalitat es va comprometre per l’avançament que ells 

van fer respecte les obres d’ampliació de l’Escola Fabra. Li recorda que tant el préstec 

amb l’entitat bancària Banc Santander, com la devolució, el pagament d’aquest conveni 

per part del departament d’Educació, té una caràcter finalista. I aquest préstec va ser 

destinat a pagar aquestes obres i la devolució o el pagament del conveni justament a 
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amortitzar aquest préstec que ells van fer. Per tant, ja sap que el Sr. alcalde té aquesta 

tendència natural a decidir o a anticipar el que s’ha de decidir en Ple. El Sr. alcalde sap 

que compta amb la majoria, perquè té el suport inestimable i invalorable del Partit 

Socialista, que no li qüestionarà res, i, per tant, sap que té la seva majoria, el corró i la 

seva piconadora per anar governant com millor li plagui. Però demana al Sr. alcalde si té 

la garantia que la Generalitat els podrà retornar els 2.400.000€ o si també ho creu. 

Perquè, al final, el Sr. alcalde serà quasi com el gran inquisidor Torquemada, serà  

capdavanter de la fe, perquè només creu. I amb les creences els pretén portar a una obra 

de 7 milions, suposant que no hi hagi desviació com hi va haver amb la piscina, perquè 

és una obra que sense ser necessària els pot acabar costant molt més de 7 milions, atesa 

l’experiència i el currículum que quant a inversions té el Sr. alcalde en aquest 

Ajuntament.  No és per prendre-s’ho a “chufla”, però el que el Sr. alcalde pretengui 

convèncer els ciutadans i a la resta de regidors d’aquest consistori que aquest nou casal, 

i ha matisat que les obres, o durant el temps de construcció del nou casal, entén que els 

operaris que executin l’obra dinamitzaran el poble perquè esmorzaran en els seus bars, 

doncs parlant d’una inversió de 7 milions d’euros, li sembla una presa de pèl. Li sembla 

una presa de pèl que els paletes, els operaris, els obrers d’aquesta construcció, vagin a 

dinamitzar el municipi esmorzant, fumant o bevent en el poble. No comentarà res més, 

perquè no creu que l’argumentació del Sr. alcalde mereixi més comentaris. En qualsevol 

cas, i amb això finalitza, des del grup municipal del Partit Popular, tenen molt clar el que 

volen per a Alella. Creuen que l’equipament que pretén el Sr. alcalde està 

sobredimensionat, és innecessari, no té demanda. Tenen molt clar també que fins i tot 

els números que ha donat el Sr. alcalde, inclosos els costos de manteniment del casal, 

són una creença més de la seva imponderable fe, i, per tant, no hi votaran a favor. Hi 

votaran en contra. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que, començant per aquí, ella veu que estan tots 

d’acord que Alella necessita un equipament cultural, ho veu claríssim. Tots hi estan 

d’acord. Una biblioteca? També és necessària. Però ella pensa, i ho ha dit moltes 

vegades, que el casal té un gran ventall d’activitats a oferir, més que la biblioteca. La 
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biblioteca n’ofereix, però el casal també. Tenen cinema, tenen teatre, dansa, poesia, 

música, moltes coses. Per tant, ella creu que això que ara no ho poden donar perquè al 

casal que hi ha ara poca cosa s’hi pot fer i a Can Lleonart és petit, necessiten espai i no 

hi cap gent. Pel que deia la regidora Sra. Marzo, fer participar el poble està molt bé, i li 

sembla que també ho ha comentat la regidora Sra. Xatart, està molt bé i poden explicar 

el que volen fer. Però si es perden en referèndums cada vegada que han d’anar fent un 

equipament no acabaran mai. Per tant, han de ser més resolutius. Han de fer participar, 

però han de ser resolutius també. Fins ara, si el Sr. alcalde té un bon currículum quant a 

inversions, com ha dit el regidor Sr. Berzosa, doncs, la veritat és que ha dir que sí, que el 

té. Pensa que quan una persona és competent i ha fet una bona gestió s’ha de valorar, i 

ella, personalment, o des del seu grup també, ho valoren. Per tant, en aquest sentit té 

tot el seu suport. Creu que els números surten. Endeutar-se amb un 30% aproximadament 

del pressupost poden tirar endavant molt bé altres activitats per al poble. Això no els 

impedeix ni els limita absolutament en res. Totes les inversions que s’han fet aquí, la 

piscina era un equipament molt demanat. No sap perquè tothom es queixa de si al final 

els ha acabat costant més diners quan hi ha molta gent que en fa un ús. Després hi ha 

una altra cosa, i és que com a administració pública també creu que han d’invertir en el 

seu poble, en el seu municipi, en la seva comunitat autònoma, en el seu estat. Creu que 

l’administració pública ha de reinvertir els diners, perquè si no malament. Pensa que 

Alella tots els equipaments que té s’estan quedant petits i ells aposten pel casal. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si li permeten intentarà respondre en general a tots ells. 

Primer, la biblioteca per a ells ha estat una prioritat. En el mandat 2003-2007, creu que 

va ser el 2005, varen fer una obra d’adequació de l’actual biblioteca perquè havia entrat 

en obsolescència i l’ús ciutadà era molt baix. Aquella actuació, en aquell moment, va 

permetre que avui sigui un equipament amb un ús molt important, però un equipament 

no saturat, un equipament dinamitzador de la cultura del poble, però un equipament que 

no està saturat en el seu ús. I com que la biblioteca també en tenien, i l’arxiu municipal 

que havia de ser una prioritat, i que és una prioritat per a ells, per això varen voler 

adquirir la fàbrica de Torrent Vallbona, de l’antic celler de Can Bruy, perquè pogués ser la 
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futura biblioteca del poble. Per això la van adquirir i per això si els Serveis Tècnics i 

Jurídics de l’Ajuntament doncs poden, trauran a licitació la redacció del projecte de la 

biblioteca d’Alella en aquell àmbit. Perquè a final d’aquest mandat tinguin aquell projecte 

redactat, preparat, per, no sap si ja dins d’aquest mandat, però sí que el següent mandat 

la biblioteca, i a més vist el consens general, pugui ser el següent equipament cultural a 

construir al poble. Les mancances que hi puguin  haver temporals amb aules d’estudi, 

segurament es poden resoldre més enllà de la biblioteca i amb això també estan 

treballant des del govern. No és que li estranyi i fins i tot ho pot arribar a entendre, però 

que l’equipament del casal, que aquest nou equipament tingui la dimensió que té no és 

una cosa que sigui nova. Els 2.900 m2 ja venien apuntats, bé en venien més, creu que 

eren 3.300 m2 apuntats en l’estudi de programació de l’equipament que va fer la 

Diputació de Barcelona,  que creu que va entregar el 2006, abans del final de l’anterior 

mandat, estudi de programació sobre el qual es va licitar el concurs per a la redacció de 

projectes. Adjudicació de projectes que el grup de CiU tenia un representant dins de la 

Mesa que va deliberar sobre quin projecte havia de ser i que va votar per tal que aquest 

projecte es pogués aprovar. Projecte que ha estat debatut en el si de la Junta de Govern 

del Consorci del Casal, on CiU, en aquest cas no era la regidora Sra. Xatart, i el Partit 

Popular han estat allà presents i han estat veient quina era l’evolució d’aquest projecte. I 

projecte que, com deia al principi de la seva intervenció, tots els grups municipals van 

beneir en aquesta sala de Plens, el 31 de març d’aquest any, quan van aprovar per 

unanimitat el Pla d’Equipaments Culturals d’Alella, i quan van estar felicitant la regidora 

de Cultura sortint per la seva feina. I aquest Pla d’Equipaments Culturals fixava com a 

equipament prioritari número 1 en la cronologia per executar 2011-2012 el Casal d’Alella, 

i fixava les mides de 2.900 o 2.950 m2 que havia d’ocupar. I com a equipament número 2 

en el temps, la biblioteca d’Alella. Per tant, ho van beneir. Entén que no el creguin la 

seva prioritat, però que els deixin que sigui la seva, perquè, a més, en això es van 

comprometre. El tema de les mides o dels equipaments, doncs sí, segurament un espai 

escènic són els 1.500 m2, però és que aquest equipament no és només un espai escènic. 

És un espai escènic, que ja vindrien a ser les mides, i és un centre cívic i cultural. És un 

equipament potent, cultural, de referència, serà. El que plantejava la regidora Sra. Xatart 
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i la regidora Sra. Marzo sobre una consulta a la ciutadania, més enllà que tot just fa 

quatre mesos que tots plegats varen rendir comptes a la ciutadania i varen proposar les 

seves propostes i els seus projectes, i que entén que va ser una prova en què tots es van 

sotmetre i que va sortir com va sortir, i que va donar el resultat que va donar, més enllà 

d’això, i, per tant, la proximitat en el temps del que varen dir i del que avui fan i 

comencen a caminar, ell quan va veure en un programa electoral seu que el que farien era 

preguntar a la ciutadania què volia, li sembla molt bé, però aquí hi ha gent que es 

presenten amb un model de poble, amb un projecte de poble. I és gent que han estat en 

aquest cas treballant uns anys, però que tenen unes idees i que volen un poble, tenen 

una idea, una visió de poble. I per això es presenten amb unes propostes clares. Dir que 

a veure què volen que facin, si s’estan presentant en unes eleccions que ho digui allà el 

que vol fer. Com a mínim, si tenen un model de poble construït i que ells es creguin. I el 

regidor Sr. Berzosa parlava de la fe, i potser el regidor Sr. Berzosa només creu en Déu, 

però ell creu en les persones, en la capacitat de les persones, i creu en les voluntats de 

les persones. I per això, perquè creuen en les seves capacitats, perquè creuen en el seu 

poble i en la voluntat del seu poble, del poble de tots, creuen que aquest equipament es 

podrà construir, i es podrà construir aquest mandat. De dogmes i veritats absolutes ja li 

diu que ell no les té, i, per això, quan parla moltes vegades diu que creu o que hauria. 

Perquè la veritat absoluta és una cosa que ja li garanteix que ell no la té. I posen en 

dubte la seva o la capacitat d’inversió, o el que s’ha aconseguit en aquest temps 

d’inversió. Aquests darrers quatre anys, evidentment, que no són moltes obres finançades 

per la hisenda municipal, la qual cosa també té cert mèrit, però s’han construït els 

habitatges de Cal Doctor, l’Escola de la Serreta.  Si no hi hagués hagut voluntat política, 

avui encara estarien discutint on s’ubicava la piscina municipal. Si no hi hagués hagut 

voluntat política, l’ampliació de l’Escola Fabra seria una entelèquia gairebé més utòpica 

que la independència de Catalunya. I aquests equipaments estan. I aquests equipaments 

s’han fet sense endeutar el poble, entenent que hi ha una Generalitat que té uns 

compromisos a assumir i que abans d’acabar 2011 hauria d’assumir. Veuran quin és el seu 

grau de compliment amb els seus compromisos. En qualsevol cas, entenen que si no 

poden entomar tots els pagaments aquest 2011, doncs el 2012 podria ser un bon any per 



 20

acabar de liquidar el seu deute. Sí, tenen raó, la piscina d’unes xifres inicials posades en 

un butlletí del grup municipal parlaven d’uns imports, però el moment de la construcció, 

el moment econòmic i el moment de la bombolla que es trobava aquell moment la 

piscina, no hi havia cap empresa constructora que estigués disposada a realitzar aquelles 

obres pel preu de projecte. En aquell moment. En aquest moment les empreses estan 

disposades a treballar amb baixes del 20, del 15, del 25 o del 30%. En aquell moment no. 

Tot el que s’ha fet aquests 8 anys s’ha fet sense endeutar l’Ajuntament, tot dient que 

quan fes falta ho farien. I ho farien d’una manera racional. I creuen, per més enllà que 

ells no ho vulguin veure, que, econòmicament, aquesta operació no serà cap llast per les 

finances municipals, no d’aquest mandat, sinó del següent, perquè si una cosa tenen 

clara és que voldran deixar l’Ajuntament en millors condicions que no pas en les que se’l 

van trobar. Que no eren dolentes. Aquí li ha semblat veure el Sr. Francesc Reverter, però 

no el veu perquè està al fons, però que van tenir un mandat precedent on no es van 

endeutar més del que es van trobar, on van refinançar el deute i on van fer la revisió del 

valor cadastral. Per tant, no s’ho van trobar malament. En aquell moment l’endeutament 

potser era del 70% sobre el pressupost d’ingressos corrents. I no ho pensen deixar en un 

estat diferent o pitjor del que se’l van trobar. Per tant, avui aprovaran el projecte, aniran 

veient com es van resolent diferents incògnites que també ha plantejat aquí. I si estan 

en disposició, que creu que hi estaran, l’any que ve, l’any 2012, licitarien les obres per 

poder començar a construir aquest nou equipament. 

 

El regidor Sr. Llorca Manifesta que voldria agafar el torn de paraula simplement per dir 

dues precisions. Ell creu que el debat, i no diu que això sigui voluntat dels regidors 

d’aquest Consistori, però a vegades sembla que és biblioteca, casal, casal, biblioteca, i 

no. Les dues coses s’han de fer, perquè són importants. Ara, sí que han intentat deixar 

clar en la seva intervenció que ells, com a ens públic, tenen una responsabilitat amb el 

mapa polític de Catalunya, perquè és la seva obligació. És un servei que ofereixen al 

ciutadà a través del mapa públic  del mapa públic de lectura, és com el sistema educatiu, 

etcètera. I el que no poden permetre’s és quedar-se tan enrere i s’estan quedant enrere. 

És el que tracta de dir, que en el seu territori, en aquests moments, s’han quedat 
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clarament enrere, i que és una obligació que tenen com a Ajuntament. I que no poden dir 

que no que els agradaria més fer..., no, això ho han de fer sí o sí. Després ja poden 

discutir si poden tenir altres tipus d’equipaments de referència, però això s’ha de fer i 

s’ha de fer bé. I la segona qüestió, ell no era regidor d’aquest Consistori a l’anterior 

legislatura, i, per tant, no sap ben bé això a què es referia el Sr. alcalde en relació als 

números que s’havien aprovat, però sí que llegint el document del Pla d’Equipaments 

local d’Alella, que s’imagina que és el que es va posar en consideració, que és un bon 

treball, on tot això ja està explicitat, diu que el pressupost aproximat per a la 

construcció del nou equipament es troba al voltant dels 4 milions d’euros. Ara, en 

aquests moments ja no estan a 4 milions d’euros, però els regidors que van aprovar això 

ni tan sols van aprovar el que presenten en aquest cas, i ell ja diu que no hi era. Però 

llegint veu que no és la xifra que aquí estan treballant. Ell creu que la regidora Sra. Marzo 

ha fet una reflexió molt interessant sobre els temps de les coses i la política i saber quan 

toca ser més inversor o convé ser més matisador a l’hora de prendre les decisions. Bé, el 

temps ho dirà, efectivament. Ara, la seva obligació, creu moral, en aquest cas com a 

grup, és la de plantejar en aquest Consistori aquesta reflexió que és el que creuen i, per 

tant, votar en conseqüència.  

 

El regidor Sr. Bardés manifesta que des de Gent d’Alella sí que volen el casal, però 

òbviament no estan a favor d’aquest projecte que s’està debatent. Ell discrepa molt que 

els 7 milions d’euros puguin baixar ni euro, sinó tot el contrari, que anirà cap a dalt, 

segur. Dels 7 milions d’euros, la cosa es divideix en una execució material i un 18% que 

és el 12% de despeses generals i un 6% de benefici industrial. La veritat, creure que es 

pot baixar quelcom del 6% sí, però de despeses generals i d’una mà d’obra que segueix 

igual o fins i tot més cara que l’any passat. Ell no sap qui va a la baixa amb uns convenis 

que estan signats, amb unes seguretats socials, amb unes despeses normals, ell no sap 

qui baixarà aquest pressupost. Quan diuen 7 milions d’euros, vol creure que estan tots els 

projectes d’enginyeria, subministraments i arranjaments auxiliars, perquè aquí és on se’n 

va un gran tros del pastís. Ho vol creure. En el 2008, 2009, quan es va signar tot això, hi 

va haver un canvi de normatives. Ell no sap si n’estan assabentats i les noves normatives 
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els obliguen a millorar molt més les instal·lacions. Els obliguen a posar energia solar, 

obliguen a fer unes grans instal·lacions de comunicacions. Per tot això, ell creu que tot 

això anirà a més. Quant a les subvencions, confien molt en les subvencions, però avui 

s’ha assabentat que, per exemple, i ja sap que depèn de la Generalitat, els treballadors de 

La Gavina no cobraran aquest final de mes. Si han de pensar que han de venir 

subvencions i els treballador d’un centre de disminuïts psíquics no cobren, ell creu que és 

més important això que una altra cosa. Per tot això, ell creu que si es volen abaixar els 

preus, l’única manera és baixar el tamany, baixar els metres quadrats o bé rehabilitar el 

casal existent. No n’hi ha una altra.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que a ella sí que li agradaria contestar tres coses a la 

tinent d’alcalde Sra. Mans. Primer ha dit que si havien de preguntar cada cosa que es 

volia fer. A ella, sincerament, li estranya, perquè aquí si rellegeixen els programes 

electorals, les paraules de participació ciutadana, consens amb la ciutadania, en els que 

més vegades sortien aquestes paraules eren en el programa electoral de la tinent 

d’alcalde Sra. Mans. I preguntar cada cosa que es vol fer no, però preguntar una cosa de 

la qual depèn el 80% del pressupost, doncs no estaria malament. També ha dit, creu, que 

els números surten. Ella li demanaria, com diu el regidor Sr. Berzosa, que no ho cregui 

sinó que s’asseguri que els números surten, perquè és la seva responsabilitat, perquè està 

al govern. Després també els ha dit que no sap per què es queixen ja que l’equipament de 

la piscina era un equipament molt demanat. Doncs es queixen perquè els va costar un 

18% més del que estava pressupostat, dels diners de tots. I això ho van haver de pagar. 

D’això es queixen. Quant al Sr. alcalde, traient la petita consideració que ja li ha fet el 

regidor Sr. Llorca sobre la inversió del casal i el que posava en el Pla d’Equipaments, li 

consta que en els dos últims anys, en les reunions del Consorci del Casal, l’oposició 

municipal li ha demanat reiteradament un pla de viabilitat econòmica per aquest nou 

casal, i, a més a més, creu, i si s’equivoca ja la disculparà, que la qüestió del volum i dels 

metres quadrats l’havien posat en dubte. També li diria que si n’està tan segur, que 

refrendi la decisió que ha pres tothom i faci aquest referèndum. No li costarà gens, ha 

guanyat, doncs que ho tiri endavant. Que té voluntat política? Sí, que la continuï 
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demostrant i que arribin a un consens entre tots. Per últim, agrair-li, perquè és la 

primera vegada que amb cinc anys li sent a dir, i com a grup municipal ja estaven una 

mica cansats del seu endeutament històric, i, per tant, per primera vegada ha dit la 

realitat del que es va trobar. Ella creu que això sí que és d’agrair.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que serà molt breu. Si el Sr. alcalde està tan convençut 

que això pot sortir endavant, amb els seus números i les seves mesures i la seva obra, 

com ha dit la regidora Sra. Xatart no tindria cap problema de fer aquesta consulta als 

ciutadans. Però si, a més, tan convençut n’està, no hauria de tenir cap problema ni cap 

objecció a garantir, per exemple, i se li acut de sobte, de no fer córrer el risc a tot 

l’Ajuntament, sinó garantir-ho amb una garantia hipotecària personal del Sr. alcalde, si 

tan convençut n’està.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no, que, en fi, creu que, a aquest últim comentari, hi sobra 

qualsevol resposta. En qualsevol cas, el regidor Sr. Berzosa és amo de les seves paraules. 

Amo, potser esclau, però n’és amo. En qualsevol cas, i es referirà un moment al 

reconeixement de la feina feta, però el que sí és cert, i que han repetit cada vegada, és 

que hi havia un deute de 4 milions d’euros que han reduït. I això és el que han anat 

repetint. I ja li ha dit el que pensava de com es va fer la gestió del mandat 1999-2003. El 

regidor Sr. Llorca insisteix que tenen una molt bona biblioteca a Teià, que tenen una 

molt bona biblioteca al Masnou, i que, és clar, no es poden quedar enrere. Quan des del 

govern de la Generalitat d’ara i del d’abans també parlen de mancomunar serveis, doncs 

hi ha dos equipaments que són molt bons i que els veïns d’Alella també poden utilitzar. 

Evidentment els queden més lluny. Igual que hi ha veïns del Masnou i de Teià que usen el 

seu complex esportiu municipal. I sí, és una prioritat i ha estat una prioritat des de 2005 

ben bé, des del moment que n’acabaven l’arranjament, que calia una nova biblioteca. 

Però aquesta nova biblioteca ells creuen que pot esperar al proper mandat. Si ho poden 

fer en aquest, ho faran. El que sí intenten fer és mantenir els compromisos que agafen. 

No sempre és possible, però ho intenten. I un grup, i una regidora, que sempre han 

qüestionat la política i els polítics en general, o la classe política, entenent-se’n ella 
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fora, que també li accepta, doncs ells entomen el compromís que varen agafar davant la 

ciutadania. I més enllà que a ells ara els sembli molt bé que ara fessin una consulta o un 

referèndum al respecte de la construcció d’aquest nou equipament, les eleccions van ser 

fa quatre mesos, fa cinc mesos, allà s’hi varen comprometre i ho varen proposar, i per 

això ho tiraran, si poden, endavant aquest mandat. I només, tot i que segurament quedi 

una mica desenganxat pel que feia la intervenció del Sr. Bardés, el cost del projecte que 

estan aprovant aquí és de 6.459.000€ i escaig. I aquí els ha explicat els diners que els 

costarà, a part d’això, aquest equipament. És a dir, que no van a ocultar i dir són 

6.400.000€ i després n’apareixeran més. Tot és això. I és un projecte que està redactat i 

entregat aquest 2011, és a dir, que està fet complint totes les normatives, totes les 

millores de normativa que el regidor Sr. Bardés explicava que havia de tenir. I, per tant, 

això és així. Però el regidor Sr. Bardés dirà que això pujarà, li sembla molt bé, però 

l’experiència dels darrers tres anys és que s’han presentat a la licitació de qualsevol obra 

entre 20 i 40 empreses, i que les baixes han estat en els darrers temps de més del 20% 

per part de la majoria de les empreses. Això pot canviar aquest 2012? Potser sí.  I fins i 

tot li diria que estaria bé, perquè significaria que l’economia torna a arrancar i que 

aquestes empreses tenen  molta feina. Però és una circumstància amb la qual ells 

treballen. Si no es produeix aquesta baixa important, en un moment donat ja s’ho 

pensaran. Però creuen que es mouen en un escenari, que, malgrat les incerteses, està 

força o prou controlat. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ella volia contestar a la regidora Sra. Xatart. 

Li agrada que hagi tret el tema de la participació i el consens, perquè hi creu, i quan 

parla de creure un ha de creure en un mateix en les coses que fa. I, per tant, si un no 

creu en el que fa malament va. Per tant, per A ella la paraula creure és molt vàlida en 

qualsevol cas. Una altra cosa és la fe que seria un altre debat i un altre tema encara més 

complicat, però creure un ha de creure en un mateix i en el que fa,  si no malament. El 

tema de participació sí, la que faci falta, però ara tenen uns diners se’ls gastin o no, 

d’una subvenció PUOSC, de 717.000€, prenguin una decisió o en prenguin una altra. Ells 

són del parer que això ha de tirar endavant. I no perquè doni suport al Sr. alcalde perquè 
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sí, com diu el regidor Sr. Berzosa. Si li donen suport és perquè creuen que aquest 

projecte és viable. Moltes vegades no tenen el mateix criteri amb les coses, però li 

sembla que moltes vegades arriben a un punt de consens on s’entenen. Però tenen el seu 

propi criteri, o sigui que no sempre li cauen flors. Això ho sap el Sr. alcalde i que ho 

sàpiguen aquí. Només volia dir això, que s’han de prendre decisions al final. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que ell creu que han explicat molt bé quin és el 

projecte, i, com a part implicada i, a més a més, per al·lusions personals del regidor Sr. 

Berzosa, voldria primer justificar, evidentment, que si està aquí és per un compromís, 

però no per un compromís d’ara, sinó per un compromís que ja fa molt de temps que dura 

i que, fins i tot, abans dels mandats del Sr. Francisco ja era un problema evident i que no 

havia tingut cap acceptació ni cap solució amb altres ajuntaments. El fet que amb ell 

aquest problema del casal, que era un problema evident per a molta gent, tirés endavant, 

va propiciar aquesta relació i aquest compromís mutu. Això voldria deixar-ho una mica 

clar, perquè hi ha molta gent que potser, d’això, no en té coneixement. Després tot això 

s’ha anat desenvolupant. Aquest projecte s’ha anat desenvolupant progressivament amb 

la constitució del Consorci, en el qual totes les forces polítiques, que aquell moment 

tenien representació, hi han estat incloses i hi han pogut dir-hi la seva al llarg de tot el 

procés de planificació i d’execució d’aquest projecte. No entén que si tothom va estar 

d’acord en el seu moment que això era una necessitat per a Alella, que, a més a més, el 

Pla d’Equipaments ho recollia i hi va estar tothom d’acord a signar aquest Pla 

d’Equipament com a primera necessitat. Més voluntat del poble, quina volen més? Ell no 

s’estendrà ara en valoracions econòmiques. Únicament voldria afegir el que ha dit el Sr. 

alcalde i el que posaven en dubte alguns d’ells pel fet de creure. Ell aniria més en la línia 

de Sant Tomàs “Creo en lo que veo en lo que toco”. I ell totes les realitzacions que s’han 

fet en els darrers anys són una realitat, no es fe, és una realitat. I això li dóna molta 

confiança per creure que aquest projecte tirarà endavant. I, finalment, simplement una 

consideració política. No li agrada entrar en terrenys polítics, però li agradaria fer-la. Si 

durant tot aquest temps han estat d’acord que el casal era una necessitat, per què ara 
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canvien d’opinió? Potser és que el problema no és que es faci o que no es faci, potser és 

que el facin ells i no els altres.  

 

El Sr. alcalde manifesta que si els sembla, i si no la diuen molt grossa, donarà la paraula 

als regidors Sra. Xatart, Sra. Marzo i Sr. Berzosa, i ell es guarda una darrera rèplica i 

tancarien el debat. Si cal farà la rèplica, i, si se la pot estalviar, se l’estalviarà.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells la poden dir grossa i el Sr. alcalde també.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ho diu perquè si la diuen grossa doncs els haurà de 

contestar. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells normalment no la diuen més grossa que el Sr. 

alcalde. Que aquest Pla d’Equipaments Culturals d’Alella que tots van aprovar per 

unanimitat diu que aquest casal costarà 4 milions d’euros. És això el que ells han 

aprovat, si us plau. Que el Sr. alcalde sigui un mica seriós. Que si li estan dient per activa 

i per passiva que no estan en contra del casal. Estan en contra d’una dimensió 

determinada del casal i d’una manera de dur-ho a terme. I això queda molt clar. Una altra 

precisió. Sobre l’Escola Fabra ells han estat els primers a dir que havien d’avançar els 

diners i buscar un conveni amb la Generalitat. Si us plau, està escrit. I sobre els números 

de la piscina, no és que estigui escrit en un butlletí del Sr. alcalde és que està escrit en 

El Full, està escrit en el butlletí d’informació ciutadana. I aquest Full, en el seu moment 

quan es pressuposa que no és un 18%, com ha dit la regidora Sra. Xatart, és molt més, és 

un 42% de diferència. De 3.300.000€ a 4.700.000€, i són números que estan publicats. I 

això és l’exemple de bona gestió. I no fan equipaments cada dia que convingui consultar 

la gent, però si parlen que realment volen comptar, i si el Sr. alcalde creu, com diu, 

realment en el poble, doncs que compti amb el poble. I si el Sr. alcalde fa tanta 

referència a Gent d’Alella i que ells en el programa obertament diuen que les inversions 

que han de fer les han de consensuar i les han de parlar amb el poble, doncs li recorda 

que Gent d’Alella és l’única força política que va doblar els seus vots. És un avanç 
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modest, però és l’avanç que ells no van tenir. Ella es referma en això, es referma en la 

necessitat de convocar un referèndum i cridar la ciutadania perquè es pronunciï. I 

acceptaran, absolutament, només faltaria, democràticament, la decisió que es prengui, 

que sigui vinculant. I, és evident que ella fa política i sempre li ha dit, i es fa des d’aquí, 

i es fa des del carrer i es fa des de les associacions, sempre es fa política. Les seves 

postures sempre són de respecte a les persones i de qüestionar el funcionament dels 

partits polítics. I per això fan política des de fora d’un partit polític. Res més. Que el Sr. 

alcalde no pretengui explicar coses que no són. I ella creu que el Sr. Francisco ha estat 

un gran alcalde en el mandat anterior. I no és la primera vegada que li diu. Però si el Sr. 

Francisco vol ser també un bon alcalde en aquest mandat hauria de reconsiderar aquesta 

decisió, de veritat.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que voldria dir a la tinent d’alcalde Sra. Mans que no té 

dubtes que tindran les seves diferències en la Junta de Govern, però no li pot qüestionar 

que els acords que el seu govern municipal o del qual ella forma part prenen, ho són pel 

seu inestimable recolzament, pel seu inestimable vot, que sempre anirà de la mà 

d’Esquerra Republicana. És un fet objectiu. I dit això, voldria contestar al tinent d’alcalde 

Sr. Salas. És cert que tant CiU com el Partit Popular formen part d’aquest plenari, d’aquest 

Consell del Consorci del Casal d’Alella, però li sap greu recordar-li que va arribar un 

moment, en aquestes reunions, que tant la representant de CiU com ell mateix, van haver 

de requerir que s’aixequessin actes de cadascuna d’aquelles reunions o d’aquelles 

sessions. I recorda en concret una de les últimes. Aquella en la qual es va decidir aprovar 

un projecte concret. Van ser convocats d’un dia per l’altra, com era pràctica habitual, per 

una d’aquestes reunions, van comparèixer a la sala de Juntes de Govern, la representant 

de CiU i ell mateix. Va aparèixer després, despistat, el que aleshores era regidor del Partit 

Socialista, també donant-los recolzament, com la tinent d’alcalde Sra. Mans, al govern 

d’Esquerra Republicana, perquè no havia estat avisat, perquè suposa que no era important 

posar-ho en coneixement del regidor del PSC, i van estar esperant més de mitja hora, els 

tres, que tant el Sr. alcalde com la regidora de Cultura de llavors, d’Esquerra, i el Sr. Salas 

i algun altre representant de la junta directiva del Casal apareguessin en aquella reunió 
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amb els arquitectes o l’arquitecte després d’haver estat estudiant en el despatx del Sr. 

alcalde, de forma privativa i reservada i a esquenes de la resta de grups municipals, els 

tres projectes que en aquell moment es van posar sobre la taula. I no li negarà que 

d’aquells tres projectes hi va haver una intenció teledirigida molt clara cap a un d’ells, 

que és el que avui, de nou, els porta un altre cop a aquest Ple. Aquesta era la tònica 

habitual d’aquelles reunions. Li hagués agradat més estalviar-se el comentari, però això 

és així. I ell no dubta, ni ha qüestionat el compromís del tinent d’alcalde Sr. Salas amb el 

Sr. Francisco o amb Esquerra Republicana, faltaria més. Cada un és lliure d’anar o de 

copes, o amunt, o avall, o al cel, o a l’infern, amb qui li plagui, faltaria més. No li ha 

qüestionat ni li qüestionarà. Però com molt bé ha dit el tinent d’alcalde Sr. Salas, un 

compromís anterior, el seu, amb el Sr. Francisco, a la seva adscripció a una llista 

electoral que també li ha portat aquest ajuntament com a regidor i de govern, gràcies, 

insisteix una vegada més, al recolzament inqüestionable, que quasi és un clauer, del PSC. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ella acaba molt ràpid, senzillament vol contestar les 

paraules del tinent d’alcalde Sr. Salas perquè realment li sembla molt simplista la seva 

afirmació. Ells no han canviat la seva opinió. Potser ha estat durant una hora i vint 

minuts quasi bé, li estan dient que sí estan a favor de l’equipament, però no a favor 

d’aquest projecte.  

 

El Sr. alcalde manifesta que si aquesta és la seva afirmació també ho podien haver dit fa 

un any, fa dos anys, fa tres anys i no ara.  

 

 

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

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández i 

Vilaró, i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardés, 

Berzosa, Izquierdo i Llorca. En conseqüència s’aprova la proposta.  
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4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA SOBRE APROVACIÓ DE LES BASES DE LA 

PRIMERA EDICIÓ DE LA BECA DE RECERCA HISTÒRICA D’ALELLA I LA SEVA 

CONVOCATÒRIA.- El tinent d’alcalde Sr. Salas ret compte de la proposta de la regidoria 

de Cultura, la qual literalment diu: 

 

“La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 19 de maig de 2011, va aprovar 

les bases de la 1a edició de la Beca de la recerca històrica d’Alella i la seva 

convocatòria, per a la seva posterior ratificació pel Ple municipal. 

 

El temps transcorregut des de la data esmentada ha fet necessari modificar 

aquestes bases en allò referent a les dates que hi constaven.  

 

Per tot això, aquesta regidoria de Cultura proposa al Ple municipal l’adopció del 

següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar les bases de la I edició de la beca de recerca local d'Alella, any 

2011, que s’adjunten. 

 

SEGON.- Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de vint dies 

hàbils mitjançant edictes al BOPB, a la pàgina web i tauler d'edictes de 

l'Ajuntament, disposant que les bases esmentades esdevindran definitivament 

aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

establert d'informació pública. 

 

TERCER.- Convocar la presentació de sol·licituds per a l'atorgament de la referida 

beca d'acord amb les esmentades bases reguladores, per un termini a comptar des 

de l'endemà de la seva publicació en el BOPB i fins el dia 18 de novembre.” 
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La Presidència obre la deliberació i el tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que aquesta 

proposta ja havia estat presentada en Comissió Informativa, i es tracta d’una proposta on 

l’Ajuntament convoca la primera edició de la beca de recerca històrica d’Alella, per tal de 

fomentar i promoure la investigació sobre Alella, en el camp de les ciències socials, 

ambientals i humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història, l’arqueologia, la 

geografia del patrimoni cultural i artístic. La beca de caràcter anual dotada amb 3.000€, 

pretén millorar el coneixement sobre el poble, incentivar-ne la divulgació i ampliar la 

historiografia local. S’adjunta a la proposta totes les bases de la beca i si algú vol una 

ampliació de la informació gustosament la hi donaran.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells és un punt que han debatut força i no és que 

estiguin en contra de les línies d’investigació, perquè la idea pensen que pot estar molt 

bé, però cal plantejar-se els recursos que tenen, i entenen que s’haurien de redireccionar 

d’una altra manera. Ells pensen que aquesta beca té una dotació econòmica excessiva, i, 

per tant, hi votaran en contra.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells també hi votaran en contra. També pensen no 

és la manera d’incentivar que hi hagi un interès superior per la recerca i per la història 

del poble d’Alella. Pensen que hi ha entitats en aquests moments que estan treballant 

força aspectes relacionats amb la cultura i amb la divulgació de la història. I no és 

pertinent fer una convocatòria d’aquest tipus en aquests moments, i, a més a més, en 

aquesta situació tan estranya d’aprovar-la a finals de mes, amb un termini tan curt fins el 

18 de novembre, per fer presentació dels projectes, i amb una adjudicació el mes de 

desembre. Francament, sí que vol aprofitar per valorar que on han vist eficiència i 

eficàcia a l’hora de tirar endavant projectes, que sí que tenen una transcendència, és 

amb l’esforç que ha fet molta societat, una sèrie d’alellencs amb la rehabilitació de Les 

Golfes, per exemple. No  han necessitat cap subvenció, ni tampoc farien res amb 

aquestes 3.000€. Per tant, no la votaran a favor.  
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El regidor Sr. Berzosa manifesta que resulta curiós que el Ple hagi d’aprovar a finals 

d’aquest mes de setembre la constitució d’aquesta beca. Resulta curiós que el termini per 

presentar els treballs sigui el que ha citat la seva companya. I resulta curiós que la data 

de concessió d’aquesta beca sigui el mes següent. Resulta curiós, perquè dóna a pensar 

que probablement tinguin algun treball en algun calaix d’algun col·lega. Però 

simplement diu que resulta curiós.  

 

El Sr. alcalde demana al regidor Sr. Berzosa que faci el favor d’abstenir-se d’aquests 

comentaris.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que diu que resulta curiós, i que faltaria més que el Sr. 

alcalde li coarti la seva llibertat d’expressió en aquest Ple, perquè fins aquí podrien 

arribar. Simplement diu que resulta curiós i dóna a pensar. Res més. Si el Sr. alcalde 

pensa malament, doncs el refranyer espanyol és molt savi i no el citarà. Diu que resulta 

curiós. El que ja és xocant i és el que motivarà el sentit del seu vot, és que en una 

situació de crisi com la que segueixen suportant en un escenari futur que sembla que no 

és especialment encoratjador, tot i que probablement a partir del 20 de novembre sí que 

surtin brots verds, ells hi votaran en contra. Creuen que hi ha altres necessitats socials 

molt més importants que donar un premi de pressa i corrents, per un treball que algú ja 

té fet, perquè, evidentment, que digui el que vulgui el Sr. alcalde, i que intenti evitar 

que ell pugui dir-ho, si vol, però resulta curiós que algú pugui generar un treball d’aquest 

tipus en tan sols un mes. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el que sí que sembla curiós és que ells mateixos no sàpiguen 

que aquestes bases es van aprovar a finals de l’anterior mandat per Junta de Govern en 

una data perquè la gent pogués presentar els treballs abans de l’estiu, però que aquella 

aprovació requeria que fos al Ple. I es va portar a la Comissió Informativa del mes de 

juliol, però per terminis s’acabava i per això van dir que ho portarien en el Ple del mes de 

setembre. I aquí hi ha unes dates, i parlen de 18 de novembre. I des del dia d’avui fins 

aleshores deuen ser uns 50 dies, i el que es demana a la gent és que presentin propostes, 
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que es valoraran i després hi haurà 7 mesos per entregar la feina. Ells valoraran que 

3.000€ per tal de fomentar la recerca i la recuperació de la memòria del poble són molts, 

doncs tot són criteris polítics. I li sembla molt bé que parli de Les Golfes, però li pot dir 

que des de l’Ajuntament es va col·laborar econòmicament, no li sabria dir la xifra, eren 

menys de 3.000€, creu que estava al voltant de 1.500€ en els metacrilats que expliquen 

el que hi ha a cada punt del recorregut. I sí, creuen que tenen historiadors i gent molt 

preparada en aquest poble perquè pugui optar per recuperar una part de la memòria 

d’Alella. A partir d’aquí, si no hi ha cap qüestió més, ho posaran a votació. En qualsevol 

cas el Sr. Berzosa té raó i li ha de respectar la seva lliure expressió, i, per tant, s’hagués 

hagut d’abstenir de pretendre interrompre la seva intervenció. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que possiblement no s’haurà expressat bé, però el que 

volia posar de manifest és que la feina que s’ha fet a Les Golfes té un valor molt difícil de 

quantificar. Estan parlant de persones que han dedicat moltes hores, molt de temps, 

molts esforços, i això amb una generositat i amb uns beneficis per a tot el poble, i que 

no guarden relació que puguin fer una aportació de 1.500€ per arreglar aquests 

metacrilats. I que és en aquesta línia el que han d’intentar potenciar, molt més que un 

treball. I després li fa també un altre suggeriment. Com el Sr. alcalde diu, hi ha molta 

gent al poble que són bons historiadors o que es preocupen de buscar les seves arrels, 

però el Sr. alcalde hauria d’aprofitar el que hi ha de totes aquestes persones que potser ja 

estan produint, agafar i fer-se ressò en actes importants com el mateix 11 de setembre. 

I, a banda de fer les seves intervencions, el Sr. alcalde hauria de pensar també a utilitzar 

aquests esdeveniments doncs per valorar les persones importants que en el poble d’Alella 

han tingut una significació. També seria una opció i costaria ben pocs diners. I parla de 

fer referència a persones del poble d’Alella que han tingut una significació històrica i val 

la pena aprofitar aquests actes per posar-ho de rellevància. Li suggereix per a la propera 

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

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández i 

Vilaró, i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardés, 

Berzosa, Izquierdo i Llorca. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

5.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA D’ALELLA.- El tinent d’alcalde Sr. 

Salas ret compte de la proposta de la regidoria de Governació, la qual literalment diu: 

 

“El Ple municipal, en sessió celebrada el 31 de març de 2011, va aprovar 

inicialment l’Ordenança de Circulació i Seguretat Viària d’Alella. En el període 

d’informació pública d’aquesta Ordenança, pel Cap de la Policia Local es van 

formular al·legacions mitjançant escrit R.E. 1749/11, de 26 d’abril. 

 

Examinades les citades al·legacions i considerant-se que són correctes, aquesta 

regidoria de Governació, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Estimar les al·legacions formulades pel Cap de la Policia Local, 

mitjançant escrit R.E. 1749/11, de 26 d’abril, a l’Ordenança de Circulació i 

Seguretat Viària d’Alella, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió 

celebrada el 31 de març de 2011, incorporant-se aquestes al text definitiu de 

l’Ordenança. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança de Circulació i Seguretat Viària 

d’Alella i publicar el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona.” 
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El Sr. alcalde manifesta que vol recordar que van aprovar inicialment aquesta ordenança, 

si no li falla la memòria, per unanimitat, el mes de març o el mes d’abril d’aquest any. Hi 

va haver unes al·legacions i després d’estimar-les porten al Ple la seva aprovació 

definitiva. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que les al·legacions que es van presentar dins del 

termini reglamentari, i han estat a disposició, també exposades, el temps que marcava la 

llei, i per disposició en el temps es presenta a aprovació tota l’ordenança. Si algú ha 

tingut temps de mirar-la i vol fer-hi alguna consideració, però el termini d’al·legacions ja 

està exhaurit. És un pur tràmit.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ja en el seu moment, en l’aprovació inicial, el grup 

municipal del Partit Popular es va posicionar en contra d’aquesta ordenança per 

l’increment de pressió coercitiva que suposava per als veïns, que entenien que no estava 

justificada més per un afany recaptador aquest increment de l’import de les multes. No 

entrarà a valorar si, a més, hi ha deficiències tècniques en la senyalètica del municipi 

com el pas de vianants, que no va a cap lloc, a l’Hort de la Rectoria. Assumpte que 

coneix bé perquè ha estat sancionat dues vegades per estacionar en un pas de vianants 

que va de la porta del vehicle que estaciona a una paret, al marge del Reglament General 

de Circulació i de qualsevol normativa de senyalètica. Però bé, qui hagi decidit dibuixar 

els passos de vianants en el municipi sabrà d’on treu la inspiració per dibuixar els passos 

de vianants. En qualsevol cas, insistir que hi votaran en contra perquè entenen que 

l’increment de la pressió coercitiva no respon més que a un afany recaptador. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells, a l’aprovació inicial, hi van votar 

favorablement. Sí que va fer una consideració en el seu moment, al tinent d’alcalde Sr. 

Serés, i també  pensa que ho van fer també en el Ple, que observessin tota la diligència 

possible a l’hora de redactar aquests texts normatius, o qualsevol text que surti de 

l’Ajuntament, i que miressin, sobretot, d’adequar-ho que no tinguessin un llenguatge 

sexista, ni endocèntric. No s’ha revisat convenientment el text, vol deixar-ho palès. Ho 
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lamenta profundament, perquè ella creu que haurien de donar sempre exemple en allò 

que publiquen i que escriuen. I sembla doncs que acaben tenint una mica un Pla de 

Dones per celebrar el 8 de març, per celebrar el dia contra la violència de gènere, però 

que es permeten el luxe de fer-les desaparèixer en una norma com aquesta. I després 

també posar una mica en consideració que és sorprenent que presenti les al·legacions el 

cap de la Policia Local. Francament, se suposava que el text que portaven a aprovació era 

un text treballat des de Governació. Per tant, si són tan amables d’intentar explicar per 

què se’ls presenta a aprovació inicial un text, i després, des de la pròpia àrea de 

Governació, s’hi fan unes esmenes, doncs ho agrairan.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que, evidentment, del que parlés amb el Sr. Serés, 

en el seu moment, ell no se’n farà responsable, però del que sí es fa responsable és 

d’aquestes al·legacions que s’han presentat dins de termini. I, de la mateixa manera que 

les ha presentades el cap de la Policia, que ha revisat aquest text i ha considerat que hi 

havia coses a millorar,  les ha introduïdes en el text,  de la mateixa manera que ells 

haguessin pogut presentar les que consideraven convenients.  

 

  

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

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández, 

Marzo, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Bardés, Izquierdo i Llorca; hi vota en contra el 

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

 

 

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ADMINISTRACIÓ SOBRE RECONEIXEMENT DE 

COMPATIBILITAT A L’ARQUITECTE SR. JOAN MAS URGELL.- La tinent d’alcalde Sra. 

Nonell ret compte de la proposta de la regidoria d’Administració, la qual literalment diu: 
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“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Joan Mas Urgell, Arquitecte, amb R.E. 3733, 

de 21 de setembre, sobre autorització de compatibilitat per tasques liberals de la 

seva professió. 

 

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

data 22 de setembre de 2011. 

 

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

 

Primer.- Autoritzar la comptabilitat de l’arquitecte Sr. Joan Mas Urgell, per a 

realitzar tasques liberals de la seva professió. 

 

La dedicació horària a l’activitat privada que sol·licita realitzar l’interessat no pot 

superar la meitat de la jornada ordinària desenvolupada a l’Administració, ni es 

pot produir cap tipus de coincidència horària entre ambdues activitats, ni tan sols 

de forma esporàdica. 

 

Segon.- L’exercici de l’activitat privada estarà subjecte a les condicions i 

limitacions establertes als articles 11, 12, 13 i 21 de la Llei 21/1987., 

 

Aquesta autorització està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 

horaris en els llocs de caràcter públic i restarà automàticament sense efecte en 

cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc 

de treball. 

 

Tercer.- Donar coneixement de l’esmentada resolució als delegats de personal 

funcionari i laboral.” 

 

 



 37

La Presidència obre la deliberació i la tinent d’alcalde Sra. Nonell manifesta que 

l’arquitecte Sr. Joan Mas i Urgell, treballador d’aquest Ajuntament que està en comissió 

de serveis, de fet és treballador de la Direcció General de Funció Pública del Departament 

de Governació i Administracions Públiques, ja tenia l’autorització per fer, per portar 

endavant la seva tasca liberal de la seva professió. Ja la tenia amb caràcter indefinit per 

part de la Generalitat, però també li ha de donar l’Ajuntament d’Alella i ha de passar pel 

Ple municipal. Aquesta regidoria fa l’informe en positiu i autoritza que pugui fer la 

compatibilitat de tasques. Això és sota la llei d’incompatiblitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat que és d’aplicació també al personal al servei de les 

corporacions locals. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ella vol fer una reflexió sobre aquesta proposta de 

la regidoria d’Administració. Es fa a petició de l’interessat, té informe favorable del Sr. 

secretari, i, per tant, amb tota seguretat s’ajusta a dret. També vol posar per endavant 

que no hi ha cap qüestió personal i això ha de quedar molt clar. La reflexió que vol fer, la 

vol fer en tant que persones, que això és una taula política. Per tant, més enllà que això 

tècnicament sigui un tema ajustat plenament a dret com deia,  creu que com a polítics 

entenen que el que estan buscant, el que volen, el que estan perseguint és un canvi 

social. Treballen i fan política per canviar les coses perquè siguin diferents i per millorar 

la vida de tothom i les oportunitats de tothom. I vol fer la reflexió sobre el canvi que ells 

persegueixen i que pensa que comparteixen la major part de les forces polítiques. I es 

refereix que tothom vol la plena ocupació. I això vol dir que també han de pensar en 

noves regles del joc i que potser han de treballar menys perquè tothom treballi. Potser és 

una qüestió relacionada d’una manera molt tangencial, però ella pensa que també donen 

exemple si aposten per fer aquest discurs que han de treballar menys però ha de treballar 

tothom. I sobretot han de ser capaços de donar més oportunitats a la gent més jove. I, 

per tant, si estigués en disposició de poder decidir, en tant que regidor de Joventut o en 

tant que regidora d’Ocupació, votaria en contra d’aquesta proposta i procuraria que les 

persones que ja han tingut o tenen ja una certa trajectòria professional deixessin lloc 

també a la gent jove. Per això hi votaran en contra. 
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La tinent d’alcalde Sra. Nonell manifesta que si es vota en contra s’incompleix una llei.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que no és que el regidor de Joventut estigui en contra 

del plantejament, que de fet estan treballant perquè el jovent alellenc tingui més 

possibilitats, és que aquesta persona té un contracte a l’Ajuntament de 30 hores. No sap 

si s’ha mirat això en la documentació. Com diu la regidora d’Administració,   doncs seria 

anar en contra la llei votar-hi en contra. No sap si això ho té també en la seva 

documentació i per això en plena consciència hi votarà a favor. 

 

 

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

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández i 

Vilaró, i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sra. Marzo i Sr. Bardés; s’abstenen 

de votar-la els regidors Sra. Xatart, i Srs. Berzosa, Izquierdo i Llorca. En conseqüència 

s’aprova la proposta.  

 

 

7.- PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-SXA-AM, PSC-PM, CIU I GD’A EN 

SUPORT A L’ESCOLA CATALANA.- La regidora Sra. Vilaró ret compte de la proposta dels 

grups municipals d’ERC-SXA-AM, PSC-PM, CIU i GD’A, la qual literalment diu: 

 

“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 

com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 

per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa 

un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el 

model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 

30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies 

al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 
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La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 

aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 

reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 

estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 

qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 

Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 

l’Estat  espanyol. 

 

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 

desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 

en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 

l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments 

immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 

pobles. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 

interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill 

el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

 

Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 

així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a 

dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 

 

Tercer.- Donar suport al Parlament de Catalunya en la seva defensa del sistema 

d'immersió lingüística en el sistema educatiu i instar el Govern català a no fer cap 
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pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la 

llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

 

Quart.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups 

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

espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Vilaró manifesta que potser tots 

saben que darrerament hi ha hagut una sèrie de sentències del Tribunal Suprem, 

referendades  per una interlocutòria del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 

qüestionaven el model d’immersió lingüística com a model d’ensenyament a Catalunya. 

Contra aquestes sentències hi ha hagut la reacció de bona part de la societat catalana i 

aquesta reacció s’ha agrupat en una plataforma que es diu Somescola.cat que, a part de 

fer un  manifest que està a disposició de l’adhesió de particulars i entitats, també instava 

els plens dels ajuntaments a votar una moció en suport de l’escola catalana. Això ho van 

estar parlant l’altre dia en la Comissió Informativa i van acordar portar avui aquí, al Ple, 

a votació, aquesta moció en suport de l’escola catalana. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que creuen que aquest és un tema molt important. De fet 

és un sí rotund a la immersió lingüística. Perquè realment no deixa de ser curiós que 

després de 30 anys estiguin encara tornant no sap on exactament. Quan d’altra banda, la 

immersió lingüística ha estat un model d’èxit i, a més a més, referendat per la Unió 

Europea. I fa poc, en aquest sentit, altes autoritats dels òrgans de govern europeu s’han 

pronunciat a favor del model d’immersió lingüística de Catalunya. Però hi ha un aspecte 

que, a ell, li sembla molt important i que no s’haurien de cansar de dir-ho, que és el de la 

cohesió social. Aquest model els permet tenir una cohesió social envejable. I li sembla 

que des d’aquesta perspectiva i amb l’experiència de 30 anys és molt important. Però és 

que, a més a més, no va en detriment de cap llengua. Aquest model, quan parlen 
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d’immersió, estan parlant de vehiculació d’una llengua històrica, identitària,  però que, 

evidentment, s’està demanant des d’un punt de vista competencial tant l’ús i el domini 

del català, com el castellà, com el de les llengües estrangeres, especialment amb la 

implementació de l’anglès en el sistema escolar. I en molts sentits Catalunya va molt per 

davant en temes de plurilingüisme que altres estaments de l’estat. Per tant, cap mena de 

dubte, i, en tot cas, sí que aportar aquests elements de reflexió perquè també tinguin 

clar el per què fan el que fan.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que aquí estan. Es parla de sentències i de rebuig a la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i no es tracta de cap sentència. 

Potser el que haurien de fer és documentar-se una mica més i millor. El que ha dictat el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és una interlocutòria en català un “auto” en 

castellà. 

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que creu que ho ha dit. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ells han parlat de sentències, però com que no li han 

traslladat el text de la moció, desconeix exactament quina és la moció. Però, en 

qualsevol cas, sí que vol deixar clar que estan intentant combatre, curiosament en contra 

del que acaba de manifestar fa menys de 4 minuts el regidor d’Esquerra Sr. Almendro, que 

compel·lia la seva companya de Gent d’Alella, la regidora Sra. Marzo, a complir la llei i a 

votar a favor de la declaració de compatibilitat del funcionari i arquitecte municipal. 

Curiosament, pel que els convé, i suposa que tots ells perquè formen part del mateix 

grup, exigeixen als altres el compliment de la llei, i, pel que no els convé, es passen la 

llei per l’arc del triomf, i les sentències o les resolucions judicials també. Quelcom que els 

recorda que és delicte. I ha estat així. És el que acaba de dir el regidor Sr. Almendro. 

Tornant al que els ocupa, el que s’ha produït és una interlocutòria, un “auto”, del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que exactament diu: “En cumplimento eso si de 

la sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de Diciembre del año pasado, y la sentencia 

31/2010 del Tribunal Constitucional también del año pasado.” I aquesta interlocutòria ha 
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estat a petició d’uns pares, d’uns catalans que tenen fills, que els porten a escola i que 

veuen que una de les dues llengües oficials a Catalunya està sent conculcada, i el dret 

que els seus fills rebin una educació en castellà, a més de català, també conculcat. I la 

interlocutòria de 28 de juliol de 2011, exactament diu: “Establecer el plazo máximo de 

dos meses para que por la consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se 

adopten cuantas medidas se estimen precisas para adaptar el sistema de enseñanza a la 

nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal 

Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza 

en Cataluña junto al catalán, incluyendo el derecho de los niños en educación infantil a 

recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres, y que el modelo oficial de 

preinscripción en educación infantil pregunte por la lengua habitual de los padres o tutores 

preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos“. Això és el 

que diu la interlocutòria. No diu una altra cosa. No és una sentència o no és un “auto” ni 

la sentència del Tribunal Suprem del desembre passat ni la de juliol de l’any passat del 

Tribunal Constitucional. No són sentències contra el català. És una sentència simplement 

a favor dels drets i llibertats d’alguns catalans. I ja no quantificarà, o valorarà si són més 

o menys uns que uns altres, malgrat que el propi informe que acompanya el lletrat de la 

Generalitat al recurs enfront a aquesta interlocutòria, perquè la Generalitat ha recorregut 

la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquest és el fòrum on 

s’han de discutir aquestes coses, no utilitzant ajuntaments, plens, o veïns, doncs el propi 

advocat de la Generalitat acompanya al seu recurs un informe del gabinet de Presidència, 

dels serveis jurídics de Presidència, en el qual es recull exactament quina és la situació 

exacta del català i el castellà a Catalunya, a nivell social i a nivell educatiu. Pregunta si 

sap quants catalans tenen com a llengua principal el castellà. 

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que el número exacte no el sap, però probablement més 

del 50%. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que quasi 5 milions de catalans. 4 milions quasi 800 mil 

catalans. I pregunta si sap quants tenen el català com a llengua privativa o pròpia o 
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principal. Una mica més de 3 milions. És el que recull l’informe que l’advocada de la 

Generalitat ha presentat per combatre la interlocutòria que tant utilitzen ells o pretenen 

combatre des d’aquest Ple. Pot entendre la seva inquietud política, identitària, la dels 

filòlegs o lingüistes, que una llengua que socialment està menys utilitzada que una altra 

en el mateix territori, té una tendència natural a retreure’s, i, per tant, en determinats 

supòsits probablement quasi a extingir-se. I entén aquesta preocupació i pot entendre 

també que des de les administracions públiques, ajuntaments, Generalitat, diputacions, 

consells comarcals, les administracions i institucions de Catalunya s’afavoreixi, es 

promogui, es potenciï i es protegeixi el català, justament per aquesta diferència 

d’utilització en la societat. Pot entendre-ho perfectament. El que no pot entendre és que 

s’imposi una llengua per sobre una altra perquè això suposa conculcar drets de les 

persones. El que no pot admetre de cap manera és que ells en aquest Ple pretenguin 

incomplir les lleis. Amb quina legitimació exigiran ells que els seus veïns paguin les 

multes i els impostos i que compleixin la llei? Si ells són el primer exemple de saltar-se 

les lleis quan els convé.  Quina legitimació tenen ells i quin exemple donen? Haurien de 

fer una reflexió abans de portar segons quines qüestions a debat polític en un 

ajuntament on tenen altres problemes que no precisament aquest. En aquest ajuntament 

i a molts altres ajuntaments, es parla d’aquesta plataforma “Escola Catalana”, i les 

escoles són escoles catalanes, burgaleses, sorianes, extremenyes, andaluses, són escoles 

perquè són el lloc on ensenyen als seus petits, als seus fills, perquè el dia de demà facin 

les coses millor que ells. En principi aquesta és la intenció. I les llengües no deixen de 

ser res més que l’eina o no haurien de ser res més que l’eina des de la qual les persones 

es comuniquen. Ells parlen, habitualment el català, i ell parla habitualment el castellà, i 

s’entenen perfectament. Ell els parla amb respecte des de la seva llengua materna, tot i 

que és nascut a Barcelona, que és el castellà i ells li parlen en català i els respecta i els 

entén perfectament. Les llengües no poden ser una altra cosa que un element de 

comunicació i entesa entre les persones. Fer de les llengües banderes de conflicte, 

d’enfrontament o identitàries, no pot portar res més que conculcar drets i llibertats, 

restriccions de drets i llibertats. I això és el que està passant en alguns supòsits. Aquest 

Ajuntament no pot ser un govern insubmís, no poden tenir un govern municipal insubmís 
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i antisistema. Les administracions han de complir la llei. Els dirigents polítics, els 

representants polítics, els electes han de donar exemple, no només a qui els han votat 

sinó a tots els ciutadans,  als qui en principi representen. Els recorda que el model 

d’immersió lingüística mai ha estat avalat pel Tribunal Constitucional. És una mentida 

que volen convertir en veritat a força de repetir-la moltes vegades. Totes les sentències 

del Tribunal Constitucional al respecte des de les primeres en els anys 80, ja fa 30 anys, 

avalen la legitimitat que el català sigui vehicular, llengua vehicular a Catalunya 

juntament amb el castellà, sempre. El Tribunal Constitucional sempre s’ha pronunciat 

respecte les dues llengües, com a llengües vehiculars ateses la seva condició de 

cooficialitat, les dues. Mai ha recolzat el sistema d’immersió lingüística del català 

detraient el castellà. Per tant, complir la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia i 

les sentències del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional, implica simplement 

complir amb el model educatiu i amb la llei d’educació, recorda també. I combatre això 

és anar no només contra els òrgans judicials i les seves resolucions, que és delicte, sinó 

contra la pròpia llei. Si creuen que s’ha de canviar la llei, han d’instar els seus 

representants polítics, els seus grups polítics, els seus partits, que en els fòrums on toqui 

tinguin aquest debat per canviar o millorar la llei en el sentit que sigui. Ja no entrarà si 

el model d’immersió lingüística suposa generar ciutadans de primera o de segona, perquè 

seria un debat molt extens i serà molt breu. El Partit Popular tenen molt clar que quantes 

més llengües coneguin els seus fills millor, i preferirien no un ensenyament bilingüe sinó 

un ensenyament trilingüe.  I tan de bo que l’escola pública, l’escola pública catalana o de 

Catalunya, que seria l’expressió correcta, perquè hi ha escola pública en tot l’Estat 

espanyol, del qual ells formen part encara que jurin la Constitució per imperatiu legal. 

Quan els convé, torna a repetir, sí que els va bé la llei. L’ensenyament públic hauria de 

ser trilingüe a Catalunya, en català, anglès i castellà. I no importa l’ordre. I haurien de 

vetllar des dels que tenen una responsabilitat política, encara que sigui petita, i és 

perquè els que la tenen més gran allà a dalt, i poden decidir el com i el que, siguin 

capaços d’instrumentar la possibilitat de complir el que el Tribunal Constitucional, i el 

que la llei d’educació, i el que les sentències del Tribunal Suprem, i la interlocutòria del 

Tribunal Superior de Justícia diuen, que la llengua a Catalunya no sigui exclusivament el 



 45

català en la seva condició de vehicular en l’ensenyament, sinó també ho sigui el castellà. 

Les dues. Han de reclamar això dels seus polítics majors, però que no combatin ni donin 

l’exemple d’insubmisos als seus conciutadans.  

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que, en tot cas, justament el que pretén la mobilització 

ciutadana, i el que queda recollit en aquesta moció, és la defensa de la llei d’educació de 

Catalunya, i la defensa d’un sistema que ha donat en els últims anys uns resultats de 

cohesió social, com deia abans el regidor de CiU, que són envejables. El regidor Sr. 

Berzosa li ha parlat que 5 milions i escaig de persones tenen com a llengua materna el 

castellà, 3 milions i escaig tenen el castellà, i ella ara mateix no li sap dir si els números 

són aquests. Ara bé, també li diria que gràcies al sistema que tenen en el seu país des de 

fa 30 anys, pràcticament, excepte les persones nouvingudes que l’estiguin acabant 

d’aprendre poden dir, i d’això en poden estar orgullosos, que el 100% dels catalans són 

capaços d’entendre les dues llengües. I que això és una riquesa tan gran que no poden 

fer ni un pas enrere. Tota la població coneix perfectament totes dues llengües. Això fa 40 

anys no era així, perquè es podia anar a barris on la major part d’habitants fossin 

d’origen d’altres parts d’Espanya i no es trobava que la gent entengués el català. I això és 

una cosa que han guanyat a base de molts anys i de l’esforç de moltes persones i que ara 

no poden fer ni un pas enrere. I aquestes mocions van a favor d’això, de mantenir aquest 

sistema que, per altra banda, que deixi que li recordi que ha estat avalat per la Unió 

Europea i que això pensa que és un bon aval.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que intentaven confondre’ls i el regidor Sr. Berzosa 

sempre intenta confondre’ls, com deia la companya hi ha una interlocutòria, però d’on 

surt aquesta interlocutòria? El regidor Sr. Berzosa, que és advocat, sap que hi ha una 

sentència i ho comentava. La sentència és la que els afecta i la interlocutòria el que fa és 

traslladar aquesta ordre de la sentència, que no és executiva, i la interlocutòria del 

Tribunal Superior de Justícia, que és l’òrgan que pertoca fer la interlocutòria, ataca 

directament el sistema d’ensenyament en català. I el regidor Sr. Berzosa diu que han de 

complir la llei i és que això esperen. Volen complir la llei catalana. Volen complir-la quan 
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defensa i blinda a Catalunya el sistema d’ensenyament amb el català com a llengua 

vehicular. Si és que ells la volen complir, però són els seus tribunals els que volen atacar 

la seva llei, aquest és el problema. I ells diuen, per afegir una cosa que segur que el 

regidor Sr. Berzosa que és jurista ho sabrà, el Tribunal Suprem no pot afectar les lleis. En 

tot cas tenen un tribunal que es diu Constitucional, que és el que pot modificar les lleis, 

pot dir el que no s’ha d’aplicar d’una llei i no pas un Tribunal Suprem que no pot afectar 

les lleis. El regidor Sr. Berzosa diu que les dues llengües per igual i que la llengua només 

és una eina. Li fa una gràcia quan utilitzen aquest argument. I perquè ells tenen 400 lleis 

que protegeixen el castellà i l’imposen, 400 lleis. Ells tenen 400 lleis que protegeixen el 

castellà per sobre de les altres llengües que també es parlen. També es parlen altres 

llengües a l’Estat espanyol, i pregunta si ho sabia. Perquè sí, es parlen altres llengües, no 

només el castellà. Al principi va haver-hi una confusió i es deia que el Tribunal, el 

primer, per sortir del pas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el seu president, 

deia que no s’espantessin que aquesta interlocutòria l’únic que diu és que s’han de 

modificar aquests tres casos d’aquestes famílies, i després va sortir el Tribunal per darrera 

i va dir que no, que el que deia el president era mentida i que el que s’ha de fer és 

canviar tot el sistema i imposar dos models diferents com hi ha hagut al País Basc, que 

ha funcionat tan bé que ara s’ho carreguen, perquè ara hi ha un merder, i ho diu així per 

ser simple, però, per ser realista, hi ha un merder de problemes socials, de conflictes 

entre dues comunitats diferenciades per dues llengües que potser, i miri que li diu, al 

regidor Sr. Berzosa, que estima tan la llibertat, que potser és el que a ells els interessa, 

que hi hagi conflicte, que la gent s’odiï, que hi hagi tensió. Doncs, a ell, això no li 

interessa. I acabarà amb dues comparacions. Sap el regidor Sr. Berzosa que els estudiants 

de Catalunya treuen millors notes a selectivitat que en moltes altres parts de l’Estat 

espanyol on només tenen com a llengua el castellà? Llavors, si ell, i ara ho sabrà perquè 

li ho acaba de dir, si ell sap això, per què els diu que el castellà està en una situació que 

necessita una protecció a Catalunya, o que necessita  ser llengua vehicular, si s’ha 

demostrat que hi ha coneixements d’aquesta llengua, que es parla fins i tot millor que 

altres regions on l’única llengua que tenen és el castellà. I l’últim, ara ja sí, el regidor Sr. 

Berzosa vol igualtat, igualtat a les escoles. I per què no aixequen la veu també els 
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bilingües en situacions com el cinema? Només hi ha un 3% del cinema en català, però 

això no importa, perquè allà sí que guanya el castellà i llavors no importa. I en la 

justícia? Li sabria dir el regidor Sr. Berzosa percentatges d’ús del català en sentències de 

la justícia a Catalunya? I on està aquí el seu bilingüisme? Ells el que volen és una 

situació com la del País Valencià i de les Balears, on amb la mercè del bilingüisme estan 

acabant amb la llengua catalana. I això és el que la ciutadania de Catalunya no vol 

acceptar.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ella serà molt breu. Només dir al regidor Sr. Berzosa 

que la llei d’educació sí que la compleixen, ella l’emplaçaria que se la llegís, perquè la 

compleixen. I després ell mateix ha preguntat que quina legitimació tenen. Doncs PSC, 

Esquerra, Iniciativa i Convergència i Unió. Si suma els vots veurà que tenen la legitimació 

de les urnes i amb escreix.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que vol parlar per al·lusions expresses del regidor Sr. 

Almendro.  

 

El Sr. alcalde manifesta que li demanaria brevetat i que la pogués complir. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que sí, que probablement la mateixa que ha emprat el 

regidor Sr. Almendro, que no se’n deu haver assabentat, i ja entén que ha acabat la 

carrera fa poc i que encara no ha exercit, però parla de tribunals espanyols i estan 

parlant d’una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Catalunya. O 

què passa, que és un tribunal d’ocupació? Que el regidor Sr. Almendro s’aclareixi. Això el 

primer. Segon, li parla de la selectivitat, que els estudiants catalans treuen millors notes 

que els de la resta de l’Estat espanyol, doncs ja el satisfà que reconegui que formin part 

de l’Estat espanyol i els compari amb els estudiants d’altres parts de l’estat. Però el que 

realment els hauria d’ocupar no és si es tracta d’apartar el castellà o protegir el castellà. 

El castellà no necessita cap protecció. El castellà és la segona llengua més parlada en tot 

el món. El català és el que necessita protecció des de les institucions o les 
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administracions. Ho ha manifestat en la seva primera intervenció i fins i tot ho ha 

compartit. I li parla del cinema. Però si el cinema és un negoci privat o pregunta si 

també volen nacionalitzar el cinema. Perquè ells quan “sovietizan” ja se’ls en va la pinça 

i “sovietizan” fins i tot el cinema. Els empresaris catalans, que la majoria d’empresaris de 

les sales de cinema a Espanya o a l’Estat espanyol, que li agrada més al regidor Sr. 

Almendro, resulta que són catalans. Si en la pròpia Catalunya, en la pròpia regió 

catalana, decideixen no difondre pel·lícules en català  és perquè no hi ha demanda per 

això. Perquè, al cap i a la fi, és un negoci privat. I tot i així admet que la Generalitat, 

que les institucions públiques a Catalunya, ajudin que es doblin i que hi hagi passis en 

català. Ell no hi té cap problema. La selectivitat és on volia fer-li un comentari. El que 

els ha de preocupar no és el tema de si el castellà o el català, les dues són llengües 

oficials. I l’únic que es diu pel Tribunal Suprem, que és l’òrgan judicial suprem, com diu 

el seu nom, és a dir, està en el vèrtex de l’organització jurisdiccional a Espanya, excloent 

el Tribunal Constitucional, que aquest sí que interpreta les lleis, els altres les apliquen 

des del Suprem cap a baix, fins al seu Jutjat de Pau, en el que és competent, les apliquen 

o les interpreten respecte de les qüestions o casos concrets que els són sotmeses pels 

justiciables que acudeixen a ells. Però el Tribunal Constitucional és el que sí té potestat 

d’interpretar i instar la resta de poders públics, del legislatiu en aquest cas, la 

modificació d’aquelles lleis que contravinguin la pròpia Constitució, norma suprema en la 

jerarquia normativa del seu país o estat per a ells. El que els ha de preocupar és que en 

l’informe PISA de la Unió Europea, els estudiants catalans de primària són els pitjors o 

dels pitjors de tot l’estat. Això és el que els hauria de preocupar respecte l’educació dels 

seus petits. I si són les dues llengües oficials que s’instrumenti l’ensenyament, com diu la 

llei, que s’instrumenti l’ensenyament perquè els pares que vulguin exercir el dret que els 

seus fills se’ls ensenyi en castellà, que tinguin aquesta opció, simplement. Es tracta de 

respectar les llibertats i els drets dels ciutadans perquè a Catalunya no només són ells, 

diu al regidor Sr. Almendro, no tots els catalans són d’Esquerra Republicana. No tots els 

catalans es senten separatistes o independentistes. Hi ha una immensa majoria de 

catalans que es senten tan espanyols com catalans.  
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El regidor Sr. Bardés manifesta que sempre que parlen de temes supranacionals passa el 

mateix. Estan aquí parlant una hora, dues hores, perdent el temps, i no parlen de coses 

realment importants. Està molt bé haver perdut aquí una molt bona estona amb el tema 

del casal, el que ell no entén és que ara es tirin una hora aquí parlant d’aquest tema. I 

tampoc entén que si les auditories han dit que el castellà està a la mateixa alçada i nivell 

aquí a Barcelona, que a Valladolid, que a Sòria i que en totes les ciutats del centre 

d’Espanya, per quin motiu, hi ha una norma d’or, si una cosa funciona no cal  tocar-la. 

Doncs si funciona no cal tocar-ho, per què ho han de tocar? I això no és una cosa que els 

competeixi a ells, no cal debatre-ho tanta estona. No ho entén.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que només deu segons per contestar al regidor Sr. 

Bardés. Li sorprèn que faci aquest comentari, aquesta manifestació de les qüestions 

supramunicipals quan ells que presumeixen de ser un grup independent, que les 

qüestions que només els preocupen són els problemes d’Alella, siguin proponents 

d’aquesta moció. S’haurien de centrar, perquè sembla que tinguin trets una mica 

esquizoides en aquest sentit. És a dir, en el que no els convé són independents i no 

entren a debatre res que tingui res a veure amb el municipi, i amb el que els convé o 

plau, s’apunten al tema de les bombes a Hiroshima i Nagasaki o a aquesta moció. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que el que el regidor Sr. Berzosa està proposant és crear 

desigualtats, és crear manca d’oportunitats. I el que amb aquí es trobarien és amb la 

tessitura de pensar si tenir una escola en castellà i una altra escola en català. La Serreta 

en un idioma i la Fabra en un altre? És una bogeria. Vehicular vol dir això, que és una, no 

poden ser dues. És com un tren. No poden tenir un tren que vagi per dues vies, n’ha 

d’anar per una i tenen molt clar per quina volen que vagi el poble d’Alella les dues 

escoles públiques.  

 

El Sr. alcalde manifesta que després d’escoltar el regidor Sr. Berzosa dirà allò que va dir 

un entrenador alemany en la seva llengua materna “Que no hace falta decir nada más”. 
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A continuació la Presidència sotmet a votació la proposta. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández, 

Marzo, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Bardés, Izquierdo i Llorca; hi vota en contra el 

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

 

 

PRECS I PREGUNTES  

 

A) El regidor Sr. Izquierdo pren la paraula per formular dos precs: 

 

- Manifesta que ell només volia fer una reflexió perquè es pugui tenir en compte, si 

es considera oportú, en un futur. Potser està mal acostumat, perquè sempre ha 

estat en el món de l’empresa, i continua estan en el món de l’empresa i 

multinacionals, i no vol tornar en el tema del casal, però sí que voldria fer una 

reflexió a futur. Ell creu en l’Ajuntament, i està convençut d’això, estan 

gestionant, fonamentalment, diners. És a dir, poden fer moltes coses per millorar 

el benestar social, millorar la qualitat del seu poble, però en el fons tot surt d’una 

font que són els diners. Parlar d’aquestes quantitats, com aquí han parlat, i que li 

permetin l’expressió, amb certa frivolitat en algunes coses, li sobta. I potser 

perquè està en una deformació professional d’aquests projectes i de la valoració i 

exposició de projectes. La seva reflexió seria que poguessin dimensionar o tenir 

els projectes que tenen en curs a l’Ajuntament, el mandat, amb projectes de major 

quantia, determinar una limitació de projectes de major quantia. Aquests 

projectes de major quantia, donar-los tota la informació, la transparència que 

requereixen, com per exemple que d’un projecte de major quantia, que podria ser 

el del casal, com podria ser la biblioteca, tinguessin a mode de resum, d’un full, 

l’import del projecte, el cost del projecte, el pla de finançament del projecte amb 

totes les seves partides, subvencions de la Diputació, subvencions de la 
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Generalitat, de la venda de terrenys, del que fos del pla de finançament del 

projecte, el pla de viabilitat, la prioritat que li dóna l’Ajuntament i el termini 

d’execució. Només els projectes que es poguessin determinar de major quantia. Si 

en una empresa privada que estiguessin gestionant els pressupostos, ell 

manifestés en una reunió de consell o de la direcció, que el pla de viabilitat 

resulta de l’ordre de 160.000€ i tal, li sembla que potser duraria quatre dies, 

perquè realment això ha d’estar en mans de tots els que tenen representació 

legal, el detall d’on surten aquests números, i d’una forma, evidentment, sí que es 

pot dir que això ho tenen allà, ho poden anar a consultar i ho trobaran. Ell no 

demana això. Demana que els projectes de major quantia tinguin aquesta 

informació d’una forma el més intel·ligible possible i transparent, i que, a més, es 

pugui publicitar a tothom a través de la informació i els canals de comunicació 

que tenen.  

 

- Manifesta que l’altre punt, i així acabarà, i que això només és una possibilitat de 

millora. Ell està molt interessat, com a membre de la Comissió de Comptes, a 

assistir-hi, i va fer una reflexió que en les reunions anteriors va ser per a 

l’aprovació dels comptes del 2010 i com que això està dit i beneït, fan les 

observacions que pertoquin, però ja està. On té un especial interès i els ho va 

demanar, li sembla, és en el control pressupostari amb l’anàlisi detectació de les 

desviacions i poder accedir i veure l’anàlisi d’aquestes desviacions. És a dir, portar 

el control pressupostari. D’això es va dir que es faria una reunió durant el mes de 

setembre, però no es va determinar la data. Sap que hi pot haver una resposta, és 

a dir, que avui en dia funcionen les noves tecnologies i que, per tant, es pot 

avançar una convocatòria per e-mail, però amb tota la desgràcia, i això és una 

cosa de tipus personal, que ha estat vàries nits, vàries hores intentant amb el 

telèfon penjat arreglar el seu router que té a casa. Això va fer que no pogués 

veure el correu, però bé, una convocatòria pensa que li arribaria a través del canal 

oficial, legal i obligatori que és l’acta i la convocatòria. La seva convocatòria per 

a la reunió de la Comissió Especial de Comptes, està signada, i s’hi fixarà molt 
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perquè la primera vegada que va parlar en la sala de plens, a la presa de possessió 

del càrrec, creu que va dir Sr. Roger Francisco Andreu, signada pel Sr. alcalde, el 

dia 15 de setembre, entregada al seu domicili, al vespre, el dia 26 de setembre, 

per convocar-lo per al  dia 27, l’endemà, a les 9 del matí. Això només ho diu 

perquè no voldria fer cap mena de sang, però que quelcom falla en aquests tipus 

de comunicacions. Sap que legalment amb dos dies hàbils és suficient, però 

tampoc cal esperar els dos dies hàbils per a una convocatòria d’aquest tipus. Li va 

saber molt greu no poder-hi assistir, perquè professionalment d’un dia per l’altre 

era impossible canviar-ho. Però ell demanaria que es prengués nota d’això i que 

allà on pertoqui es fessin les millores oportunes.  

 

B) La regidora Sra. Xatart pren la paraula per formular dues preguntes: 

 

- Manifesta que té una pregunta per a la tinent d’alcalde Sra. Mans, i és que li 

agradaria saber si tenen un pla de dinamització del comerç local, les previsions 

que tingui, dotacions que li pensa donar, com ho pensa fer, i que si el té, si us 

plau, els el passi.   

 
- Manifesta que després té una altra pregunta per al Sr. Francisco, que en l’últim Ple 

se li va demanar tot el que era el pla de viabilitat i el pla de negoci del Consorci 

de la DO, va quedar que els ho faria arribar o els ho enviaria, i a dia d’avui doncs 

aquests papers encara no els tenen. I, per tant, els hi torna a reclamar. Si vol el 

Sr. alcalde poden llegir l’acta i tot en la qual deia que els ho enviava: “El Sr. 

alcalde manifesta que els facilitaran la informació de les activitats dutes a terme i 

de les previstes.” Amén del que se li demanava i que, si vol, ho llegeixen tot. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no, que és igual, que ja ho recuperaran.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que té una pregunta per al regidor Sr. Almendro 

i és que li demanaria, si us plau, els preus de la piscina, els que tenien l’any 
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passat i els que tenen aquest any; els usuaris de setembre de 2009 a setembre de 

2011; i, si és possible, l’última auditoria que s’hagi fet. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que comença contestant que quan la 

regidora Sra. Xatart vulgui que l’emplaça per quedar un dia i amb tranquil·litat en 

poden parlar, perquè no és una cosa a explicar en cinc minuts, sinó que 

comportarà més temps i estarà encantada que en puguin parlar totes dues.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que la regidora Sra. Xatart li demanava preus, 

usuaris i auditoria, perfecte. Si no li sap greu, com la regidora Sra. Xatart sap, la 

UFEC porta la gestió del complex municipal, i ells el que fan és fer-ne un 

seguiment a través de reunions, normalment quasi trimestral. Com que aquest mes 

d’octubre ja tenen quasi convocada la propera reunió, es demanaran aquestes 

dades a la UFEC, que és la gestora, i quan les tingui mirarà de quedar amb ella i 

les hi facilitarà. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, de tota manera, els preus públics estan publicats. Per 

tant, li facilitaran la feina. Aquesta informació que es van comprometre respecte 

del Consorci DO Alella, revisaran el que van dir i els facilitaran el que tinguin. 

Lamenta que es notifiqués al regidor Sr. Izquierdo dotze hores abans, no té sentit, 

i miraran què és el que ha passat en aquest cas. Pel que fa a la informació i la 

transparència, ell creu que ho vénen fent, però que, evidentment, un projecte 

com aquest o com d’altres importants, doncs  han de tenir la comunicació i la 

informació més que suficient perquè la ciutadania en conegui al màxim tots els 

detalls. I ell també ve del món de l’empresa i ell no sap si una reunió així hagués 

durat quatre dies, però com a mínim fins a cinc, fins a data d’avui encara no hi ha 

durat. 

 

C) La regidora Sra. Marzo té uns precs vol retornar una pregunta que prové del Ple 

anterior. Quan els precs, són trasllats que fa de veïns de la zona en relació a la 
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situació de les escombraries al carrer Àfrica, amb una petició, una demanda 

d’aconseguir una millor situació de salubritat a la zona de contenidors. I amb el 

tema de la neteja dels carrers al voltant de la piscina, que com lògicament ara 

són carrers que serveixen com a bossa d’aparcaments dels usuaris, lògicament, 

doncs hi ha d’haver tecnificat el sistema de la neteja de carrers. El que molts 

usuaris, molts veïns comenten, és que el cotxe acaba passant pel mig del carrer 

però que les voreres o que el carrer a tocar de la vorera estan plens de cotxes 

doncs no s’acaben de netejar oportunament.  

 

- Manifesta que hi ha una altra qüestió que creu que podrien mirar i que creu que té 

importància, i fa referència a l’amplada dels barrots de la barana del pont de 

l’autopista, que tenen una amplada important. Tan important com que hi cap una 

persona i un animal. Entén que ABERTIS podria tenir alguna cosa a dir-hi i 

podrien mirar de veure si això està en norma o no ho està. Ella té els seus dubtes, 

la veritat. Demanaria que, en tot cas, els Serveis Tècnics ho poguessin veure i si 

poden fer alguna cosa doncs fer-la.  

 
- Manifesta també que recorda que en el Ple anterior va demanar en aquesta sala de 

Plens i per tant obert al públic que hi assisteix, doncs que s’expliqués els costos  

exactes de la intervenció en el tram davant del Sorli, i que justifiqués l’actuació 

del tipus de guals que s’hi han posat. La regidora de Serveis Urbans li va oferir 

una reunió, com ho ha fet ara la tinent d’alcalde Sra. Mans, lògicament la van 

tenir, i li ho va explicar, cosa que li agraeix, però entén que això no qüestiona el 

fet que pugui justificar el tipus d’intervenció que s’ha fet en el Sorli i el seu cost 

en aquest Ple, tal i com preveu aquest torn de precs i preguntes. 

 

La regidora Sra. Fernández manifesta que entén que està demanant que repeteixi 

la conversa que van tenir. 
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La regidora Sra. Marzo manifesta que no, que en absolut, senzillament, tenir una 

informació detallada dels costos d’intervenció tal i com diu l’acta que han aprovat 

abans. Diu això: “Detall dels costos de la intervenció que s’ha fet a la riera, davant 

del Sorli”. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la regidora Sra. Marzo va acceptar que se li expliqués 

en una reunió i si vol que es digui aquí. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sí i si hi ha algun problema. 

 

El Sr. alcalde manifesta que cap ni un. Si cal ja li traslladaran en el proper Ple. 

 

La regidora Sra. Fernández manifesta que ella es compromet que en el proper Ple 

li facilitarà totes les dades. Entén que la conversa que van tenir, on a més van 

estar parlant de moltes altres qüestions, i se li va justificar tota la intervenció, i, 

fins i tot, el que qüestionava de les alçades dels passos elevats. Li van comentar 

que hi havia una senyalització, que la regidora Sra. Marzo li va reconèixer que no 

l’havia apreciat, i que, per tant, desconeixia que ja hi havia aquest avís de la 

velocitat i aquesta regularització. I si el que vol la regidora Sra. Marzo és que aquí 

públicament faci explicació de tot el que van estar parlant, ella es compromet en 

el proper Ple de fer-ho.  

 

El Sr. alcalde manifesta que pel que fa al pont de l’autopista és competència 

d’ABERTIS i aquí es mouen per uns estàndards en aquest i en els diferents ponts 

que creuen la C-32. Més enllà que ho puguin revisar, i, si és pertinent, traslladar-

ho a ABERTIS, ja ho faran, que no pateixi.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que voldria comentar el comentari que ha fet el 

regidor Sr. Izquierdo perquè això queda en acta. I li agradaria que aquesta 

reflexió que ell farà quedi en acta. Ell plantejava que s’hauria de vigilar pel que fa 



 56

a la gestió dels diners públics perquè a l’empresa privada hi ha uns altres criteris, 

i ell li voldria dir que s’ha de diferenciar el que és l’empresa privada del que és 

l’administració pública. Que sí que és veritat que tenen més responsabilitat que 

ningú, perquè són diners públics, i amb això coincideix. Però amb el que no 

coincideix és que el que no esperaran aquí és a treure beneficis de cap de les 

obres que facin com sí que ho farà qualsevol empresa, legítimament, perquè volen 

lucrar-se. Però l’administració no busca lucrar-se, busca un servei a les persones, 

busca oferir uns serveis a la ciutadania en general, que, per tant, se sap que molts 

dels serveis seran subvencionats o a curt termini, almenys, generaran despesa i, 

possiblement, en tota la seva vida. I això ho han de tenir molt clar com a 

regidors, com a administració pública. Perquè si busquen els mateixos objectius 

que les empreses privades, molts dels cursos que des de les seves regidories tiren 

endavant o l’Escola d’Iniciació Esportiva, o els cursos que des de Joventut fan per 

als joves no es tirarien mai endavant, perquè són deficitaris. Ho saben, però 

busquen uns altres objectius. Pot entendre la part d’eficiència en el diner públic, 

però no coincideix, si més no ideològicament, pot ser una diferència ideològica, i 

vol que quedi en acta, però no coincideix que com a administracions públiques 

hagin de buscar els mateixos objectius que les empreses privades. Com deia abans 

el Sr. alcalde, el nou casal en part és també una valentia d’aquest govern i que, 

possiblement, amb altres ideologies no es tiraria endavant. Però és una valentia 

perquè no són una empresa i no busquen els beneficis en aquesta nova obra, en 

part.  

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que ell creu que està obligat. Ell no sap si algú 

dels que estan aquí ha sentit la paraula beneficis, per part seva. Tota aquesta 

“perorata” que li acaba de fer el regidor Sr. Almendro es basa en la paraula 

beneficis. Ell no l’ha anomenat en absolut. Ell l’únic que ha demanat és 

transparència i això sí que vol que quedi en acta perquè la paraula beneficis ell no 

l’ha citat per a res. Ho té molt clar. És més, en l’última Comissió Especial de 

Comptes, va dir que els ratis, per a ell, inclusiu són massa bons. Perquè tenint uns 
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ratis, uns índexs de liquidesa i de solvència com té aquest Ajuntament, i això, ho 

ha de dir, molt bons, pot tenir una segona lectura, i és que potser no estan 

donant aplicació a serveis d’aquests diners. Per tant, el benefici ell el té molt clar. 

Aquí no estan per fer benefici, el que sí diu és que estan obligats a ser 

transparents. A ell li causa una certa vergonya tot el que han estat parlant aquí 

de 7 milions d’euros, senyors! 7 milions d’euros, en uns moments en què si surten 

al carrer i veuen amb la frivolitat amb què estan parlant d’aquests diners i les 

conseqüències d’aquesta inversió que estan dient que amb 160.000€ o això els 

portarà un estudi de viabilitat que està quantificat. Ell l’únic que demana, i no 

ara, també al Sr. alcalde, i ell no volia contestar per l’hora, però no és aquí on 

s’ha d’informar d’això. Està bé que aquí sigui. Prèviament, ell ha dit que 

determinin quins són els projectes de major quantia i aquests projectes de major 

quantia han de tenir la seva fitxa, el seu resum, quantificat anticipadament. És a 

dir, han de saber quina prioritat se li dóna per part de l’Ajuntament, per part de 

l’equip de govern, quina és la seva quantia, el pla de finançament. I allà es veu de 

què depèn la seva possibilitat de poder-lo materialitzar, el pla de viabilitat i el pla 

d’execució. Costa relativament, perquè com que els números ja estan fets, això és 

un resum, i això públicament ha de donar-se a conèixer a través dels canals que ja 

existeixen de comunicació. Ell creu que alguns, potser ell, dels que estan aquí, 

s’han assabentat d’algunes xifres que estan calculades, que estan quantificades, 

però això ho han de saber i no aquí.  I per això quan deien que han d’estar aquí 

cinc hores per veure això no, això ha de ser anteriorment. I torna a repetir que no 

ha citat per a res la paraula benefici, que quedi clar. 

 

D) Pren la paraula el regidor Sr. Berzosa per tal de formular quatre preguntes: 

 

- Manifesta que en concret pel Sr. alcalde i sent quelcom reincident en el prec que 

li ha reiterat després del Ple anterior, i no diligenciada, a data d’avui, aquesta 

informació de la DO, el que sí podrà explicar-los en aquests moments perquè és 

qui maneja aquesta informació, i li consta fefaentment que el Sr. alcalde té un 
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contacte directe amb el Consorci, és el per què l’any passat, aquest Ajuntament, 

va fer una aportació al Consorci de 48.200€ i el Consorci no la va poder justificar i 

només va justificar despeses per 37.251,77€, aparentment havent-los de 

reintegrar 10.948€. O això és el que consta a l’acta de la Junta de Govern Local de 

21 de juliol d’aquest any. I malgrat que no van ser capaços de justificar-los 

48.200€, ells aquest any han decidit no només no retallar el que no van justificar 

sinó pràcticament quasi doblar la subvenció d’aquest Ajuntament a aquest 

Consorci, incrementant-la fins els 68.200€. Voldria, simplement, que li expliqués 

el per què d’aquesta decisió malgrat la falta de justificació. Aquesta pregunta és 

per al Sr. alcalde.  

 

- Manifesta que per la regidora Sra. Vilaró, perquè és la seva àrea, es van contractar 

diferents serveis, un servei per a l’aplicació del projecte de l’Espai Actiu Escola 

d’Adults d’Alella. Demana a la regidora Sra. Vilaró què els pot dir de l’empresa que 

ha estat contractada SUARA SERVEIS SOCIETAT CIVIL CATALANA LIMITADA, perquè 

casualment la mateixa empresa resulta adjudicatària del servei públic de la Llar 

d’Infants Els Pinyons. 

 
- Manifesta que té una pregunta per la tinent d’alcalde Sra. Mans sobre l’adjudicació 

del servei per a la gestió del Programa de dinamització i promoció de la Gent Gran 

i és la mateixa empresa i li agradaria saber quin criteri van seguir i per què una 

mateixa empresa si no consta un currículum previ resulta adjudicatària de tres 

serveis. 

 
- Manifesta que té una pregunta pel tinent d’alcalde Sr. Salas. Resulta que tenen un 

nou agent a la Policia Local, quelcom que a priori hauria d’alegrar-los perquè 

suposa un increment de seguretat en els carrers o hauria de suposar-ho, almenys. 

Però resulta que aquest agent pràcticament està retingut en el torn de nit, està 

infradotat quant a uniformitat i dotació de material. Li manca l’arma, de 

l’uniforme se li ha donat una camiseta, un polo, una gorra, els pantalons els que 
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pugui, el cinturó exactament igual. És a dir, si un ciutadà ha d’anar a la 

comissaria de les dependències policials a presentar una denúncia a les dues del 

matí, es trobarà amb un agent de policia que més que un digne representant de la 

Policia Local, sembla un representant, dit amb respecte i amb to jocós de Pancho 

Villa. Per què no se l’ha dotat dels uniformes i l’equip necessari per exercitar les 

seves funcions policials? Quan en el pressupost o en l’estat d’execució del 

pressupost, a data 31 de juliol de 2011, tant pels conceptes de material tècnic, 

cartutxeria i uniformes, vestuari dels agents de la Policia Local, hi ha, en principi, 

dotació pressupostària suficient. Per què no s’ha realitzat la despesa? Voldria 

saber per què a aquest agent no se’l dota de tal manera que pugui desenvolupar 

les seves funcions policials amb l’exigència que seria deguda. I també voldria que 

el tinent d’alcalde Sr. Salas li expliqués el lliurament a justificar d’actes festius de 

la Festa d’Alella, en ferm seria el concepte, 1/2011. Voldria que li aclarís l’import i 

quins van ser perquè a l’acta de la Junta de Govern Local no s’especifica.  

 

El Sr. alcalde manifesta que primer és voluntat política d’aquest Ajuntament o 

com a mínim del govern anterior i del govern actual, que el Consorci de la DO 

Alella impulsi estratègicament la seva identitat, ni que sigui per una qüestió de 

posicionament de marca, entre moltes altres coses. L’any passat es va dotar, a 

part de amb l’aportació com a municipi del Consorci de 48.200€. Enguany s’ha 

dotat de 62.800€. L’any passat el Consorci es va constituir, si no ho recorda 

malament el 31 de juliol, i des de la seva constitució fins a 31 de desembre, va 

executar un pressupost de 36.000€, amb la qual cosa retorna aquest any aquest 

escreix. Per a aquest any, per a un any sencer, hi ha una aportació de 68.000€, 

que si mira és pràcticament el doble del que es va executar l’any passat. I és per 

aquest motiu pel qual l’any passat va passar el que va passar i aquest any s’ha fet 

la proposta d’aportació que s’ha fet.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ella li contestarà en el proper Ple. 
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La regidora Sra. Vilaró manifesta que ella sí que li contestarà aquí, perquè 

senzillament la cosa és molt clara. L’empresa SUARA és una cooperativa que com 

moltes altres empreses dóna un ventall de serveis molt diversificats. Que aquí 

estava portant des del seu inici la Llar Infantil Els Pinyons. Aquest any vencia la 

concessió, es va obrir un procés d’adjudicació i es va presentar aquesta empresa i 

dues altres empreses. Cadascuna d’ells va presentar els seus projectes, les seves 

ofertes econòmiques, els seus plans de millora. Els tècnics de l’Ajuntament van 

valorar les diferents ofertes, i aquesta es va considerar que era la més adequada. I 

si vol, li pot repetir les mateixes paraules per l’Escola d’Adults.  

 

El regidor Sr. Berzosa dóna les gràcies a la regidora Sra. Vilaró. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que pel que fa al tema de l’agent que li 

interessa al regidor Sr. Berzosa, dir-li que aquesta incorporació es va fer en ple 

mes d’agost, que es va disposar de tot el que es tenia en aquells moments per 

poder-lo vestir adequadament, no indecorosament com el regidor Sr. Berzosa cita, 

i que, automàticament, com que, evidentment, disposen de partida per vestuari, 

per armament, etcètera, i aquest senyor ha passat pel sastre per prendre’s mides. 

És a dir, que és un problema que està en vies de solució, és simplement qüestió 

de terminis. I respecte l’arma, doncs un agent que ha estat cinc anys sense tenir 

servei directa de policia, a l’igual que tota la resta de la plantilla, per poder tenir 

una arma han de passar uns exàmens psicotècnics que els permetin dotar-lo altra 

vegada d’aquesta arma. També està previst i si vol li pot llegir la llei pertinent. 

Taquilla, vestuari, tot el que és pertinent i reglamentari o ja ho té o està en vies 

de tenir-ho. I respecte el fet que també ha citat del torn de nit. Doncs, ells, per 

sort a la Policia, a partir de fa relativament dos mesos o tres, tenen la sort de 

comptar amb tres caporals, el que els permet tenir tres torns diferenciats al 

complert, fins i tot de l’oficina d’atenció al ciutadà, amb la qual cosa són torns de 

8 hores i de permanència a les dependències per a atenció al ciutadà. Un 

d’aquests torns és el de la nit, i, de moment, aquest senyor està cobrint aquest 



 61

torn. Això seria el referent a aquest agent. I respecte al lliurament de factures pel 

qual el regidor Sr. Berzosa s’interessava, això amb anterioritat també s’havia 

aprovat per Junta l’entrega d’uns diners, els quals amb aquestes factures van 

quedar degudament justificats. Són factures com diu aquí corresponents a 

despeses de la Festa Major, que són despeses que s’han de pagar al moment 

mateix de les actuacions, i per això s’avancen aquests diners i després es 

justifiquen. Normalment, en qualsevol relació de factures que es presenta a 

aprovació, no ha vist mai que vinguin detallades, però si té un interès especial a 

saber quines són, les hi faran arribar o les hi posaran a la seva disposició.  

 

El regidor Izquierdo manifesta que ell per a informació de tothom en aquest tema 

que estan parlant, ell va quedar molt sobtat de rebre a la seva bústia tota una 

informació detalladíssima que dóna la sensació d’un problema futur, que no sap 

on s’ha creat. Realment es va quedar molt sobtat veure tota una documentació 

amb tota una argumentació, molt ben estudiada, molt ben dirigida pel que ja 

veuen pel segell que porta. Si volen ho obra i ho explica.  

 

El Sr. alcalde manifesta que li demanaria que no ho expliqués en aquests moments 

a aquestes hores. 

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que és l’informe al qual es basava el regidor Sr. 

Berzosa, que suposa que han rebut tots els regidors, un sobre amb tota una 

argumentació d’aquesta persona a la qual es refereix, i que veu aquí la generació 

d’un problema seriós per part de l’Ajuntament.  

 

El Sr. alcalde manifesta que segurament els regidors de l’oposició ho han rebut.  

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que ell ho manifesta perquè l’ha rebut i s’ha 

quedat molt sobtat.  
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 22 h 50 

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