
1 

 

FV/ac 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Caràcter: ordinari 

Data: 26 de gener de 2012 

Horari: de les 20 h 05 min a les 23 h 05 min 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa de la Vila 

 
ASSISTENTS 

 

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

Sr. José Bardes 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. Mercedes 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. 
 

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

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de 

novembre de 2011. 

2.- Sentència núm. 25/2012, d’11 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 896/2009 M1, sobre el Pla 

Local de l’Habitatge d’Alella. 

 

3.- Proposta de la regidoria de Sanitat sobre aprovació del conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en 

inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries. 

4.- Proposta de la regidoria de Serveis Urbans sobre aprovació del conveni 

d’autorització de pas subterrani de conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a 

l’abastament de poblacions a atorgar amb l’empresa pública Aigües Ter Llobregat 

(ATLL). 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre concessió de la Medalla de Plata pels 25 anys a 

l’Associació Gent Gran d’Alella i al Club Bàsquet Alella. 

6.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2012. 

7.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i CiU per adherir-se a l’Associació de 

Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 

8.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i Gent d’Alella, a proposta de La Garnatxa, 

sobre anul·lació oficial dels projectes de rondes a la C-32, inici d’un procés 

participatiu de debat obert al territori sobre els dèficits de mobilitat al Maresme i 

compromís d’inversió per part de la Generalitat. 

9.- Moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i PSC de rebuig a l’eliminació del règim de 

bonificacions i per a la supressió del peatge d’Alella. 

10.- Moció dels grups municipals de CiU, Gent d’Alella i PPC sobre el nou Casal d’Alella. 
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11.- Moció del grup municipal Gent d’Alella sobre la Violència contra les Dones. 

Precs i preguntes.  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Al poble d’Alella, el dia 26 de gener de dos mil dotze, essent les 20 hores 05 minuts, a la 

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

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

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

obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, recaient sobre 

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen: 

 

 

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

DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de 

la sessió ordinària de 24 de novembre de 2011, la qual  s’aprova per unanimitat. 

 

Arribat aquest punt i essent les 20 hores i 10 minuts compareix a la sessió el regidor Sr. 

José Bardes Conesa.  

 

 

2.- SENTÈNCIA NÚM. 25/2012, D’11 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, EN EL RECURS NÚM. 896/2009 M1, SOBRE 

EL PLA LOCAL DE L’HABITATGE D’ALELLA.- El Sr. secretari dóna compte de la sentència 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17, en el recurs núm. 896/2009 M1, 

sobre el Pla Local de l’Habitatge d’Alella, la qual part dispositiva literalment diu: 

 

“ESTIMO PARCIALMENT el recurs presentat per Rials, SA, contra l’acord del Ple de 

l’Ajuntament d’Alella de 26 de novembre de 2009 que aprova definitivament el Pla local 
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d’habitatge d’Alella 2008-2013, a falta d’avaluació economicofinancera suficient i, per 

tant, ANUL·LO la resolució impugnada”. 

 

La Presidència cedeix la paraula al Sr. secretari qui manifesta que l’advocadessa que ha 

portat aquest contenciós i ell mateix són del parer de no apel·lar aquesta sentència i 

aprovar el Pla Local de l’Habitatge d’Alella amb la modificació que ha de fer l’equip 

redactor del mateix Pla Local de l’estudi econòmic financer. Bàsicament seria aquesta la 

qüestió. 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquest document que no és obligat per al municipi. Es va fer 

fruit de la voluntat política i comprenia el període 2008-2013. Contra ell, hi va posar un 

contenciós l’empresa Rials, S.A. i, en aquests moments, tenen aquesta sentència dient 

que es dóna per nul, ja que entenen que l’estudi econòmic financer és insuficient. Per 

tant, en el moment en què es troben de l’aprovació i la tramitació del nou POUM, el que 

es farà és rectificar, modificar les referències que es podien fer des del document del 

POUM a aquest Pla Local de l’Habitatge. Per tant, dotant-lo suficientment del que era el 

contingut dintre de la memòria social i continuarien amb la tramitació del POUM, que,  

una vegada estigui aprovat, el que sí que farien i ja amb el POUM aprovat, és aprovar el 

nou Pla Local de l’Habitatge, pensant més aviat en el 2013-2018 coincidint amb el primer 

quinquenni del POUM, i ja està. Aquesta seria la voluntat i com ho afrontarien. També 

recordar que el Pla Local de l’Habitatge, el va redactar la Diputació de Barcelona a través 

d’un equip que van contractar, i que, per tant, ells mateixos els comentaven que mirarien 

la resta d’estudis de Plans Locals d’Habitatge que havien encarregat des de la Diputació 

de Barcelona per tal que, aquest aspecte, poder-lo complementar més perquè si hi ha 

propers contenciosos en altres municipis no puguin atacar-se per aquest costat. 

 
El Sr. secretari manifesta que és la primera sentència sobre un Pla Local de l’Habitatge. 
 

 

El Ple acorda quedar assabentat de la sentència núm. 25/2012, d’11 de gener, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona. 
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3.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SANITAT SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALELLA I EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME PER AL SUPORT TÈCNIC EN INSPECCIONS SANITÀRIES D’INICI I CONTROL 

D’ACTIVITATS ALIMENTÀRIES.- La tinent d’alcalde Sra. Mans ret compte de la proposta 

de la regidoria de Sanitat, la qual literalment diu: 

 

“Assumpte: Suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats 

alimentàries per el Consell Comarcal del Maresme. 

 

1.L’article 52 de la Llei 18/2009 estableix que els ajuntaments, d’acord amb les 

competències que els atribueix la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya i el 

Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 

competents per a prestar el servei mínim següent en matèria de salut pública: 

 

a) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista. 

 

2. El Consell Comarcal del Maresme ofereix donar suport tècnic en la gestió del risc per a 

la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista amb la 

prestació dels següents serveis: 

  

a) Inspecció de control inicial de les activitats alimentàries de competència 

municipal 

b) Inspeccions de control periòdiques dels mateixos en funció del risc sanitari 
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3. El Consell Comarcal del Maresme cobrarà la taxa a l’usuari mitjançant autoliquidació, 

en cas que el subjecte passiu sigui l’Ajuntament, el Consell Comarcal trametrà les 

liquidacions que corresponguin. 

 

Aquesta regidoria de Sanitat proposa la signatura del corresponent conveni entre 

l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del Maresme, que tindrà una durada d’un any i 

entrarà en vigor el dia de la seva signatura. Aquest conveni esdevindrà prorrogat 

anualment de forma tàcita.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que aquest 

conveni ve a substituir l’anterior conveni que ja tenien amb el Consell Comarcal del 

Maresme des de l’any 2008 i que donava les autoritzacions sanitàries de funcionament de 

l’activitat en establiments d’alimentació del municipi. Anteriorment, un establiment 

d’alimentació, fos de venda de carn, de verdures, de menjar preparat, bar o restaurant, 

abans d’iniciar la seva activitat havia d’haver passat prèviament la inspecció sanitària i el 

projecte referent a aquesta activitat. Ara, fa menys d’un any, però, en entrar en vigor la 

nova normativa europea, a la qual s’han d’equiparar, estableix que per iniciar una nova 

activitat alimentària no cal autorització sanitària prèvia. Només amb una declaració 

responsable, en què el titular de l’activitat es compromet dient que té coneixement de la 

normativa sanitària, ja pot iniciar aquesta activitat. Ells, des de l’Ajuntament, que és qui 

té la competència de les activitats alimentàries que es duguin a terme en el municipi, es 

decideix, doncs, continuar amb aquestes inspeccions de control sanitari en la seguretat 

alimentària amb el suport tècnic del Consell Comarcal del Maresme. El que recull aquest 

conveni, en resum, és la delegació en el Consell Comarcal del Maresme per tal que dugui 

a terme les inspeccions de control sanitari a l’inici d’una activitat alimentària de nova 

obertura i les inspeccions de seguiment de les mesures correctores que es detectin en 

activitats una vegada ja iniciada i feta la primera inspecció. Això és tot.  
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La regidora Sra. Xatart manifesta que ella, tal i com ja va explicar a la Informativa, 

s’abstindrà en aquest punt atès que té responsabilitats en el Consell Comarcal, justament 

en l’àrea de Sanitat, i li sembla, una mica, que per ètica professional doncs que la seva 

votació serà d’abstenció. 

 

 

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 i Vilaró, i Srs. Almendro, Bardes, Berzosa, Izquierdo i Llorca; s’absté de 

votar-la la regidora Sra. Xatart. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SERVEIS URBANS SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI 

D’AUTORITZACIÓ DE PAS SUBTERRANI DE CONDUCCIÓ D’AIGUA I D’OCUPACIÓ 

PERMANENT PER A L’ABASTAMENT DE POBLACIONS A ATORGAR AMB L’EMPRESA 

PÚBLICA AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL).- La regidora Sra. Fernández ret compte de la 

proposta de la regidoria de Serveis Urbans, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, en data 5 de gener 

de 2012, aquesta regidoria proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

Aprovar el conveni d’autorització de pas subterrani de conducció d’aigua i 

d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions a atorgar amb l’empresa 

pública de la Generalitat de Catalunya Aigües del Ter Llobregat (ATLL).” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Fernández manifesta que és un tràmit 

d’adequació d’un conveni de dret de pas que va dirigit a Aigües del Ter Llobregat. 

Consisteix a regularitzar les obres que es van fer d’intervenció, substitució de canonades, 

des de la Riera de la Vall de Rials i que passa per l’avinguda Ferran Fabra i puja per la 
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Coma Fosca fins a l’entrada de Mas Coll. Bàsicament el que recull aquest conveni és això, 

regularitzar el dret de pas i tenir-ho per escrit. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE PLATA PELS 25 

ANYS A L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN D’ALELLA I AL CLUB BÀSQUET ALELLA.- El Sr. 

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

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal la concessió de la Medalla d'Alella en 

la seva categoria de plata a l'entitat Associació Gent Gran d'Alella i a l'entitat Club 

Bàsquet Alella per la importància de la labor realitzada al llarg de 25 anys 

ininterrompudament; afavorint la participació del col·lectiu de gent gran activa 

del nostre poble en la dinamització del seu temps de lleure, i per la gran feina 

duta a terme en el marc esportiu a nivell de competició i d'esport de base, 

respectivament, essent ambdues entitats part exponencial del teixit associatiu del 

nostre poble.”  

 

 

El Sr. secretari manifesta que per a l’aprovació d’aquesta proposta es requereix el vot 

favorable de la majoria absoluta legal, segons el reglament que regula aquesta concessió. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el Reglament d’Honors estableix que, a any vençut, en el 

primer Ple de l’any següent, es concediran les medalles de plata a les entitats del 

municipi que hagin celebrat 25 anys des de la seva constitució. En aquest cas, aquí 

porten el de l’Associació Gent Gran d’Alella que va fer el seu 25è aniversari l’any 2010, i, 

per tant, en aquest cas van un any endarrerits, i el del mateix Bàsquet Alella. Doncs una 
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vegada aprovat en aquest Ple, es convocarà un acte institucional per tal de concedir a 

aquestes entitats o per donar-los físicament aquesta medalla de plata. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

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

L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2012.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

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

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

l’exercici 2012, equilibrat en 10.787.195€, la plantilla de personal de l’Ajuntament 

per a l’esmentat exercici i la relació de llocs de treball que s’adjunten. 

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

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

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

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

definitivament.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que presenten amb algunes setmanes d’endarreriment la proposta 

de pressupost per aquest exercici comptable o econòmic d’aquest any 2012. Varen voler 

esperar o endarrerir la decisió o el moment de portar-lo a aquest Ple en previsió que,  en 

la presa de possessió del nou govern de l’Estat, es poguessin prendre mesures que 

poguessin afectar de manera notable o notòria el contingut d’aquest pressupost. Es 

parlava d’afectar o no retribucions del personal, de poder afectar o no l’impost sobre el 
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valor afegit, l’IVA, que haguessin alterat en qualsevol cas, en dos sentits contraris la 

magnitud del pressupost, i, per tant, varen voler esperar a veure si abans de final d’any 

es proposava alguna mesura al respecte. Se’n va proposar una que va ser la de l’increment 

de l’IBI per part del govern de l’Estat i que finalment sí que ha afectat el contingut 

d’aquest pressupost. Finalment van a un pressupost de gairebé 10,8 milions d’euros, de 

10.787.000€, per un pressupost l’any passat de 10.836.000€. Ells, davant de la previsió 

del descens dels ingressos, bàsicament provinents de les altres administracions o les 

administracions supramunicipals i que continués la caiguda dels ingressos provinents 

dels impostos i taxes del sector immobiliari, tenien una previsió que el pressupost pogués 

ser al voltant dels 400.000€ inferior al que es va aprovar l’any passat. És per això que 

varen voler i varen afectar l’IBI del municipi en un 2,7%, amb un IPC, que en aquell 

moment es preveia inferior al que finalment ha acabat sent. I amb aquest 2,7% 

aconseguien uns ingressos d’uns 115.000€ de més que els permetien, d’alguna manera, 

amortir una part d’aquest descens d’ingressos. Finalment, la decisió del nou govern de 

l’Estat d’incrementar l’IBI, que en el cas del municipi significa l’increment d’un 10% de 

l’IBI durant els anys 2012 i 2013 sobre tots els habitatges, perquè sobretot aquesta 

decisió anava en funció de l’any en què s’hagués aprovat la ponència dels valors 

cadastrals, l’any en què s’hagués fixat els valors dels habitatges. En el cas d’Alella, com 

per exemple el del Masnou, aquesta ponència es va dur a terme i es va aprovar l’any 

2001, amb la qual cosa per als municipis on aquest valor cadastral havia estat aprovat 

abans de 2002, implicava un increment obligatori d’aquest 10%. Per tant, al final, 

aquests 4.461.000€ que  es preveien d’ingressos provinents de l’IBI, han acabat sent al 

voltant dels 4.817.000€. Això ha permès que al final la xifra del pressupost sigui aquesta, 

gairebé igual que la de l’any anterior. En aquest pressupost, com els deia, l’IBI té un pes 

molt important. Fruit d’aquesta més dotació d’IBI, s’han pogut rebaixar les previsions 

dels impostos provinents del sector immobiliari, com les plusvàlues per la compravenda o 

transmissió quan algun propietari falta, l’impost de la construcció i llicències d’obres, 

que, en aquests moments i aquests darrers dos anys, han caigut molt. Havien fet ja una 

previsió que estava al voltant del 15% menys, però, amb aquests més ingressos 

provinents de l’IBI, s’ha decidit abaixar-la gairebé en un 30% de la previsió de 2011, per 
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sota del que hauran efectuat realment aquest any passat. Per tant, fan una previsió amb 

un escenari del sector immobiliari que encara pugui ser pitjor que el de 2011. Tot allò 

que per una reactivació econòmica o no es pogués arribar a produir, o alguna operació 

puntual, faria que anessin a uns escenaris de fer un escreix d’ingressos que, en un 

moment donat, anirien o podrien anar al romanent de tresoreria, és a dir, en el calaix de 

les reserves de l’Ajuntament per poder-lo introduir a posteriori en el pressupost o per 

tenir-lo com a reserves. Aquest pressupost també destina o preveu destinar al voltant 

d’un milió d’euros a inversions, amb una xifra lleugerament inferior, però gairebé idèntica 

a la que es va preveure l’any passat, on, d’aquest milió i escaig d’euros, 486.000 es 

preveien que vinguessin d’aportacions de veïns de Cal Vell, i la resta de recursos propis. 

Aquests recursos propis, que en el cas de l’any passat es va preveure destinar 483.000€ 

entre devolució d’amortització de préstecs i inversions, enguany són 519.000€. Per tant, 

unes xifres pràcticament iguals de recursos destinats a la inversió. Aquest any, i com a 

les dues inversions principals, es preveu poder destinar alguna cosa més de 75.000€ de 

recursos propis a afegir als diners que aportin els veïns en la reurbanització de Cal Vell. I, 

per una altra banda, entre 85.000€ i 90.000€ que es puguin destinar a la rehabilitació de 

les antigues escoles Fabra del poble per poder-les posar a disposició de la ciutadania al 

llarg d’aquest any 2012. Pel que fa a les despeses com a tals, el pressupost d’aquest 

Ajuntament és un pressupost social, on els diners que es destinen a les regidories, a les 

àrees al servei de les persones, s’incrementen en global, s’hauria de definir exactament 

què poden considerar com a serveis a les persones perquè al final tot el que fan a 

l’Ajuntament són serveis a les persones, als veïns, però el que són les activitats més 

socials poden estar parlant d’un increment del 7,3% de recursos destinats a aquestes 

àrees. S’incrementen a Serveis Socials els recursos que es destinen a les ajudes 

extraordinàries a les persones, sigui a través de beques de menjadors, ajuts 

extraordinaris, etcètera. Els recursos del SAD, el servei d’atenció domiciliària, es manté o 

s’incrementa lleugerament. Dels recursos, s’estalvia o s’intenta estalviar de regidories més 

d’infraestructures o de consum més intern. Hi ha un estalvi important en Administració. 

En Governació es fa un ajust del 2,5 a la baixa, però es planteja la renovació de tot 

l’equip de comunicacions que utilitza la policia, per tal de tenir una major i millor 
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cobertura en tots els llocs del poble a l’hora de poder estar connectats, i amb una xarxa 

que permeti estar connectats amb altres serveis d’emergència de Catalunya, de la 

Generalitat de Catalunya. Es mantenen i s’incrementen lleugerament els recursos 

destinats al que és el manteniment de l’espai públic. Es consoliden els serveis millorats 

en els darrers temps, com poden ser la neteja viària o la recollida dels residus, on es va 

fer una aposta per incrementar el nivell d’aquesta qualitat. I, per tant, aquí es destinen 

diners, i, de moment, perquè econòmicament ho poden permetre, es manté el nivell de 

qualitat que s’ofereix a la ciutadania. S’ajusten, com deien, algunes regidories. Els 

imports són petits, però que baixen lleugerament, com Urbanisme, fruit que hi havia 

destinats diners a l’elaboració del POUM, als treballs externs del POUM, i que en aquests 

moments, en la fase que estan, ja no calen aquestes contractacions externes. 

S’incrementen els recursos destinats a Educació. No sap si hi haurà l’oportunitat o no de 

debatre-ho més endavant, però aquest Ajuntament fa una aposta molt important en el 

suport a l’Educació i en els centres educatius i a tot el que és la feina que es fa al 

respecte als infants del municipi. Cultura sí que té un descens. L’Ajuntament ha estat a la 

banda alta dels diners destinats per persona a Cultura en aquests darrers anys, i es 

produeix sobre paper un descens del 15%, d’uns 90.000€ sobre el pressupost, de 

600.000€ a gairebé 510.000€, dels quals 40.000€ és un traspàs que va de Cultura cap a 

Educació. Per tant, estarien parlant que hi ha un descens d’uns 50.000€ a la regidora de 

Cultura. Es mantenen els diners destinats, amb un lleuger increment, en el que seria la 

promoció de l’activitat econòmica, via Turisme o via Emprenedoria, Comerç i Ocupació. Es 

mantenen els diners destinats a la Cooperació Internacional. Es mantenen els serveis del 

transport públic del municipi, amb uns costos importants que freguen els 335.000€, per 

als quals  un seguit de subvencions que es venien rebent aquest darrer temps s’han 

cancel·lat, o, com a mínim, tenen incògnites de si es rebran o no al llarg del 2012. Es 

mantenen els recursos destinats a les entitats i, entre altres coses, es fa una aposta per a 

la renovació i la manera de treballar a nivell informàtic de l’Ajuntament. A partir d’aquest 

any 2012, s’afegirà seguretat i funcionalitat en l’operativitat de cada dia de l’àrea 

d’Innovació d’informàtica. També, dintre d’aquests recursos, hi ha diners destinats a 

continuar estudiant i treballant per fer arribar la fibra òptica a la llar; per valorar la 
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possibilitat de fer un aparcament soterrat en el municipi; i s’arrossega, d’exercicis 

anteriors, la redacció del projecte de la biblioteca amb recursos de la Diputació de 

Barcelona. En essència, i a grans trets, i, evidentment, deixant-ho anar de manera 

violenta, pot semblar o pot ser difícil d’arribar a assimilar, però presenten un pressupost 

que entenen que és social, que és sostenible, que manté les finances de  l’Ajuntament 

sanejades com fins a data d’avui, i que manté el nivell de qualitat dels serveis que des de 

l’Ajuntament s’ofereixen als veïns i veïnes del poble.  

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que ells han estat revisant i analitzant aquests 

pressupostos i tenen alguna observació a fer-hi. Per una banda, vers el capítol 

d’ingressos, els satisfà el fet que s’hagin ajustat, com molt bé el Sr. alcalde ha esmentat, 

les partides corresponents a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys, que semblava 

un fet, sobre la primera versió, que calia ajustar, com l’impost sobre les llicències de 

construcció. Això els ha agradat i s’ajusta al que ells esperaven. Respecte al capítol de 

despeses, sí que observen un plantejament de base dels pressupostos un tant 

continuistes. Esperaven, d’alguna manera, el que pensen és amb un pressupost en un 

exercici pressupostari de rigor, de qüestionar totes les partides que el conformen i les 

seves dotacions amb una filosofia que podien denominar de base zero, és a dir, 

qüestionant-se els imports i no basant-se en el pressupost de l’exercici anterior. El per 

què? Suposa que tots entenen que la situació socioeconòmica ha canviat moltíssim, i que 

estan obligats a fer uns exercicis d’innovació, uns exercicis d’austeritat, d’alleugeriment 

de les seves exigències i paperasses i tramitació interna de l’Ajuntament, i d’aprimament, 

en la mesura del possible, de l’organització interna i de l’estructura. L’apreciació que 

tenen i, a la vista dels números, és que no és això el que s’ha fet, sinó que és un exercici 

pressupostari continuista, agafant els pressupostos de l’any anterior i, per tant, assignant 

i ajustant les partides. Dit això, també els agradaria poder arribar a pensar que aquest 

pressupost és el resultat, i així suposa que és, dels plans d’actuació de cadascuna de les 

regidories. És a dir, que és un pressupost participatiu, en el qual, per un procés de 

consolidació i d’ajut final amb les possibilitats econòmiques del municipi, doncs, arriben 

a aquest punt final que és el pressupost que presenten avui. Com que no dubten que això 
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és així, també els agradaria veure, els propers dies, quins són aquests plans d’actuació 

que justifiquen aquestes assignacions a cada àrea de les regidories respectives. Algun 

capítol, que els crida l’atenció amb aquests últims números, amb la darrera informació de 

la qual disposen, i potser és un tema purament de nomenclatura, però que no deixa de 

sobtar, i a ell el sobta, per exemple, que en la partida del pressupost de Governació ha 

desaparegut, o almenys no ho ha sabut veure, una partida que venien arrossegant, que ja 

sobtava, d’hores extraordinàries. Les hores extraordinàries del pressupost de Governació 

eren de 61.161€ pressupostats en el 2011. Aquesta partida ha desaparegut com a tal, i 

suposa, o ha d’entendre que està dins d’una partida que es diu gratificacions amb un 

import de 113.000€. Diu que el sobta, i que potser creu que és un problema de 

nomenclatura, però veure una partida de l’àrea de Governació de 113.000€ és una mica 

xocant. Per una altra banda, li agradaria esmentar que, potser com a conseqüència del 

que ha dit abans, d’aquest exercici seriós, amb una gestió, una negociació amb tots els 

estaments, amb totes les entitats externes i agents externs que participen en l’àrea de la 

neteja viària i del manteniment de parcs i jardins del municipi. El Sr. alcalde ja ha citat 

que hi ha un increment, perquè es millora la qualitat o continuïn amb els nivells de 

qualitat. Només vol dir que hi ha una xifra del pressupost del 2012 de 548.000€. Pensa 

que si aquí s’hagués fet un pressupost amb rigor, i potser ho poden explicar, doncs hi 

haurà hagut les conseqüents negociacions amb aquestes entitats, amb aquests agents 

externs, amb aquestes empreses que es dediquen a fer això, per renegociar també aquests 

preus i aquestes dotacions. És una partida que cada mes estan parlant de quasi 46.000€ 

per a la neteja viària i el manteniment de parcs i jardins. Els sobta, i suposa que hi deu 

haver-hi quelcom, però no ha sabut trobar-ho, que en el capítol de personal eventual hi 

ha un increment d’un 47% sobre el pressupost del 2011 en aquesta mateixa àrea de 

Serveis Urbans. És a dir, el pressupost de 2011 era de 108.687€ i passen el 2012 a 

159.393€. En el personal eventual tenen un increment. Només està dient l’anàlisi de 

xifres, però no pretén res, també poden mirar-ho fora d’aquí i analitzar-ho. Volen dir i fer 

una reflexió que, precisament, l’àrea de Serveis Urbans, per la seva importància i per la 

seva transcendència que té amb el benestar social, té un pes del 23 i mig per cent, quasi 

un 24 per cent del total de pressupost dels 10,8 milions d’euros que parlaven del 
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pressupost. Hi ha un capítol, el de Turisme, que, com molt bé ha citat el Sr. alcalde, 

realment aquí mantenen el pressupost. Fent una anàlisi, si exclouen d’aquesta àrea de 

Turisme el que és la Festa de la Verema i el Consorci, que estan imputats aquí, el seu pla 

per incentivar i promoure aquesta possible font, que és una font potencial del comerç del 

poble, de la seva font de finançament, la d’ingressos, els queden 51.900€. Si d’aquesta 

dotació treuen la Festa de la Verema i el cost del Consorci, els queden 51.900€. I 

d’aquest import, 26.500€ és el cost que té per a ells l’Oficina de Turisme que tenen a Can 

Lleonart. En definitiva, per al pla de promoció turística d’Alella hi ha una dotació de 

18.000€, concretament aquesta partida té una dotació de 18.000€. És clar, 18.000€ 

poden ser molts si a darrera no hi ha un pla consistent, o pot ser molt poc si el que 

esperen és fer d’Alella un centre turístic, de fer d’Alella un potencial amb el seu turisme, 

amb la seva explotació de les instal·lacions vitivinícoles, amb les seves instal·lacions 

històriques, i que hi ha realment un pla de promoció i d’incentivar l’emprenedoria en 

aquesta àrea. Evidentment, torna a repetir, si el pla no existeix, li sembla una barbaritat 

18.000€, es podrien guardar i quan tinguin un pla es podria dotar amb la quantitat que 

realment necessiti. Un punt relacionat amb això és el Consorci. Aquí han debatut sobre el 

Consorci força vegades, i té un dotació de pràcticament uns 68.000€ en números rodons. 

No volen entrar a qüestionar la necessitat d’aquesta entitat addicional del  Consell 

Regulador i que té els seus objectius, però realment ell, i pensa que tot el seu grup, no 

estan massa satisfets, demanant de conèixer el pla detallat d’actuació d’aquesta entitat, 

els seus compromisos, els seus objectius, i una mica justificar amb detall aquesta dotació 

de 68.000€. Hi ha la impressió, i és un tema que no és una impressió personal, sinó que 

és constatada, que no se sap ben bé si això respon a una necessitat real de promoció de 

la DO Alella o té alguna connotació més política que realment pràctica i efectiva de la 

DO. A l’àrea de Serveis Socials, hi ha la partida del SAD integral, la 23322630, amb un 

pressupost de 207.000€, incrementada  en un 30 per cent i escaig, i que no han sabut o 

no tenen la informació per poder justificar el seu increment. Li ha semblat que amb un 

realitat del realment comptabilitzat a 15 de desembre, amb el qual si ell ha fet un 

pressupost està obligat a què si es passa amb unes xifres a 15 de desembre, està obligat 

a fer un exercici de “forecast”, és a dir de preveure com acabarà l’any perquè si no, no té 
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sentit que faci el pressupost. Aleshores, si el 15 de desembre, està parlant de 15 dies i 

que aquestes són les xifres, tenen un import de 154.000€, el pressupost del 2012 és de 

207.000€. Arriben a una àrea per a ells base i important, i on esperaven un pla que 

realment fos innovador i progressista, per dir-ho d’alguna manera, amb les àrees 

d’Emprenedoria, Comerç i Ocupació, i resulta que aquesta àrea el pes del pressupost del 

2012 vers el total és del 0,78 per cent. És a dir, ells fan un pressupost d’una àrea que ell 

creu que té una sensibilitat generalitzada, i no cal que ho digui ell, molt alta, i és el 0,78 

del seu pressupost. Dedicaran 7.050€ a la dinamització del comerç. Ben bé no sap què es 

pensa fer, i torna a repetir que potser no val la pena dedicar-hi 7.000€ si no saben ben 

bé com dinamitzar el comerç. I diu dinamitzar-lo no dinamitar-lo. Hi ha una partida de 

2.500€ per fer les senyalitzacions indicadores, que això potser és una de les ambicions 

del pla, posar unes indicacions que potser està bé. Tampoc hi troba ni una sola menció a 

un pla de suport als emprenedors. Ell veu difícil poder dinamitzar el comerç, els negocis, 

l’emprenedoria, l’ocupació, incentivar la iniciativa de cadascun d’ells per crear i potenciar 

el fons d’ingressos futurs, si per part del govern municipal no hi ha una força i una 

demostració de les accions i del que es vol fer en aquesta àrea. La partida concretament 

de suport al teixit empresarial és de 8.600€. No sap si respon a algun pla, que tampoc no 

coneixen, i torna a dir que pot ser molt, pot ser llançar els diners o pot ser molt poc. El 

tema de Cooperació Internacional, en la situació en què estan, econòmicament parlant, 

té una dotació de 52.500€. Ells no volen qüestionar l’aportació que es fa al Fons Català 

de 37.000€, però solament a efectes comparatius si a l’àrea d’Emprenedoria, Comerç i 

Ocupació, li dedueixin les partides de retribucions que a l’àrea de Cooperació 

Internacional no estan imputades, aquí no hi ha retribucions salarials, els queda 

36.650€. És a dir, pràcticament, estan dotant una quantitat similar per al  Fons de 

Cooperació Internacional i el que pensen dedicar a Emprenedoria, Comerç i Ocupació. 

S’atreveix a llançar una proposta totalment trencadora, que dels 53.000€ que dediquin 

3.000€ al Fons de Cooperació i 50.000€ que responguin a uns plans efectius de dotació. 

En el tema de reformes d’edificis municipals hi ha una partida de 115.000€, que va 

entendre l’altre dia que això era, bàsicament, o una partida molt important pel tema de 

l’Escola Fabra. No sap si és així. Si és així, ho miraran i ho demanaran també. Suposa que 
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aquests pressupostos que avui s’aprovaran aniran realitzant-se i li agradaria que hi 

pogués haver les corresponents sessions de seguiment del control pressupostari. Torna a 

repetir que hi ha 36.000€, dels quals s’han dedicat 7.050€ a la dinamització del comerç, 

8.600€ de suport al teixit empresarial. A la partida de Participació Ciutadana hi ha un 

pressupost de 46.900€, i continua recordant com diu l’Emprenedoria, el Comerç, 

l’Ocupació i el Turisme. Ell s’atreviria amb certa humilitat a recordar al Sr. alcalde que 

estan davant de la necessitat d’aplicar criteris de prudència, criteris de revisió de totes, 

no d’unes quantes, de totes les partides del pressupost, torna a repetir, amb una filosofia 

de base zero, encara que això representi un cert cost polític. Dit això, li agradaria que la 

seva portaveu tanqués una mica l’anàlisi que ell ha fet.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que suposa que, com ja deu pensar el seu grup 

municipal, no votarà a favor d’aquests pressupostos que avui se’ls presenten. Votaran no 

per raons de fons, però, malauradament, perquè no poden estan en absolut d’acord amb 

un pressupost continuista i, a més, entenen que amb un engany flagrant. Un pressupost 

que, malgrat les actuals circumstàncies, no el corregeix ni un mil·límetre les prioritats 

d’aquest govern d’Esquerra i de PSC. Però també votaran no a aquests pressupostos per 

motiu de forma, per les maneres exhibides en la seva tramitació que, lamentablement, 

veuen més properes a la supèrbia que al bon sentit i a la prudència. Una manera de fer, 

que ja d’entrada els fa desconfiar d’aquests números i, la veritat, és que senzillament no 

se’ls creuen. Quant a les formes, en vol parlar amb el Sr. Francisco. En el Ple de 

Constitució se li va demanar que canviés les seves formes de governar. Li van oferir la 

seva col·laboració per pactar i afrontar els canvis que necessita l’Ajuntament davant la 

duríssima situació general de crisi; un panorama que sens dubte empitjorarà el 2012 i 

que tampoc veuen que millori molt el 2013. Encara que, segurament amb retard, estaven 

amb prou bones condicions per començar a actuar i a assumir el nou escenari de 

dificultats financeres que se’ls cau al damunt. I, sobretot per fer-ho sense castigar més 

els ciutadans. Això sí que s’ho podrien permetre, diu al Sr. Francisco, i no el seu casal. 

No havien de castigar les economies familiars amb més pressió fiscal, justament el 

contrari del que ha fet el Sr. alcalde ara. Realment, en l’Ajuntament sona la mateixa 
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música amb la mateixa lletra que fa dos anys sonava a la Generalitat, però, per sort, amb 

una altra escala. Però lluny d’entendre el seu oferiment de consens, el Sr. alcalde s’ha 

instal·lat en un veritable ostracisme polític que no farà més que portar complicacions a 

tots plegats. I, fins i tot ara, el Sr. alcalde ja no té ni interès a mantenir les formes; no 

ha volgut asseure’s a parlar de res, per acabar presentant-los tard i malament els seus 

números, sense cap explicació ni justificació, sense cap direcció ni projecte, més enllà 

del seu casal que realment, ves per on, ara no hi és. El resultat d’entendre aquesta 

manera de la seva feina, és que no es poden creure els números que avui els presenta a 

aprovació, els quals sospiten que haurà d’anar corregint, com sempre fa, al llarg de 

l’exercici, ja sigui per imprevisió o per falta de realisme, o ja sigui directament per 

ocultació dels seus propòsits. Quant al fons, amb tot el que li acaba de dir, que estigui 

segur, que si malgrat el seu menyspreu per les formes i per la labor que ha d’exercir 

aquesta oposició, els hagués presentat avui un pressupost amb un cert sentit de realitat, 

coherent amb el que està passant fora d’aquestes parets i que posés l’accent, ni que fos 

modestament, a prestar a l’economia, i quan diu economia vol dir l’economia real i 

productiva que sembla que el Sr. alcalde se n’ha oblidat, i si veiessin un mínim esforç de 

reducció de les despeses municipals, doncs avui hi votarien a favor, encara que no hi 

haguessin estat del tot d’acord, encara que haguessin vist uns canvis tímids o 

insuficients, però hi haguessin votat a favor. Però, de tot això, res de res. El Sr. alcalde 

avui els presenta uns pressupostos continuistes, com ha dit el regidor Sr. Izquierdo, 

acomodats a les polítiques del subsidi i la subvenció, en què s’ha especialitzat el Sr. 

alcalde, per dir-ho d’alguna manera. Els seus pressupostos se sustenten en gran part en 

un engany que perjudica els ciutadans d’Alella. El Sr. alcalde ha apujat els impostos, 

concretament l’IBI, en contra del que s’havia compromès en el seu programa electoral i 

en absoluta imprevisió del que podria fer el govern central de l’Estat. Un increment ni 

més ni menys que de 500.000€, dels quals 300.000€ són de l’Estat i 200.000€ són del Sr. 

alcalde, el 2,3 per cent. I això és gravíssim i no deixa de ser una broma molt, molt 

pesada, quan recorda que el Sr. alcalde sosté sempre que l’Ajuntament no necessita 

aplicar més pressió fiscal gràcies a la seva gran gestió. Doncs, amb què destinarà aquesta 

injecció d’euros que exprimeix dels ciutadans d’Alella? I ho pregunten obertament. I, 
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repeteix, que no es creuen els números que avui els presenta. Una administració, diu al 

Sr. Francisco, només pot demanar un major esforç fiscal als ciutadans quan ella mateixa 

aplica rigor i contenció als seus comptes, quan dóna exemple i posa en marxa polítiques 

actives de foment de l’economia i de l’ocupació, justament el que ell no ha fet. Quant al 

casal que abans es referia, no sap on s’amaga. No sap si vol evitar que ho relacionin amb 

la pujada d’impostos, però realment no és en aquest pressupost. I no hi és quan a corre-

cuita els fa aprovar un PUOSC de 720.000€. L’estructura de la despesa municipal 85 per 

cent de la despesa de personal i funcionament general, 9,2 milions d’euros, 7,2 

inversions, dels quals 6,5 no són reals. 4,8 per cent de subvencions i 3 per cent de 

despesa financera. No són aquests els números? 22 regidories, 90 persones de personal 

amb un pressupost de 10.800.000€. Reduir costos i optimitzar recursos és una 

assignatura pendent. No poden esperar a tenir el problema a sobre. No es poden endeutar 

per la despesa corrent i, tant el Sr. alcalde com ella, saben que per quadrar els comptes 

només passarà per un lloc, pujar impostos. Li diu, al Sr. Francisco, que això li deia 

aquesta portaveu en el Ple de pressupostos de 2010, estan a 2012 i ell puja impostos, no 

redueix la despesa de personal i de funcionament, i els ingressos reflectits en el 

pressupost no són versemblants. Ingressaran molt menys per part de la Generalitat, molt 

menys per part de la Diputació i previsiblement, o almenys per aquest grup municipal, 

molt menys per part de l’Estat, i entren en recessió. Economia real i productiva. No 

aposten ni pel comerç del poble ni per la seva activació i creixement, ni per 

l’emprenedoria, tot i que ara li han dedicat una regidoria, ni pel turisme. Aquesta sí que 

era una inversió, una bona aposta. Una aposta valenta, estratègica i de futur. Una aposta 

que s’ha de treballar molt, però una aposta la qual generaria, sens dubte, unes sinergies 

de consum i de llocs de treball. Projectes que aportarien valor al poble, d’acord amb el 

nou ordre de prioritats que la crisi els imposa. No aposta per la transversalitat entre 

regidories, Emprenedoria, Joventut i Ocupació, Comerç i Turisme, no hi ha un pla 

d’actuació comú. Cooperació Internacional, ja li ho ha dit el regidor Sr. Izquierdo, i a 

més a més també li ha fet una proposta econòmica, i ja sap que per al Sr. alcalde és una 

proposta estratègica, i ells s’han cansat de dir que també hi aposten, però quan es pugui 

i quan sigui necessari. I, en aquests moments, entenen que la prioritat passa pel poble. 
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Aquests diners podria invertir-los en un servei d’ocupació municipal, que funcionés, que 

fos un espai virtual de feina, que part de la borsa de treball fos un centre 

d’emprenedoria, un espai per a empreses i empresaris, espais de formació i 

assessorament. Per al comerç i per al turisme crear la seva pròpia marca, identificar i 

posar un valor als seus productes. No ho sap, però, de coses, se’n poden fer moltes. Per 

totes aquestes raons exposades i com ja li ha dit al principi, votaran que no a aquestes 

pressupostos, però segur que, amb una mica d’esforç, treball i voluntat per part del Sr. 

alcalde, hagués tingut els seus fruits. Perquè posar en valor les idees dels altres i veure si 

poden ajudar a millorar-ho és un exercici que el Sr. alcalde encara no ha volgut posar en 

pràctica.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ella diria que l’únic fet destacable del pressupost 

d’aquest any és que l’IBI, que els pujarà un 12,5 per cent, és l’únic fet realment 

destacable. No és imputable a aquest govern completament, però és l’únic fet destacable 

perquè, tot i que se situen en la situació econòmica amb què estan, que ha canviat poc, 

les empreses i les famílies, en general, majoritàriament, han reduït la seva economia i 

l’Ajuntament no ho fa. No ho va fer el 2008 quan va començar la crisi, ni el 2009, ni el 

2010, ni el 2011, i continuen exactament igual. L’alcalde continua qualificant el 

pressupost de social, d’equilibrat, etcètera, però en realitat res no ha canviat, ni res no 

ha millorat. Ells també treballen els números, i no els surten de cap de les maneres de la 

mateixa manera que l’alcalde els ha exposat a l’inici de la seva intervenció. Potser sí que 

seria un exercici interessant de fer. Sí que haurien de veure el 75 per cent del pressupost 

on està, i veurien que aquestes dades, que el regidor Sr. Izquierdo comentava o la 

regidora Sra. Xatart, s’ajusten bastant més en la introducció que l’alcalde els exposava en 

l’inici. Li agradaria demanar-li que alguna de les dades que ell ha comentat, com els 

serveis a les persones, i parla d’un increment, doncs, a ella, no l’hi surt, se l’hi queda 

igual. I, a la via pública, a les actuacions a la via pública, tampoc li surt cap increment. 

Ella pensa que més aviat al contrari, que el 2011 va ser més important allò que es va fer 

a la via pública i tots ho van veure abans de les eleccions.  S’hi van posar més diners dels 

que es posaran el 2012, sense cap dubte. Poden entrar partida a partida, de fet hi ha 400 
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i escaig partides, i, per tant, hi ha molta cosa a rascar, però se centra, per tampoc avorrir 

les persones que avui els acompanyen, a veure com veuen ells el pressupost. I el veuen 

poc coherent amb els temps que viuen, molt poc coherent. El veuen amb poc compromís 

en relació a la ciutadania i en relació amb el progrés d’Alella, i això s’expressa molt bé 

amb aquest escassíssim 0,76 per cent que té el pes d’una de les àrees que hauria de ser 

més importants en aquest moment, que és Emprenedoria i Ocupació. I aquesta 

segmentació que hi ha, que no s’entén, de Turisme, que sembla que a la regidora del PSC 

no li acaba de preocupar. Tenen també un pressupost poc transparent. I, el fet que sigui 

tan complex esbrinar on està realment el pes de la despesa, és la demostració evident 

que és un pressupost poc transparent. I que la manera com l’expliquen a la ciutadania 

també és poc transparent. I, per descomptat, no hi ha cap voluntat d’arribar a acords, 

perquè almenys, a aquest grup, a Gent d’Alella, no se’ls ha ofert la possibilitat de 

negociar res, no. És un gest que ha de fer el govern que és qui té la capacitat de fer-ho, 

evidentment, Perquè, quan ingenuament aquesta regidora ho ha fet anys anteriors, la 

resposta saben quina ha estat. Aleshores, per donar una mica d’idea amb xifres de les 

quatre que ella pensa que expliquen aquest pressupost, doncs creu que és incoherent amb 

els temps que corren, perquè els contribuents d’Alella acabaran pagant més que mai, més 

del que mai s’ha pagat en aquest Ajuntament, per rebre, el Sr. alcalde diu que més 

serveis i ella creu que els mateixos, o potser no. I si això és així, es pregunten, i com es 

fa això? Es fa perquè passen coses com que per exemple encara tinguin un 3 per cent 

d’increment en les retribucions dels càrrecs electes, que possiblement és una quantitat 

petita, però, hi ha cap necessitat d’incrementar-se un 3 per cent? Sembla increïble, no? 

La plantilla, com comentava, és un 38,7 per cent del pressupost, que queda pràcticament 

amb el mateix import que l’any passat, i resulta curiós quan s’han produït les retallades 

que s’han produït per part de les Administracions, i quan incrementen d’una forma tan, 

des del seu punt de vista incomprensible, les contractacions que fan de serveis externs. 

Ells aquí paguen el personal, només faltaria, i paguen també amb contractacions diverses 

que poden ser de suport jurídic, o d’assessories o de projectes i d’obres doncs, 

concretament el 2012, 428.000€. Incrementen també les assegurances fins a 57.000€. I, 

per a ells, aquest treure pit amb la modernització d’aquesta administració els sobta, 
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perquè és un argument reiteratiu de l’alcalde que sempre ha hagut de dotar la regidoria 

de Noves Tecnologies per modernitzar i modernitzar; s’està modernitzar l’Ajuntament des 

que hi ha com a alcalde Andreu Francisco, la realitat és que es va posant cada vegada 

més diner en informàtica i no sap si és que la que es va posar el passat any ja no valia i 

s’ha de tornar a posar, és una de les regidories en què el pressupost s’incrementa en un 

20 per cent. I hi ha poc compromís en el futur i això es veu en l’escassa dotació que 

comentaven abans, a les àrees d’Emprenedoria i Ocupació i també amb el tema de Noves 

Tecnologies. I acaben de dir que hi ha 15.000€ a la fibra òptica, i ja els explicarà el Sr. 

alcalde a quantes llars arribarà la fibra òptica amb aquests diners. I pel que fa a les 

inversions, tampoc pensen que hi hagi inversions generadores de riquesa. La inversió més 

potent és la de Cal Vell i els veïns no la volen, sembla. I no li estranya, perquè l’hauran 

de pagar ells, hauran de pagar l’IBI, porten tots aquests anys pagant els seus impostos i 

ara, a més també, s’hauran d’asfaltar els carrers. No li estranya que no la vulguin. Hi ha 

poca transparència. Ella continua insistint que si això és així. Quan pregunten si es pot 

fer l’exercici de veure on posen els diners en els diferents nuclis o urbanitzacions del 

territori d’Alella, se’ls diu que aquí no es discrimina i que això no és una resposta que 

sigui prioritària donar a l’oposició. I, com ha dit fa ja un moment, no hi ha voluntat de 

negociació, almenys ella no l’ha trobada, no se li ha ofert, no ha arribat. Ells pensen que 

aquest esforç de rigor, d’austeritat, d’aprimament l’haurien d’haver fet ja no només 

aquest any sinó l’anterior, i des de l’inici de la crisi, però estan en un petit paradís, aliè a 

tota la resta de municipis catalans. Suposa que l’alcalde sí que podrà treure pit i 

considerar que aquest és un pressupost que pot transmetre il·lusió, però haurà de deixar 

aquesta feina només per a ell, perquè ella pensa que no poden dir ni que aquest 

pressupost transmeti il·lusió, ni confiança, ni capacitat de tirar endavant el poble. I vol 

passar la paraula al regidor Sr. Bardes que vol fer unes acotacions sobre el tema de l’IBI. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que, en referència al 10 per cent de la pujada de l’IBI, 

que encara que vingui del govern central, pregunta si ells estan obligats a acceptar-ho. 

Doncs si estan obligats a acceptar aquest 10 per cent, que entén que per una mitjana de 

800.000€ que hi pot haver en el municipi, pot ser uns 100€ per família més uns 20€ del 2 
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per cent, uns 120€. La seva pregunta és si no hi ha alguna manera, ja que ho han 

d’acceptar forçosament, per no gravar tant a les famílies, i si no es podria tornar o deixar 

de cobrar taxes com podrien ser escombraries o alguna altra taxa o impost municipal. 

Perquè això que estan obligats a acceptar-ho, doncs ho accepten, però després ho 

retornen als veïns, retornant-los el que són les taxes. Ell creu que això seria fàcil. Després 

diuen que és 2012 i 2013. La seva pregunta és si se sap què passarà els 2014 i el 2015. 

No se sap. També pregunta si se sap que si igual que quan no es fan puges d’IPC i altres 

en les empreses, quan vénen propers anys s’intenta normalitzar, i la seva pregunta és si 

s’arribarà a normalitzar aquesta puja baixant futurs IBIs del 2014, 2015, 2016, o ja ha 

queda súper consolidat aquest 20% del 2012 i el 2013. 

 

El Sr. alcalde manifesta que contestarà a aquesta pregunta. Si ho sabessin segurament 

estarien assessorant al Fons Monetari Internacional o alguna altra institució d’aquest 

tipus. L’estat ha fixat aquest increment del 10 per cent en el cas del municipi, i, per 

tant, per a 2012 i 2013. Els anys 2014 i 2015 no saben què decidiran pel camí des de 

l’Estat, si desapareixeran o no desapareixeran, si obligaran a mantenir-ho o no. En 

qualsevol cas, això sí que és una cosa que s’haurà de treballar durant l’any 2013 per veure 

què és el que passa. Ells, com  a Ajuntament, tenien clar que es tocava l’IBI un 2,7 

perquè hi hagués un increment d’ingressos provinent de taxes i d’impostos d’un 2 per 

cent. Ha quedat per sota del 2,4 de l’IPC i amb això és amb el què treballaven. En cap cas 

comptaven amb aquests diners. En qualsevol cas, això sí que ho hauran de veure el 2014.  

I després acabarà de contestar a tothom. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que sí, però que el 2,4 que ells pugen sí que hi poden 

renunciar. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no, en cap cas. Fins i tot, si algun Ajuntament havia 

programat un descens del seu coeficient, ni que fos perquè pujava, perquè encara estava 

amb actualitzacions, això queda derogat i s’aplica el coeficient de l’IBI de l’any anterior.  
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El regidor Sr. Bardes manifesta que si no es pot retornar al ciutadà amb les taxes, que sí 

que poden gestionar ells. 

 

El Sr. alcalde manifesta que les taxes s’aproven i publiquen abans de final d’any per tenir 

una durada d’un any. En cap cas es poden modificar al llarg del mateix any. Hauria de ser 

a 2013 que s’hauria de valorar. En qualsevol cas, també les taxes vénen congelades la 

majoria des de 2005 i 2007, estan així, i la taxa de la brossa que serveix per cobrir la 

gestió de la brossa ja té un dèficit de prop del 15 per cent del que es recapta sobre el 

que costa el servei, més enllà que són dels pocs Ajuntaments que donen fins a un 50 per 

cent de bonificacions, i que qualsevol persona que faci un dels tres recursos per 

aconseguir bonificacions té un estalvi de 16€ més sobre el rebut com a retorn del cànon. 

De cara a 2012, ja li diu ell que no hi ha cap tipus de marge de maniobra, de cara a 2013 

valoraran el marge que hi pugui haver i decidiran què és el que es pot fer respecte de 

tots els impostos i les taxes. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que al fil de la pregunta que formulava el regidor Sr. 

Bardes, el Sr. alcalde sap perfectament quins serien els mecanismes per no repercutir al 

cent per cent aquest increment, tant el que ell va establir en la seva potestat d’alcalde 

amb majoria de govern, com el que ve imposat pel govern de l’Estat. I de la seva bona 

ploma li diu que aquells contribuents que paguessin mitjançant domiciliació bancària 

durant els tres primers mesos, el 25 o el 50 per cent, de la seva quota d’IBI, podrien 

veure’s beneficiats amb una bonificació del percentatge que el Sr. alcalde o el seu equip 

de govern estimés convenient. És a dir, sí que existeixen mecanismes municipals per a 

bonificar i reduir la repercussió de l’increment del coeficient que marca l’Estat i que el Sr. 

alcalde, prèviament a l’Estat, va determinar. I valorant el pressupost en el seu conjunt, i 

per no avorrir als assistents, fa directament seves l’al·legat que ha fet el regidor Sr. 

Izquierdo, en gran part el que ha fet la regidora portaveu de CiU, la Sra. Xatart, i en gran 

part, també, el que ha fet la seva companya de Gent d’Alella, la regidora Sra. Marzo. 

Efectivament, el Sr. alcalde viu instal·lat, aparentment, cada vegada més, en una espècie 

de feu medieval en el qual sembla que la justícia hagi de ser una justícia pregada, i la 
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relació amb la seva alcaldia també hagi de ser pregada. El Sr. alcalde sempre espera que 

hagin de ser els regidors de l’oposició els que piquin a la seva porta, mai es digna a picar 

a la porta d’aquells regidors que no governen, però sí que representen a una immensa 

majoria dels veïns. I això es així. Tant el grup de CiU, com el grup de Gent d’Alella, han 

qüestionat les formes. Efectivament, el Sr. alcalde va facilitar-los aquests números 

definitius el divendres, fa tan sols uns dies, o, si més no a aquest regidor, el passat 

divendres. La plantilla de personal després fins i tot. Però és que, a més, el Sr. alcalde no 

s’ha dignat a cridar els grups de l’oposició per intentar que recolzin el seu pressupost. El 

Sr. alcalde sap que té la seva majoria i amb la seva majoria es dedica, simplement, a 

exercitar el corró de la seva piconadora. I això és així. I això quant a les formes. Però és 

que, a més, respecte de les formes, fa ja varis mandats, i varis Plens semblants a aquest, 

en altres exercicis, en els quals el Sr. alcalde es comprometia a fer un exercici de diàleg i 

d’arribar als acords o al consens que sigui amb la resta de forces polítiques d’aquest 

Consistori per treure endavant aquests pressupostos amb el major dels recolzaments. 

Però, any rere any, el Sr. alcalde segueix caient en aquesta mateixa actitud d’aquesta 

espècie de justícia pregada de feu medieval a què abans feia menció. Fins i tot,  des del 

Partit Popular i Gent d’Alella, des de fa ja alguns anys, vénen suggerint la possibilitat 

que el pressupost incorpori un percentatge, encara que sigui simbòlic, que reculli el 

caràcter o la voluntat participativa dels veïns. Li havien suggerit la possibilitat que part 

del pressupost, de les partides de pressupost d’obres públiques, les poguessin determinar 

els propis veïns, de tal forma que, de baix a dalt, l’Ajuntament tingués coneixement de 

quines són les demandes més domèstiques, si ell vol, d’aquells clots, d’aquelles faroles o 

aquells semàfors que han deixat de funcionar o que generen problemes als veïns. I que 

part d’aquest pressupost o d’algunes partides de l’àrea de Serveis Urbans o d’Obres i 

Manteniment, es destinessin a solucionar aquelles demandes dels veïns. Tampoc. Pel que 

fa al fons, tant Gent d’Alella com CiU, li han insistit que és un pressupost poc realista en 

la situació econòmica actual i sí que és continuista respecte al pressupost de l’exercici 

anterior. Però és que, efectivament, és així. El pressupost de l’exercici anterior tampoc 

era un pressupost realista ni era un pressupost rigorista respecte de la situació que era 

semblant a la que ara ja pateixen. Efectivament, les dotacions pressupostàries de les 
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accions del govern destinades a possible generació de treball o incentivar els 

emprenedors locals són les que el regidor Sr. Izquierdo ha descrit perfectament. Per 

contra, per citar un petit exemple, aquest Consorci de la DO té una dotació quasi un 600 

per cent major que el que el Sr. alcalde pensa destinar a la generació de treball o a 

incentivar o prendre mesures, o potenciar accions que permetin als emprenedors locals 

sortir d’aquesta crisi o suportar-la millor. És una forma de governar tan lícita com 

qualsevol altra, la de governar tancat al seu despatx d’esquenes al ciutadà, és lícita. Té el 

seu cost, però és lícita. El que no pot pretendre que ells, o des del grup del Partit 

Popular, recolzin un pressupost que ni és real, ni assumeix la situació que estan vivint, 

que és poc transparent, que s’ha facilitat a l’oposició els dies mencionats abans. No 

poden recolzar-lo, però sí que des del grup del Partit Popular volen felicitar el Sr. alcalde 

per aquesta partida que no apareix en el pressupost i que hagués hagut aparèixer, segons 

el seu compromís ineludible amb els seus electors, i es refereix a la partida, o les 

partides, o les dotacions pressupostàries necessàries per iniciar o emprendre l’obra del 

casal. Probablement, el Sr. alcalde hagi tingut un cop de realisme, un cop de raciocini, i 

s’ha adonat que la majoria de ciutadans d’Alella no estan per la labor de recolzar una 

obra que els pot endeutar, perquè ara no toca. El felicita en aquest sentit, perquè hagi 

omès d’aquest pressupost qualsevol dotació pressupostària destinada a l’execució 

d’aquesta obra.  

 

El Sr. alcalde manifesta que intentarà més o menys respondre algunes coses en genèric i 

volia començar pel Partit Popular, però ho deixarà per al final. Ells insisteixen en les 

idees que aquest és un pressupost continuista i no realista, i això creu que, més o menys, 

tots ells ho han manifestat així. Doncs sí, és un pressupost continuista. La ciutadania 

d’Alella, ara fa poc més de mig any, va decidir tornar a donar suport a una opció política, 

entre altres coses, per la seva gestió municipal, perquè si ho comparessin estrictament 

amb el pes i els vots que reben els diferents partits en les altres comtesses electorals, en 

aquests moments ells no serien sis regidors, sinó que en serien un, i d’altres formacions 

tindrien la majoria absoluta. Per tant, una part de la ciutadania va entendre que la gestió 

duta a terme aquests darrers vuit anys era prou bona com per donar-li suport. I, per tant, 



27 

 

aquests pressupostos sí són continuistes. Però amb el que no pot estar d’acord és amb el 

que ells diguin que no són realistes. Ell creu que els fets donen fe, són la prova que els 

pressupostos aprovats any rere any, els darrers vuit anys, han estat pressupostos 

realistes, perquè fins a data d’avui, i hauran de veure quin és el tancament de 2011, però 

fins a data d’avui, aquest Ajuntament ha liquidat cada pressupost en positiu, i ha tingut 

romanents positius de tresoreria. Tot això, amortitzant prop de 4 milions d’euros de 

préstecs i fent tot un seguit d’inversions que bona part de la ciutadania ha valorat com a 

millores en els equipaments, infraestructures del municipi. Per tant, ells podran, en 

aquest aspecte, dir el que creguin convenient, però ell creu que si d’alguna cosa poden 

estar moderadament orgullosos o satisfets és que han anat tancant i encertant la 

pressupostació amb els resultats de cada any. Perquè si no estarien en la situació de la 

majoria dels ajuntaments del país, que és que estan amb romanents negatius, liquidant 

en negatiu, sense que els bancs els concedeixin préstecs per poder assumir les seves 

despeses corrents, perquè algú ha dit que haurien d’endeutar-se per poder assumir 

despesa corrent. I, per no tenir, no tenen ni pòlissa de tresoreria. Per tant, podran 

entendre que les seves prioritats no són les seves, que destinen pocs recursos a Promoció 

Econòmica o que els destinen de manera incorrecta a Turisme, que inverteixen poc. Però 

fins a data d’avui els resultats han estat en positiu. I si avui en dia tenen un préstec, que 

en aquests moments deu quedar, deu tenir viu 3,1 milions d’euros, ja n’han amortitzat 

235.000€. Aquest préstec anava contra un conveni de la Generalitat, del qual la 

Generalitat ja ha tornat la meitat d’aquest import, és a dir, que ja els ha tornat més d’un 

milió i mig d’euros. Diners que van destinar a l’ampliació de l’Escola Fabra. I tenen, 

dintre dels deutes pendents de la Generalitat, cobrar aquests altres 1.600.000€ que estan 

simplement a l’espera, o en la cua d’impressió del Departament de Finances per tal de 

pagar-los. En el moment que la Generalitat els torni aquests diners, que ja els té 

pendents, preparats o ja els té previstos de pagar, veuran amb els seus problemes de 

tresoreria quan ho poden fer, l’Ajuntament estaria en disposició d’mortitzar aquest 

préstec i ser, no sap si l’únic Ajuntament, però un dels pocs Ajuntaments d’aquest país 

amb un endeutament zero. Perquè l’endeutament teòric d’aquest moment és zero, i, si 

volen, d’un milió i mig pendents de cobrar de la Generalitat un milió i mig perquè això 
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fos zero. Per tant, entén que no els agradi el seu pressupost o que no els agradi la seva 

gestió, però mentre els fets no ho demostrin, i potser ho demostraran a curt o a mig 

termini, els pressupostos quan s’han fet, quan s’han liquidat a final d’any, sempre han 

estat en positiu. El que sí els ha d’admetre és que no els hagi cridat a consultes per veure 

si hi havia alguna possibilitat d’entesa a l’hora d’obtenir un vot diferent del negatiu per 

part seva en aquests pressupostos. Ja sap que són uns quants anys i ja el costum del seu 

vot negatiu habitual, segurament ell també s’ha acomodat a no consultar-los. Si la seva 

voluntat és de major col·laboració amb aquest govern durant l’any, doncs ho poden 

valorar per veure si poden arribar a acords perquè el seu vot sigui diferent. En qualsevol 

cas, la feina que han estat fent i aquests pressupostos, creuen que recullen i donen 

cabuda a tot el que com a Ajuntament, tot el que com a govern, volen i creuen que pot 

que passi dintre d’aquest any 2012. Suposa, perquè així ho han manifestat ells, que 

comptaven o desitjaven que, en aquest pressupost, hi hagués una partida destinada al 

nou equipament sociocultural. Com ja s’han manifestat per activa i per passiva, i per 

diferents mitjans, és una voluntat política, és un compromís polític, al qual no renuncien 

i que volen mantenir, a diferència de la velocitat en el canvi de criteri a l’hora d’entrar a 

govern i aprovar el que es negava per altres formacions polítiques, ells han dit que si es 

donen tot un seguit de condicions, quan es donin aquestes situacions, si la situació i el 

context econòmic és correcte, si poden tirar endavant aquest projecte sense posar en 

crisi la situació econòmica i financera d’aquest Ajuntament, doncs tindran la voluntat de 

poder-ho tirar endavant. Això, a data d’avui, encara no és possible. Per tant, una vegada 

puguin avaluar si estan en les condicions de fer-ho,  ho intentaran tirar endavant. Si les 

condicions, el context, és encara molt pitjor, doncs, evidentment, seran els primers que 

ell creu que després de 8 anys de gestió amb els números que els comentava, no seran 

qui deixaran aquest Ajuntament en una mala situació econòmica i financera per la 

construcció d’aquest equipament. Una altra cosa són les mesures o els criteris a l’hora 

d’afrontar aquesta crisi que, evidentment, els superen de molt en l’àmbit municipal, estan 

parlant de molts altres àmbits, però que la gent, els economistes, els polítics que encara 

creuen en el keynesianisme, creuen que, per sortir d’una crisi econòmica, reduir la 

despesa pública no és la solució i que sí que és prudent i que és beneficiós la inversió 
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des del sector públic, la dinamització, la injecció de diners en l’economia privada, per tal 

de generar activitats, generar llocs de treball, generar treure gent de l’atur i poder, per 

tant, que puguin consumir, no cobrin subsidis, paguin els seus impostos, etcètera. Per 

tant, tots són models de política econòmica. En aquests moments, el model que ell 

defensa, doncs, evidentment, està en franca minoria a l’hora de donar respostes als 

problemes de la crisi econòmica europea, bàsicament. Però entenen que, des de la seva 

modesta opinió, és el que el sector públic ha de fer si està en condicions, i aquí estan 

parlant que aquest Ajuntament està en condicions i potser, i no sap qui ho deia, és un 

petit paradís, potser sí. Aquest Ajuntament, si pot, intentarà activar l’economia. Aquest 

govern, si pot, aquests 3 milions d’euros de què disposa, abans d’entregar-los a l’entitat 

bancària perquè directament els faci servir per cobrir previsions de riscos, i, per tant, que 

els faci servir per als seus propis interessos, s’inverteixin en el nou equipament 

sociocultural o en altres actuacions. Tenen la voluntat de tornar-los en l’economia una 

vegada els hagin recuperat. Aquí s’ha parlat de diferents coses. Hi ha coses menors o no 

menors, com el tema de la desaparició de les hores extres per canvi de gratificacions, que 

això ve donat per un canvi de concepte. Seria molt qüestionable valorar que els 

funcionaris no puguin cobrar hores extres, i el que sí poden cobrar són gratificacions. I, 

per tant, això ha fet que aquí hi hagi aquest canvi, i que dintre d’aquesta partida de 

gratificacions hi hagi diferents partides que hi havia prèviament en el cas de Governació. 

Sobre renegociar preus de contractes externs, aquí es va fer una aposta, a final de 2010, 

i de cara 2011 i 2012 de millora de manteniment de carrers d’aquest poble, de la neteja 

dels carrers. Una aposta per una millor recollida de residus, que en els darrers temps i 

fruit de la concessió prèvia, anterior a la darrera, doncs el servei era no satisfactori, i es 

va creure que s’havia de fer una aposta. Ja es va fer en el tema de la neteja viària un 

ajust, perquè amb gairebé els mateixos recursos s’incloguessin molts més serveis per part 

de l’empresa i es milloressin freqüències. D’entrada, això té una durada, són uns 

contractes que tenen una durada. Veuran també si la situació en el cas de les finances de 

l’Ajuntament empitjoren, l’escenari és molt pitjor, a l’hora de reduir aquesta qualitat que 

ofereixen en aquests serveis a la ciutadania. El seu qüestionament del Consorci DO Alella, 

pot entendre que ells entenguin que estratègicament són uns recursos innecessaris. Els 
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assabenta que la Denominació d’Origen Alella està composada per 18 municipis. Ells 

porten el nom i tenen només una part dels cellers i una part de les vinyes que produeixen 

vi a la denominació d’origen. Està clara l’aposta d’aquest govern per tal de dinamitzar 

econòmicament, turísticament i cultural, el municipi, aprofitant aquest valor afegit, 

aquest fet diferencial que tenen que és la vinya i el vi. Però això ho poden fer pensant en 

petit i pensant que tot ha de passar a Alella o que amb tot el que passi a Alella n’hi 

haurà prou, o poden pensar en macro i poder liderar un projecte estratègic de 

dinamització econòmica i turística en tot el territori de la DO. A partir d’aquí, ells podran 

considerar que aquests 66.000€ són molts o són pocs. Ells, com Ajuntament, sí que és 

cert que afronten amb aquests diners el que segurament serà prop d’un 60 per cent del 

pressupost d’aquest Consorci. Però, no sap si ells ho valoraran o creuran que és totalment 

estèril o no, però que el simple fet que a hores d’ara, en els municipis que pertanyen al 

Consorci, 15 de 18, que creuen que seran 17 de 18 al llarg d’aquest any, hi hagi uns 

mastelers amb unes banderoles en punts estratègics dels seus municipis que diuen 

Denominació d’Origen Alella amb els noms d’aquells municipis, amb unes banderoles que 

traslladen la imatge de la seva denominació d’origen a la majoria de territori de la DO. El 

fet que molts d’aquests Ajuntaments, ahir mateix tenien un Consell de Govern i 

l’Ajuntament de Tiana estava disposat a fer una aposta estratègica variant el que havia 

fet en el darrer mandat, i afirmant que volien posar-hi més recursos econòmics més enllà 

de la quota estàndard que paguen tots els Ajuntaments, que hi hagi Ajuntaments que mai 

s’havien plantejat fer cap tipus d’activitat vinculada amb el món del vi, i que ja en 

aquests moments ja l’any passat n’hagin fet, i aquest any estiguin preveient de fer-ne, 

doncs podran ells valorar que és una inversió estèril, però ells creuen que és una inversió 

estratègica. Veuran el resultat, creuen en la bondat dels resultats, i veuran en el termini 

de dos o tres anys si s’equivocaven en aquesta aposta estratègica o no. La Cooperació 

Internacional és l’etern debat amb el grup de Convergència i Unió que abans, quan estava 

a l’oposició en el Parlament de Catalunya, defensava a capa i espasa el 0,7 per cent, i ara 

que estan al govern l’han reduït, i allà on estaven al govern, a molts llocs, també han 

reduït aquest 0,7. En aquest Ajuntament, també és una decisió política, i que, 

evidentment, si en aquesta cadira que està ell hi hagués un altre representant està 
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convençut que aquest 0,7 per cent o gairebé 0,7 per cent de recursos propis que es 

destinen a Cooperació Internacional, serien, no sap si algú deia que quedessin en 3.000€ 

en comptes de 52.000€. Bé, tot és qüestió de creure en un model de societat i en un 

model de poble, i en un model de solidaritat. I, com ells deuen saber, evidentment, la 

situació dels veïns ha empitjorat en força casos. Han passat de tenir un atur estructural 

del voltant d’un 5 per cent a un atur d’un 9 per cent, molt per sota de la mitjana del 

Maresme, del 16 per cent si no s’equivoca, però han incrementat, han doblat aquest atur. 

Recorda que el 5 per cent es considera l’atur tècnic, és a dir, el que hi ha d’haver en 

qualsevol cas pel simple moviment d’entrada i sortida dels treballadors. Doncs és cert 

aquest diferencial, i per això, segurament, es dediquen insuficientment recursos, 

17.000€, a donar suport a l’ocupació, segurament insuficients, però creuen que, com els 

deia, la Cooperació Internacional és un model, la Promoció Econòmica n’és un altre, 

també partint del model de municipi que tenen, que és un municipi bàsicament 

residencial i que amb el nou planejament urbanístic intenten canviar-lo per passar-lo a 

un municipi on hi hagi una part productiva important. Però que, en l’actualitat, la part 

productiva, la generació de riquesa en el municipi es limita en molts casos al comerç i a 

alguna petita indústria o alguna indústria d’innovació tecnològica, més enllà dels pocs 

cellers que tenen en el terme municipal, que la seva incidència sobre l’aportació 

econòmica i els seus comptes de resultats o els seus volums d’ingressos són molt relatius. 

Per tant, es fa una aposta, i ell està, i ja els ho diu ara, que en el moment que, en el 

transcurs d’aquest exercici, si es creu necessari dotar amb més diners aquestes partides 

de suport a l’Emprenedoria i Ocupació, quan se sàpiga la liquidació de 2011 valoraran la 

incorporació de recursos. Però, com els deia, potser consideraran que aquí hi ha recursos 

insuficients, però el que sí que s’ha fet per afrontar aquest empitjorament de la situació 

econòmica i social dels veïns i veïnes del poble, ha estat incrementar, de manera 

important, els recursos destinats a Serveis Socials, als ajuts socials, sigui per suport que 

els infants puguin anar o que les famílies pugin portar-los a les llars d’infants, beques de 

llibres, beques de menjadors, ajuts extraordinaris, que se n’ha incrementat els seus 

recursos, etcètera. I mantenint un volum important d’atenció domiciliària, bàsicament, 

per la gent gran que sí que és veritat que en té 166, perquè s’estan acabant d’introduir 
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les darreres factures de l’any passat, i que ara surt una licitació amb uns imports que 

després els Serveis Socials valoren la conveniència o no de donar aquests serveis a les 

persones amb majors necessitats o amb majors dependències. Això sense recordar, perquè 

és clar, aquí, segurament ells ho fan molt malament, però que els diners que es destinen 

i que provenen de la Generalitat en àrees sensibles, Educació, Sanitat, etcètera, s’han 

vist reduïts. I aquí, es continua mantenint una aposta clara pel suport a l’Educació i a 

l’Ensenyament. No s’han afectat les quotes a llar d’infants, que hi havia una previsió 

d’ingressos de 1.800€ per infant a les places públiques i que serà per a l’any passat de 

1.600€,  i veuran què és el que la Generalitat els paga el proper curs i quan ho paguen, 

perquè aquest suport a les llars d’infants que havien de transferir als municipis, els de 

2011 “ni se sabe ni se le espera” quan transferiran aquests diners als Ajuntaments, 

aquestes despeses que ja han assumit. Però que, d’entrada, el seu compromís, mentre 

puguin, és mantenir els preus de la llar d’infants, i, per tant, mantenir el suport que hi 

donen des de recursos públics, des de recursos municipals, a aquest servei. Sense obviar, 

que els nens amb necessitats que van a les llars privades també se’ls dóna suport. Per 

últim, més o menys, i si volen tornaran a replicar, el tema d’increments de càrrecs 

electes, diu a la regidora Sra. Marzo que si sumés veuria que els diners destinats en el 

pressupost de 2011 a retribucions d’electes i eventuals comparat amb 2012 ha caigut, ell 

diria, que un 8 per cent. Per tant, si ella només es mira estrictament una de les partides, 

li diria que hi ha hagut un canvi de composicions de les maneres de ser retribuïts els 

diferents electes. I abans potser hi havia més gent per dedicació, perquè eren un grup 

més municipal amb un portaveu més que tenia una dedicació, i hi havia una persona 

menys que cobrava per dietes. Per tant, si no s’equivoca, en cap cas s’incrementa perquè 

també hi havia una situació d’eventuals que es va reduir, i, per tant, els diners que 

estaven dedicats a eventuals, càrrecs de confiança, s’han vist reduïts, i sí que s’han vist 

incrementats els diners destinats als electes que tenen una retribució, i la veritat és que, 

a vegades, la regidora Sra. Marzo l’astora i sempre està a temps de renunciar a la seva 

dedicació. En qualsevol cas, la plantilla, un 37,8 per cent del pressupost, doncs que vagin 

a comparar amb els altres municipis i a veure quins Ajuntaments tenen un 38 per cent de 

recursos humans en el pes del seu pressupost. N’hi ha, evidentment. Acostumen a ser els 
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que estan ben gestionats. En d’altres municipis estan 40 llargs,  50  per cents i més de 

50 per cents. I, aquests Ajuntaments sí que no els quedarà més remei que fer fora a gent. 

Potser amb aquesta injecció de l’IBI, potser podran salvar i aguantar un parell d’anys de 

no fer fora la gent. Però ells, fins a data d’avui, entenen que els treballadors de 

l’Ajuntament, que algun dia faran una comparativa, però que des de 2003 a 2008 

l’increment que hi ha hagut numèric és molt minso, sí que hi ha hagut un reciclatge i un 

canvi de treballadors. Però en nombre de 2003 a 2012, ell diria que és imperceptible, ell 

diria que menys d’un 10 per cent, però no voldria enganyar-los amb aquesta xifra, però ja 

ho faran i ja ho comunicaran bé. I l’altra cosa que volia dir-los és el tema de la pressió 

fiscal. Sí, ells varen agafar el compromís de no incrementar la pressió fiscal sobre els 

veïns. I, aleshores, a partir d’aquí, tothom pot interpretar el fet d’apujar un impost que 

l’increment de l’import dels impostos i taxes que entre tots paguen, hagi tingut aquest 

increment del 2 per cent, del fet que estigui per sota de l’IPC. Ells poden valorar que és 

un increment de la pressió fiscal. Amb preus reals, l’any 2012, la gent teòricament 

mantindrà la pressió fiscal o un mínim decrement. Però és igual. Sí que aquí s’han trobat 

amb aquest increment del 10 per cent impulsat pel Govern de l’Estat, que entomen i que 

permet no baixar la qualitat dels serveis que estan oferint, tot i que estan valorant 

quants serveis, per tal de veure’n la seva total continuïtat o la reducció d’algunes de les 

propostes de recursos que són molts i que creuen que cal continuar afinar amb el llapis a 

l’hora de valorar tots els serveis, si com a Ajuntament s’ho poden permetre. Lamenten 

aquest increment del 10 per cent, el regidor Sr. Berzosa comentava això del pagament 

apressat, del decrement del 5 per cent, doncs ell jurídicament qüestionaria la bondat de 

poder-ho fer aquest any 2012. Ell ho qüestionaria. En qualsevol cas, sap que hi ha algun 

Ajuntament petit d’Osona que ho ha aprovat. Veuran quin marge de maniobra hi ha o no, 

sobretot de cara a 2012. De cara a 2013 tindran unes majors certeses que els permetran 

prendre altres decisions, si cal, per rebaixar monetàriament aquest sobre increment de la 

pressió fiscal. Ell creu que, per part seva, ho deixaria en aquest punt aquí, i si algú vol 

reblar el clau i vol contra respondre, donarien un torn més, i ell, si cal, diria alguna cosa 

més, i posarien a votació el pressupost i beuria una mica d’aigua.  
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El regidor Sr. Izquierdo, manifesta que ell només volia aclarir a nivell del que ell ha 

manifestat i que no quedi com que han sigut paraules posades o frases posades en el que 

ell ha pronunciat. Considera que el Sr. alcalde ha guanyat les eleccions, com a bon 

gestor, i pensa que una de les seves virtuts és que ha estat a prop de la gent del poble. 

Dit això, també vol dir que el que ell ha esmenat és una anàlisi quantitativa de les 

partides i ha qüestionat el per què d’aquestes assignacions, les prioritats, les 

assignacions a les dotacions que s’ha fet, i qüestiona i continua qüestionant amb un 

criteri totalment que creu que haurien d’esforçar-se a fer un pressupost molt més dirigit 

als problemes que tenen avui, que tindran demà i que seran molts més greus en el 2013. 

Pensa que això no qüestiona per res la capacitat d’un bon gestor, sinó al contrari. Ell no 

ha dit que els pressupostos no fossin realistes, o sigui  la seva paraula no ha sigut 

realistes. El que sí ha qüestionat és l’assignació d’aquestes partides. Tampoc està a favor 

de reduir la despesa pública. El Sr. alcalde ho ha posat d’una forma generalitzada, i ell 

està d’acord amb no reduir la despesa pública, en el seu cas perquè tenen la capacitat de 

poder-ho utilitzar, però sí que han de mirar de gestionar, potser diferent, les partides 

que, amb això sí que es reafirma, com a pressupost continuista,  doncs no s’atreveixen a 

canviar o consideren que no s’han de canviar.  No sap com es pot exposar l’argument que 

el Sr. alcalde ha dit. Ha dit pràcticament de forma literal “activar l’economia”. Ell veu 

que s’hi destina un 0,78 per cent del total del pressupost. I, per tant, entén que és 

bastant miraculós. I després hi ha quelcom que ha alarmat moltíssim a ell,  també com el 

reconeixement de bon gestor, que ha dit, i això es pot escoltar en la gravació, que 

esperaran a renegociar amb aquestes entitats o agents externs, aquestes empreses, en el 

cas de la neteja viària i tal, en tot cas que renegociaran quan la situació empitjori. És 

una frase que no cal que la recalqui, esperar a renegociar quan la situació empitjori. 

Referent al Consorci de la DO ha demanat i ho continua demanant, que no qüestiona si 

són pocs o molts els diners, el que sí diu és que no sap veure i li agradaria veure, i creu 

que des del seu grup ho han demanat, un pla d’actuació i objectius que ells puguin seguir 

com s’assignen aquests recursos, que creu que els dos últims anys està al voltant dels 

170.000€. El tema de Cooperació Internacional, tot i que representa a Convergència i 

Unió, ho ha dit, des del punt de vista purament de gestió, apolíticament parlant, no 
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seguint cap directriu ni de partit ni de res, sinó simplement perquè creu que hi ha 

moments en què un ha de prendre decisions, encara que aquestes tinguin un cost polític. 

I, per últim, la possibilitat que el Sr. alcalde ha dit d’incrementar les partides 

d’Emprenedoria i Ocupació, li ha agradat sentir-ho. Però torna a dir, no s’han 

d’incrementar perquè sí. Ell el que troba a faltar és que hi hagi un pla d’actuació, un pla 

ferm, seriós i recolzat per l’equip de govern, que justifiqui si s’ha d’incrementar o no s’ha 

d’incrementar. O sigui, incrementar per incrementar aquestes partides ho deixaria en un 

segon terme. El primer terme seria, si realment ho creuen, definir tot un pla d’actuació. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ella diria que la ciutadania no ha votat l’alcalde o 

l’alcalde no ha guanyat les eleccions per com fa els pressupostos. N’està convençudíssima 

que no és així, absolutament. A veure, no serà per l’explicació que té la ciutadania dels 

pressupostos, que és un díptic dintre d’El Full i s’ha acabat. El Sr. alcalde ha de recordar 

que l’última audiència pública que ha fet sobre els pressupostos, per explicar-los a la 

ciutadania, ella pensa que va ser l’any 2007. Per tant, audiència pública de pressupostos 

no se n’ha fet i no creu que sigui aquest el tema, ni molt menys. El que sí que li ha de 

reconèixer és que la liquidació dels comptes sempre és favorable, i, per tant, això se li ha 

de reconèixer al cent per cent. El que també se li ha de reconèixer és que quan aproven 

després els comptes, una cosa és com liquiden el pressupost i una altra cosa és quan 

aproven els comptes la diferència tan impressionant que hi ha entre el que realment s’ha 

gastat, o com s’ha gastat, o on han anat els diners que prèviament estaven pressupostats 

d’una determinada manera. És a dir, com s’ha bellugat la foto, entre quan s’aprova el 

pressupost i després quan s’executa al llarg de tot l’exercici. Ella, parlant una altra 

vegada de números, és molt fàcil, diu al Sr. alcalde que és de l’orgànica el 01, funcional 

912, i la partida 10.000 Retribucions d’alts càrrecs, que a l’any 2011 hi ha 201.000€ i 

l’any 2012 hi ha 207.400€. És un increment, li agradi o no. Són retribucions que ell 

designa perquè en el sistema polític que tenen doncs el Govern de l’Estat informa 

profusament del que cobren els ministres i el president del govern, etcètera, però els 

Ajuntaments, com tothom sap, doncs és l’alcalde el qui decideix qui cobra què i com i 

quan. 
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El Sr. alcalde manifesta que demana a la regidora Sra. Marzo que no falti a la veritat, 

perquè és aquest Ple el que aprova les retribucions. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que a proposta de l’alcalde, lògicament. Ells poden votar 

en contra o no, però ell l’aprova. 

 

El Sr. alcalde manifesta que fins a data d’avui ells han votat a favor de totes. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que en aquest últim cas, molt conscientment, perquè no 

es produïa l’increment que el Sr. alcalde pretenia introduir, com ja es va fer constar en 

aquell moment. I pel que fa a la plantilla, doncs si es doten més places és que es doten 

més places, és així. El Sr. alcalde diu que ha canviat els eventuals i tal, doncs bé, sí, 

tenen una eventual menys perquè ara és regidora, però tindran un altre eventual. És a 

dir, la plantilla s’ha dotat amb més places per al 2012. Després veuran si s’ocupen o no 

s’ocupen, però s’ha dotat. I, finalment, amb el tema de la DO deu ser molt estratègic i 

deu haver-hi un gran lideratge, però va tenir l’ocasió i l’oportunitat d’estar a Vallromanes, 

el diumenge passat, que hi havia una suposada fira de formatge i vins i no en van trobar 

cap de la DO, no en van trobar. O sigui, que el lideratge que tenen és relatiu. I després el 

Sr. alcalde, de les xifres que li ha donat, no li qüestiona els 428.400€ de contractacions 

externes, que són molts diners. 

 

El Sr. alcalde pregunta a la regidora Sra. Marzo si li podrà indicar les partides, perquè li 

ha sorprès la xifra. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sí, que li enviarà, i tant que sí. Aquí hi estan 

posant totes les contractacions externes, efectivament, assessories, assessoraments 

externs, tant de l’àmbit jurídic com urbanístic, etcètera. 

 

El Sr. alcalde manifesta que és igual, que ja els enviarà el desglòs.  
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El regidor Sr. Bardes manifesta que vol agrair sincerament que el Sr. alcalde hagi 

reconegut que en cap moment ha parlat amb cap d’ells, i el que el Sr. alcalde argumenta 

és que sempre hi voten en contra. El Sr. alcalde hauria de donar-los la possibilitat perquè 

del grup de l’oposició la meitat són nous regidors, i d’alguna manera ells no són 

continuistes de res. A ell, li encantaria votar a favor aquest pressupost, li encantaria, ho 

diu seriosament. Però porten set mesos aquí, i ell les úniques paraules que ha creuat amb 

el Sr. alcalde són bon dia i bona nit. I el Sr. alcalde, com a majoritari ha de ser el que 

l’ha de cridar, a ell, perquè ells no és ningú i el Sr. Francisco és l’alcalde. I li encantaria, 

de veritat, aprovar afirmativament, donar el seu sí, a aquest pressupost i a totes les 

coses. I li encantaria no estar sempre amb la polèmica continuada que tenen en aquests 

plens i en totes les reunions. Ho diu sincerament. Ell no ha vingut aquí a fer polèmica i a 

fer polèmica. Ell no sap què pensen de Gent d’Alella, però no són aquestes les seves 

ganes. I el Sr. alcalde té 1.800 vots i Gent d’Alella en té 500 i escaig, doncs també són 

ciutadans d’Alella i ell també és el seu alcalde. El Sr. alcalde ha de comptar també amb 

ells i els ha de cridar. I, de veritat, que ell ha vingut aquí perquè té ganes de treballar 

per al poble, i, de veritat, amb el que està veient se li treuen les ganes. Fins i tot li dóna 

ganes de renunciar a la seva regidoria, així de clar ho diu. És que, venir aquí a què? Ho 

pregunta.  

 

El Sr. alcalde manifesta que el regidor Sr. Almendro li ha demanat la paraula un moment i 

mentre ell acaba de fer unes sumes. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que ell, com a regidor de govern, volia deixar anar una 

petita idea. No pot acceptar com a regidor de govern que es digui que aquest govern és 

poc transparent o que no té cap ànim de negociar. A part, tampoc no es pot dir que no 

s’ha informat i que l’única documentació que s’ha donat és de fa una setmana. Com 

saben, i per ser justos, i per dir-ho al públic, i perquè se sàpiga i consti també en acta, 

s’han fet tres sessions informatives exclusivament dues d’elles de pressupostos, en les 

quals tots asseguts aquí com estan, el primer dia fins i tot amb un projector, s’ha 
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explicat regidoria per regidoria els números. No només això, sinó que es van oferir tots 

els regidors de govern a asseure’s amb ells i explicar-los partida per partida, i les 400 i 

escaig que deia la regidora Sra. Marzo, si feia falta, quin era el seu contingut. Ell, 

personalment, ha estat més d’una hora assegut amb la regidora Sra. Marzo. També ha 

estat responent correus electrònics sobre preguntes que ha rebut de la portaveu del grup 

municipal de Convergència sobre quin tarannà tenia cada partida. Tota aquesta 

informació, ell personalment l’ha donada, però sap que companys de govern han fet 

exactament el mateix. De fet, la regidora Sra. Marzo s’ha assegut amb tots els regidors 

per tractar de les 22 regidories que hi ha. Aquesta informació se’ls ha donat a ells a 

l’oposició i hi ha hagut, òbviament, una explicació, i, per tant, tampoc està d’acord amb 

el que ha dit el regidor Sr. Izquierdo que no hi ha un pla d’actuació. Ell ha explicat de les 

seves regidories, perquè està dotat cadascun dels euros de cadascuna de les partides 

quina era la voluntat. Ell això ho ha explicat. Hi ha un pla d’actuació darrera. En 

qualsevol cas, si en volen més informació, que demanin quin pla d’actuació és, 

exactament. I afegirà també que, tot i reunint-se amb ells, amb l’únic que no s’ha reunit 

és amb el grup municipal del Partit Popular, perquè entén que si no entenen alguna cosa 

doncs ja li aniran a preguntar. En qualsevol cas, ell no ha rebut ni una proposta de 

modificació de les seves regidories, ni una. Li han fet preguntes per entendre, però ni 

una proposta de modificació de les seves partides. Per tant, que no acusin a aquest 

govern de ser poc transparent quan han fet tres sessions informatives, han fet sessions 

individualitzades, ni acusin de no voler negociar. Ell ha de proposar uns pressupostos que 

donen de base, i ha d’autoproposar-se una modificació? Entén que no, que són ells que 

han de venir i dir-los que no els sembla bé aquesta aposta, o que no els sembla bé 

aquella partida. Aleshores en parlen. Però, d’aquestes, ni una. Mentida, aquí al Ple, 

proposant canviar 50.000€ de Cooperació i passar-los a Promoció. L’única que en un mes 

ha sentit. I per acabar, vol dir al regidor Sr. Bardes que ell també és nou regidor, ell 

tampoc tenia molta idea de com es feien uns pressupostos, de com es portava un control 

diari de la despesa, de com es gestionaven diferents propostes amb Intervenció per fer la 

despesa del dia a dia. Tot això, ell tampoc ho sabia, però aquí hi ha una voluntat 

d’aquest regidor que li parla, de treballar per aquest poble i, per tant, de formar-se i de 
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preguntar on calgui. Ell ha estat assegut amb la interventora o ha preguntat als tècnics 

d’aquesta casa com s’havien de fer les coses. I el regidor Sr. Bardes té també aquest 

accés i ho podia haver fet. I lamenta que el regidor Sr. Bardes digui que no és ningú, 

perquè és un regidor d’aquest Consistori, i una mica de respecte als ciutadans que l’han 

votat.  

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que ell es comparava amb el Sr. alcalde. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que ell és un regidor d’aquest Consistori. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que no es comparava amb el regidor Sr. Almendro, estava 

parlant del Sr. alcalde. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que li és igual, ell està dient una opinió personal i  diu 

que lamenta l’expressió del regidor Sr. Bardes de dir que no és ningú, perquè ell és un 

dels tretze regidors que hi ha en aquest Consistori i també representa al poble. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que ja ho ha dit. 

 

El Sr. alcalde manifesta que un minut per la regidora Sra. Vilaró, un minut pel tinent 

d’alcalde Sr. Salas, la tinent d’alcalde Sra. Mans els minuts que cregui, i després ell 

contestarà ràpid les darreres interpel·lacions.  

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que farà una intervenció molt curta perquè hi ha hagut 

unes al·lusions molt directes a una de les regidories de la seva responsabilitat i aleshores 

li agradaria fer un parell de comentaris. La Cooperació Internacional sí que és una 

voluntat política que aquest govern en els mandats anteriors ja ha vingut demostrant, i 

que en l’actualitat continuen amb aquesta voluntat política. Però ella afegiria, i això és 

un punt de vista molt personal, però que està segura que molts dels seus companys de 

govern el comparteixen, i és que a més d’una voluntat política és un deure moral. És un 
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deure moral que tenen els ciutadans del primer món envers els ciutadans de l’anomenat 

tercer món. És cert que ells ara són una mica més pobres del que eren ara fa tres o quatre 

o cinc anys, però és que ells són infinitament més pobres que ells. Ells estan ara fa uns 

quants anys en crisi, però hi ha milions i milions de persones al món que estan 

permanent en crisi, que neixen en crisi i si tenen sort potser es moren a mitjana edat en 

crisi. Llavors, ella pensa que, a part d’una voluntat política, és un deure moral que tenen 

els ciutadans del primer, i que ells, com a govern d’aquest poble, estan decidits a 

continuar a tirar endavant. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que farà dos apunts molt breus. Per una banda el 

meravella com es pot demanar responsabilitats sobre aspectes amb els que no tenen 

responsabilitat directa, sinó que l’assumeixen, i que aquesta responsabilitat en altres 

nivells de govern sembla que no tingui la mateixa valoració. No sap si queda clar el seu 

argument, però els estan demanant responsabilitats en àrees que no hi tenen 

responsabilitat directa, i, en canvi, l’Administració que tindria aquesta responsabilitat, 

que està en altres mans, no dóna els recursos o no atén de la manera que ells estan 

reclamant. Per tant, això no li quadra massa. I després un altre punt pel que fa a una de 

les qüestions que s’han posat en dubte i que això sí que voldria que quedés ben clar. S’ha 

demanat al Sr. alcalde que treballés més, que s’esforcés més, i que tingués més dedicació. 

Bé, no sap si val la pena dir alguna cosa en aquest sentit, però ell creu que fa molts anys 

que no tenien una persona tan entregada a aquest poble i, actualment, pot assegurar que 

el seu equip de treball té la mateixa dedicació, el mateix esforç i les mateixes ganes. Res 

més. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans volia afegir-se una mica al que ha dit el regidor Sr. 

Almendro i el tinent d’alcalde Sr. Salas. Pensa com ells. Pensa que han estat tots oberts a 

les seves consultes, ni els han negat les visites i els han informat del que han necessitat. 

I li sembla que aquesta transparència que intenten amb ells, almenys pels que estan 

aquí, li sembla que ha estat real. Ella volia comentar el tema del SAD, que deia el regidor 

Sr. Izquierdo, i és que el SAD des de Serveis Socials han estat valorant les demandes que 
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hi ha hagut aquest any anterior, i, evidentment, se suposa que amb les singularitats que 

estan vivint d’aquesta crisi això anirà en augment. I això s’ha de preveure. I és més, 

quan treguin a licitació aquest contracte sempre el pugen una mica més de preu. Aquí 

està una mica el tema. I l’altra, el tema d’Emprenedoria i Ocupació, els dirà, i ho va estar 

comentant amb la regidora Sra. Xatart, i no sap si al final van estar parlant amb la 

regidora Sra. Marzo, però tot s’ha de refer una mica de nou. I és de la valoració que no 

han de començar a començar, com ells diuen també a vegades, la casa per la teulada, 

sinó de sota. I aquí s’han de posar uns bons fonaments. I, a banda que falten alguns 

recursos, comencen a poc a poc, pensa, per consolidar-ho després. Plans d’actuacions 

també n’hi ha i els han explicat, a “grosso modo”, però hi ha moltes coses a fer i es 

necessiten uns recursos que suposa que aviat hi seran per poder tirar això endavant.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ell vol fer dues respostes a Convergència i tres a Gent 

d’Alella. La primera és que el 0,78 és el que ells destinen a l’activació de l’economia. 

Destinen a les regidories d’Emprenedoria i Ocupació aquest 0,78 que ells han calculat, 

però, en qualsevol cas, totes les contractacions que es fan des de l’Ajuntament, empreses 

de serveis i autònoms, també activen l’economia. I hi ha voluntat, en la mesura del 

possible, de treballar amb empreses del municipi, de l’entorn del municipi o que 

contractin personal de l’entorn del municipi. I això també és activar l’economia. I el 

tema que deien de renegociar quan la situació empitjori o no, és que el contracte de 

neteja viària, si no s’equivoca, va entrar en funcionament a finals de l’any 2010, i, per 

tant, ja és el servei que volien per al municipi. Veuran, de cara a la finalització d’aquest 

contracte, perquè el poden entomar com a municipi, com a Ajuntament, si les coses 

empitjoren molt, doncs aleshores de reduir prestacions i de comunicar a la ciutadania 

que a partir de tal data, enlloc de passar un cop a la setmana per davant de totes les 

cases doncs potser hauran de passar cada 10 dies o cada 15 dies. Però, en aquest 

moment, i fa gairebé dos anys, es va fer una aposta, en aquest sentit. Li ha agradat el 

que ha dit la regidora Sra. Marzo que a la ciutadania no votava l’alcalde per com fa els 

pressupostos. Doncs ell suposa que una part de la ciutadania ha votat aquest alcalde i 

l’equip que presentava precisament pel resultat de l’execució d’aquests pressupostos. En 
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els pressupostos es fixen les línies d’actuació i les voluntats polítiques de qualsevol 

govern. I aquí és on es fixen les prioritats i les preferències. Ells han optat per una línia 

d’actuació de millora de la qualitat dels serveis, de millora del suport assistencial, de 

millores de les infraestructures, dels espais públics. Evidentment, els agradaria fer moltes 

més coses però els recursos continuen sent limitats encara que siguin uns privilegiats. 

Però de com s’executen els pressupostos, de quins pressupostos són, vénen els resultats i 

el que veu la ciutadania. I sí és cert, la darrera audiència pública de 2007 eren tres 

ciutadans, devien ser set o vuit persones entre tècnics i regidors de govern, i d’aquests 

tres ciutadans una era la regidora Sra. Marzo, l’altre és una persona que dóna suport al 

grup Gent d’Alella, i l’altre era jubilat. I després d’haver intentat durant quatre anys de 

fer audiències públiques per explicar els pressupostos, i amb vista de l’èxit que tenien 

quant a acollida ciutadana, varen decidir passar a fer una major informació en paper 

perquè pogués arribar a totes les cases, vist que el recorregut i l’interès que generava la 

presentació d’un pressupost a la ciutadania era, lamentablement, en aquest sentit, el que 

era. El tema de les retribucions dels electes, cal sumar-hi tres partides, retribucions d’alts 

càrrecs, retribucions d’eventuals i dietes per assistències. L’any 2011 hi havia 

pressupostats 267.000€, l’any 2012 hi ha pressupostats 255.000€. Això és cert, és un 4,7 

per cent menys perquè hi ha gent, electes com la regidora Sra. Marzo o com ell, que 

cobren per una dedicació, a la qual ella hi va votar ara i hi va votar l’any 2007. Hi ha 

electes que no tenen aquesta dedicació i que cobren per assistències a Plens com el 

d’avui. I després hi ha els càrrecs de confiança que estan donant suport, en aquest cas, al 

govern.  I si suma les tres partides estan de 267.000€  a 255.000€, i ja està. I, per últim, 

això que deia de Vallromanes d’aquest mercat o fira de formatge i vi, bé, ho organitzava 

una empresa privada, no ho organitzava l’Ajuntament, sí que tenia  el suport de 

l’Ajuntament, però era una empresa, però, fins on ell sap, i una altra cosa és que la 

regidora Sra. Marzo conegui tots els vins de la DO o no, hi havia vins d’Altra Banda allà, i 

això és el que ells tenen, perquè a més es va parlar amb aquesta empresa. I tenen la cosa 

no menor o menor, com ells ho vulguin valorar, de quan un passa i ha d’entrar a 

Vallromanes hi ha un masteler on hi ha el nom d’Alella, el nom de la Denominació 

d’Origen, a l’entrada. Evidentment, tot el que fan serà insuficient i el pla d’acció que ells 
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reclamen està a Intervenció amb la justificació de la subvenció de 2011, a la qual poden 

tenir accés i que creu que ja se’ls va comunicar que podien accedir-hi. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que això dels vins d’Altra Banda només ho ha vist al 

“Facebook” però a Vallromanes no.  

 

El Sr. alcalde manifesta que a Vallromanes, i que això és la paraula de la regidora Sra. 

Marzo. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que volia contestar la intervenció del regidor Sr. 

Almendro. En la seva intervenció diu que ell no pot acceptar i ella pregunta què és el que 

no pot acceptar. Que si són els punts de vista diferents. Doncs, si és així, que ho faci, 

perquè ells ho fan. I després, si tres sessions informatives de les quals de la primera a 

l’última els números no tenen res a veure. De la primera a l’última se’ls ha hagut d’anar 

perseguint i que per favor es passin i es deixin de passar documentació que a dia d’avui 

alguna encara no la tenen. Per tant, en poden fer cinc de sessions informatives o deu, o 

quinze. I després, per acabar, la voluntat de pacte no és de l’oposició, és de qui governa. 

I és això el que han d’aprendre.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que no pot acceptar, i té raó, i es referia, i que es 

modifiqui l’acta o que així consti a l’acta, no pot acceptar que l’única cosa que senti 

aquest públic i que quedi en acta, sigui la seva valoració. És el que ell es referia. I que 

els números han canviat de les seves regidories concretes no, d’alguns números dels 

pressupostos sí, i se’ls ha anat informant que podien anar canviant, entre d’altres coses 

perquè va afectar la pujada d’IBI, i hi va haver vàries coses, algunes d’elles 

supramunicipals, algunes per intervenció de la interventora directament, i els números 

han anat canviant. I tots aquests canvis s’han anat explicant, òbviament. I, 

possiblement, s’han assabentat amb pocs dies de marge dels canvis, el regidor de govern 

i la Sra. Xatart regidora de l’oposició.  
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El regidor Sr. Berzosa manifesta que volia preguntar al Sr. alcalde si la plantilla, la relació 

de plantilla, si forma part del pressupost. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sí. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, per tant, és un document del pressupost. Aquesta 

relació de plantilla del personal es va remetre a tots els regidors de l’oposició aquest 

dimarts.  

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta documentació estava a la sala de Juntes de Govern. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ell,  el que pregunta és si li va enviar per correu 

electrònic aquest dimarts. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no ho recorda. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que doncs li ho diu ell. El dimarts 24 de gener, a les 

dues i cinc de la tarda, va enviar als regidors de l’oposició la plantilla del personal, que 

és un dels documents, li diu al regidor Sr. Almendro per si no se n’havia assabentat, que 

forma del part del pressupost, i que, per tant, ell ha mentit quan els regidors de 

l’oposició tenien els documents del pressupost des de fa setmanes. 

 

El Sr. alcalde manifesta que enviar-los-ho per correu electrònic és una deferència i que 

estiguin a la Sala de Juntes de Govern amb la documentació del pressupost és una 

obligació. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que des del dia abans, diu al Sr. alcalde, perquè en el 

correu que els envia diu que està des del dilluns a la tarda a la sala de Juntes. Per tant, 

fa tres dies i mig que els regidors de l’oposició tenen la documentació completa del 
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pressupost per poder-lo debatre, recolzar o negociar en aquest Ple. Això és així, són els 

fets, li agradi o no al regidor Sr. Almendro.  

 

El Sr. alcalde diu que està allà des de dilluns que és quan hi ha d’estar. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que no ha mentit des del moment en què ha dit que ell 

ha tingut accés a això el mateix moment que el regidor Sr. Berzosa.  

 

El Sr. alcalde manifesta al regidor Sr. Bardes que segurament que poc i menys que el que 

els agradaria a ells o no, però ell amb els seus portaveus parla. Una altra cosa és que es 

dediqui a pontejar els portaveus i parlar amb cada un dels regidors, que si així ho volen 

ell estarà encantat de fer-ho. Però ell, fins a data d’avui, si parla és amb el portaveu del 

grup municipal. Estarà encantat de quedar amb el regidor Sr. Bardes, fins i tot amb tots 

dos i parlar del que creguin. 

 

 

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. Bardes, 

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

 

 

7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-SXA-AM I CIU PER ADHERIR-SE A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA CONSTITUÏDA A VIC EN DATA 14 

DE DESEMBRE DE 2011.- El Sr. alcalde ret compte de la moció dels grups municipals ERC-

SxA-AM i CiU, la qual literalment diu: 

 

“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 

Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten a aquesta moció, es 

proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 

a Vic en data 14 de desembre de 2011. 

 

SEGON.- Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

 

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 

l’efectivitat dels precedents acords. 

 

QUART.- Delegar en el regidor Sr. Marc Almendro i Campillo, per representar 

aquest Ajuntament davant l’Associació de Municipis per la Independència amb 

totes les facultats previstes en els Estatuts. 

 
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 

Municipis per la Independència domiciliada al carret Ciutat, 1, 08500 Vic.”  

 

 

El Sr. secretari manifesta que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta legal 

per a l’aprovació d’aquesta proposta. 

 

La Presidència obre la deliberació i el regidor Sr. Almendro manifesta que novament fa 

constar que parla en nom d’Esquerra Republicana – Sumem per Alella, però també amb el 

permís de Convergència i Unió amb qui estan portant endavant aquest tema 

conjuntament. Com saben ells, en el Ple passat, el Ple de novembre, es va aprovar el 

suport a aquesta iniciativa. Una vegada donat aquest suport, van participar del que era la 

sessió constituent, que va tenir lloc el 14 de desembre a Vic, on van participar 155 

municipis, i on es van debatre tant l’acta de l’assemblea com també es va debatre els 

seus estatuts, que, finalment, es van aprovar. El que avui es fa és portar aquí, al Ple, 

l’adhesió a l’acta i als estatuts, i, per tant, fer oficial aquesta participació d’Alella en 

aquesta associació. Potser només llegirà l’objecte i finalitats, i que és l’article 6, que diu: 
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“L’objecte i finalitats de l’associació són: a) Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, 

iniciatives legals o cíviques, experiències, informacions, eines de gestió i tot allò que pugui ser útil 

per a dur el poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències 

municipals. b) Fomentar i defensar els drets nacionals. c) Conscienciar la ciutadania de la necessitat 

que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació. d) Crear una xarxa de promoció 

exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea. e) Promoure el finançament dels propis 

municipis. f) Buscar sinèrgies d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.” Aquesta és la 

proposta que es sotmet a Ple.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que li resultarà difícil poder recolzar aquesta moció, com 

ells comprendran perfectament. I li semblen estupendes i idíl·liques i molt bucòliques les 

finalitats que pretén aquesta associació. Li agradaria també, ja que el regidor Sr. 

Almendro va estar present en aquella assemblea constitutiva en la qual, a més, van 

aprovar els estatuts de l’associació, que els digués quan els costa a l’Ajuntament d’Alella, 

quina quota han de pagar a l’associació.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que fins al moment ha tingut un cost zero perquè ell va 

assumir el transport fins a Vic, i, a partir d’ara, encara no està signat. És una cosa que es 

decidirà entre tots els municipis que en formin part, a proposta de la junta que s’ha 

establert. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que no li ha contestat. Ell no es refereix si el regidor Sr. 

Almendro paga els seus viatges de la seva butxaca o els hi paguen els altres, no era 

aquesta la pregunta. En el moment que l’Ajuntament d’Alella, perquè ells involucren a tot 

l’Ajuntament, i, per tant, al municipi d’Alella, s’adhereixi a l’associació, hi ha una quota, 

no? Els membres de l’associació paguen o pagaran una quota i voldria saber quina és 

aquesta quota, quant costarà als alellencs participar d’aquesta espècie de club social 

tipus Walt Disney. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que si es llegeix els estatuts, l’article 30 és el règim 

econòmic, que diu: “1. Els ingressos de l’associació es componen de: a) Quotes ordinàries. b) 
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Aportacions extraordinàries. c) Subvencions, ajuts i donatius. d) Rendiments d’activitats, serveis i 

prestacions. e) Productes de patrimoni. 2. La quota ordinària tindrà caràcter anual. El Consell 

Directiu proposarà les quotes tenint en compte la població de cada entitat associada. Les aprovarà 

l’Assemblea General. 3. D’acord amb la normativa d’associacions es confeccionarà i s’aprovarà un 

pressupost anual.”. Encara no ha tingut lloc la primera Assemblea General, per tant, encara 

no s’ha aprovat cap quota ordinària. Quan hi hagi la primera Assemblea General, llavors 

es proposaran unes quotes, i, com diu aquí, tenint en compte la població de cada entitat 

associada, i llavors podrà donar-li una resposta.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que li dóna les gràcies, però que, en qualsevol cas, queda 

clar que a Alella li costarà uns diners formar part d’aquesta associació, i, a més, que 

quedi clar també, perquè ho van acordar així, no donaran compte ni a la resta de regidors 

de l’oposició ni als veïns del que allà debatin o decideixin, perquè així ho deien en la 

seva anterior moció, aquella que van aprovar el mes de novembre. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que no és exactament així. El que deia la moció era 

que abans de designar un regidor delegat per l’alcalde o qualsevol dels canvis que es 

produïssin, donarien informació als grups municipals que eren proposants de la moció. 

Això no vol dir que si el regidor Sr. Berzosa li pregunta en aquest Ple o qualsevol ciutadà 

li demana pel carrer una reunió, o el que sigui, li donaran, òbviament, la informació. I 

que així quedarà també la quota quan sigui assignada el seu moment en els pressupostos.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, en qualsevol cas, moltes gràcies, i que està clar que 

ells tenen un sistema de funcionament un tant bancari, si hi van i els ho demanen potser 

presten informació, està bé, gràcies. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que hi votaran en contra. Ja ho van dir en 

l’anterior Ple, perquè el seu model d’Estat no passa per la independència, sinó que passa 

per un Estat Federal i això és el que defensen. 
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La regidora Sra. Marzo manifesta que ells també mantindran la seva coherència en el 

sentit d’abstenció que van manifestar el mes de novembre, i, per tant, es tornaran a 

abstenir. 

 

 

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

els tinents d’alcalde Sra. Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández, Vilaró i Xatart 

i Srs. Almendro, Izquierdo i Llorca; hi voten en contra la tinent d’alcalde Sra. Mans, i el 

regidor Sr. Berzosa; s’abstenen de votar-la els regidors Sra. Marzo i Sr. Bardes. En 

conseqüència s’aprova la moció.  

 

 

8.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-SXA-AM I GENT D’ALELLA, A PROPOSTA DE 

LA GARNATXA, SOBRE ANUL·LACIÓ OFICIAL DELS PROJECTES DE RONDES A LA C-32, 

INICI D’UN PROCÉS PARTICIPATIU DE DEBAT OBERT AL TERRITORI SOBRE ELS DÈFICITS 

DE MOBILITAT AL MARESME I COMPROMÍS D’INVERSIÓ PER PART DE LA GENERALITAT.- 

El Sr. alcalde ret compte de la moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i Gent d’Alella, la 

qual literalment diu: 

 

“Atès que el 29 de desembre de 2009, el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques i el Ministeri de Foment van signar a Madrid un conveni de 

col·laboració per al traspàs de l'N-II al seu pas pel Maresme i la millora de la 

mobilitat a la comarca que preveia una aportació de 400 milions d'euros, una 

quarta part dels quals ja hauria estat transferida a la Generalitat.  

 
Atès que el passat 27 de maig de 2010 la Direcció General de Carreteres va 

aprovar el projecte Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró. Autopista C-32, 

pk 98+500 al 104+100. Tram Argentona-Mataró, més conegut com a Ronda Mataró.  
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Atès que l'actual Govern de la Generalitat manté en suspens l'inici d'aquestes 

obres, que van ser adjudicades definitivament pel consell d'administració de 

Gestió d'Infraestructures SAU en data 26 de novembre de 2010, a la vista de 

l'oposició al projecte d'una part important de la ciutadania, organitzada al voltant 

de la coordinadora Preservem el Maresme, així com de diversos ajuntaments. 

 

Atès que l'actual Govern de la Generalitat manté paralitzada la tramitació de 

l'Estudi informatiu EI-NB-08060 per a la millora d’accessibilitat al Maresme de la 

carretera C-31 entre els punts quilomètrics 216+800 i 232+500 entre Montgat i 

Argentona que l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques va 

sotmetre a informació pública l'octubre de 2010, a la vista de l'oposició al 

projecte d'una part important de la ciutadania, organitzada al voltant de la 

coordinadora Preservem el Maresme, així com dels ajuntaments d'Alella, Cabrera 

de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. 

 
Atès que la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament va aprovar el 

passat 26 d'octubre una proposta de resolució en la qual s'insta el Govern a 

"iniciar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els treballs per la 

redacció dels Plans directors urbanístics previstos en el Pla Territorial Metropolità 

de Barcelona (PTMB) per a la comarca del Maresme, prioritzant dins l’exercici 

2012 el relatiu a les infraestructures de comunicació". 

 

Atesa la sensibilitat demostrada fins ara en aquesta qüestió per l'actual Govern de 

la Generalitat, que ha suposat l'obertura d'un nou termini d'exposició pública de 

l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental de la Ronda del Baix Maresme, 

així com el compromís de consensuar el model de mobilitat amb els municipis 

afectats i els agents del territori. 

 
Es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que acordi 

l’anul·lació definitiva del projecte de Ronda Mataró i que, alternativament, 
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impulsi de la mà del Consell Comarcal i en coordinació amb el Pla Director 

Urbanístic previst al PTMB un nou procés de participació al respecte que abordi 

els dèficits de mobilitat que pateix la comarca des d'una perspectiva global i que 

tingui en compte l'opinió pública maresmenca i les alternatives proposades. 

 

SEGON.- Demanar al Govern català que vetlli pel transferiment dels 400 milions 

d'euros acordats amb el Ministeri, i que mantingui el compromís d'invertir-los 

íntegrament en la millora de la mobilitat a la comarca davant de l'important 

dèficit que pateix en matèria de transport públic en relació a la resta de l'entorn 

metropolità.”  

 

 

El Sr. alcalde manifesta que durant molts anys han estat batallant, des d’aquest 

Ajuntament, per tal de minvar l’impacte sobre el territori pel que fa a les infraestructures 

viàries, i demanant una inversió per part de la Generalitat en el suport al transport 

públic, sigui tant per carretera com ferroviari. El govern de la Generalitat de l’anterior 

legislatura tenia molt clar que volia tirar endavant la Ronda de Mataró, i havia mostrat la 

seva voluntat política de tirar endavant la Ronda Maresme pel que feia en el seu tram del 

Baix Maresme. Això amb el canvi de colors en el govern de la Generalitat ha quedat en 

“standby”. És molt cert que en aquell període una part important o una part de la 

ciutadania agrupada en diferents col·lectius havia manifestat la seva disconformitat, el 

seu rebuig a aquesta construcció de la Ronda de Mataró, i, fins i tot de la Ronda del 

Maresme. És per això, que van decidir de fer-se seva, com havien fet fins a data de maig, 

aquesta moció impulsada pel col·lectiu de La Garnatxa, on es demana l’adopció dels 

acords d’aquesta proposta, això entenent que l’Ajuntament d’Argentona, directament 

afectat ja va manifestar el seu rebuig i la seva disconformitat al projecte Ronda Mataró i 

que l’actual Ajuntament de Mataró, fins on saben, i s’ha manifestat també que no ha vist 

gens clar la construcció d’aquesta infraestructura. També demanen al Govern de la 

Generalitat que vetlli pels 400 milions amb els quals es va comprometre l’anterior Govern 

de l’Estat, a destinar, o que l’anterior Govern de l’Estat volia destinar, bàsicament, a 
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infraestructura viària, a més ciment, i que, des d’aquí han estat demanant que aquests 

diners es prioritzin en el transport públic per carretera, en les bonificacions en peatges i, 

en darrera instància, que es pogués fer alguna millora en la infraestructura, però que no 

fos la prioritat. Com deien, és a proposta dels grups d’Esquerra Republicana – Sumem per 

Alella i de Gent d’Alella. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells hi votaran a favor perquè, evidentment, des del 

primer moment ja no van estar d’acord amb el projecte Ronda Maresme, i tant és així que 

ells en el programa electoral ja portaven que s’oposaven a la construcció d’aquesta ronda, 

i, per tant, votaran a favor aquesta moció. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ells hi votaran en contra ja que un dels 

acords que es proposen en aquesta moció no va en la línia de l’acord de mobilitat en què 

el PSC l’any 2010 va donar-hi suport. 

 

El Sr. alcalde manifesta que només volia dir-li que l’acord de mobilitat fixava altres 

prioritats, i en aquell acord no es parlava de la Ronda Mataró. En qualsevol cas, sí que  

havia manifestat que entenien que no era una prioritat. Per tant, doncs, des d’aquí 

alçaran la seva petita veu per demanar que es suprimeixi, la qual cosa generaria el 

descartament, segurament, quasi definitiu de la seva extensió en el territori del Baix 

Maresme amb la Ronda Maresme. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ells, des del PSC, defensen aquesta Ronda 

Mataró i votarà en contra d’aquesta moció.  

 

 

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

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

Xatart, i Srs. Almendro, Bardes, Izquierdo i Llorca; hi vota en contra la tinent d’alcalde 

Sra. Mans; s’absté de votar-la el regidor Sr. Berzosa. En conseqüència s’aprova la moció.  
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9.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-SXA-AM I PSC DE REBUIG A L’ELIMINACIÓ 

DEL RÈGIM DE BONIFICACIONS I PER A LA SUPRESSIÓ DEL PEATGE D’ALELLA.- El Sr. 

alcalde ret compte de la moció dels grups municipals ERC-SxA-AM i PSC, la qual 

literalment diu: 

 

“L’any 1969 va entrar en funcionament al Baix Maresme l’autopista de peatge A-

19, la primera de l’Estat, en règim de concessió a l’empresa ACESA per a un 

període de 35 anys que finalitzaven l’any 2004. Per motius aliens a la nostra 

infraestructura, i per dues vegades es va ampliar la concessió de l’A-19 fins al 

2021. Un greuge per a la ciutadania d’Alella i del Maresme que veia com es 

prorrogava reiteradament a favor de l’empresa una concessió abastament 

amortitzada des de fa molts anys, i que continua tenint com a única via principal 

de mobilitat gratuïta l’antiga N-II, una infraestructura totalment obsoleta i 

insuficient. 

 

Aquest Ajuntament al llarg del temps s’ha anat pronunciant en contra de 

l’existència d’aquest peatge i n’ha reclamat la seva supressió. Va ser així al ple que 

va celebrar l’Ajuntament el 29 d’octubre de 1998 on es manifestava el malestar de 

l’Ajuntament d’Alella per l’allargament de la concessió, en reclamava el rescat a 

mitjà termini i s’adheria a la declaració de Gelida. En el ple del 25 de març de 

1999 l’Ajuntament tornava a reclamar la gratuïtat de l’A-19 i la seva reconversió 

en la variant de la N-II. El ple del 22 de febrer de 2001 decidia interposar un 

contenciós administratiu per la pujada de preus del peatge aprovada per la 

Generalitat el 27 de desembre de 2000. El ple del 27 de juny de 2002 aprovava la 

petició del mateix sistema de bonificacions que més tard, el 2007, s’aconseguiria 

per al peatge d’Alella. El ple del 24 de maig de 2004 reclamava novament el rescat 

de la concessió i la reconversió de la ja anomenada C-32 en la variant de la N-II. 
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El 27 de juny de 2004, veïns i veïnes d’Alella participaven del primer dels  nou 

actes reivindicatius al peatge que es van realitzar durant dos anys i mig. Aquestes 

mobilitzacions i les gestions polítiques empreses des del govern municipal van 

portar al conseller de Política Territorial i Obres públiques del Govern de 

Catalunya, Joaquim Nadal, a anunciar l’alliberament parcial del peatge d’Alella a 

partir de febrer de 2007. Els usuaris que passessin vuit o més vegades al mes en 

dia laborable i disposessin del sistema Teletac amb domiciliació bancària a les 

oficines d’Alella, Tiana, El Masnou i Teià, obtenien una bonificació del 100% del 

cost. Aquesta decisió va ser rebuda com una petita victòria per part de la 

ciutadania.  

 

Les darreres dades disponibles, de l’any 2010, ens mostren l’alta acceptació de la 

mesura per part de la població, amb un total de 4,34 milions de trànsits l’any, 

dels quals un 30’8% es beneficien del descompte, resultant-ne un total de 0,36 

milions d’euros l’any d’estalvi per als usuaris. 

Amb l’arribada del 2012, el departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, ha anunciat l’anul·lació d’aquell acord a partir de l’1 de 

gener del present i l’equiparació als criteris de bonificació de la resta de barreres 

a les autopistes de l’entorn de Barcelona, que tenen en compte l’alta ocupació, la 

freqüència de pas i la bonificació per a vehicles poc contaminants. L’adopció 

d’aquesta decisió deixa de tenir en compte la singularitat del peatge d’Alella i 

elimina la gratuïtat per a la mobilitat obligada aconseguida després de tants anys.  

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar el total desacord amb el nou model de descomptes per al 

peatge d’Alella. 

 
SEGON.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya que reconsideri l’eliminació del 

règim de bonificacions per a la mobilitat obligada vigents des de febrer de 2007 i 

fins al 31 de desembre de 2011. 
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TERCER.- Exigir l’eliminació física del peatge d’Alella d’una vegada i per totes per 

tal d’alliberar l’accés natural al nostre poble.  

 

QUART.- Tornar a convocar la ciutadania d’Alella i la dels municipis de l’entorn a 

participar de l’acte reivindicatiu que se celebrarà el proper diumenge 26 de febrer, 

i dels següents que s’aniran convocant de manera periòdica per reclamar 

l’eliminació del peatge. 

 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta moció al conseller de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de Teià i el Masnou, a la Coordinadora 

de Plataformes No N-II del Maresme, i a tots els grups del Parlament de Catalunya 

i a l’empresa concessionària.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que com es varen assabentar gairebé de rebot, per part del 

Govern de la Generalitat es va decidir eliminar l’excepcionalitat que hi havia de 

bonificacions en el peatge d’Alella, Mollet i Terrassa. Una bonificació que s’havia 

aconseguit després de molts anys de demanar-ho des de l’Ajuntament, i, en darrer terme, 

en prop de tres anys, amb diferents mobilitzacions en el peatge. A la mateixa moció, creu 

que se’n van enrere fins l’any 1998 on ja l’Ajuntament manifestava la seva disconformitat 

en la prolongació de les concessions i demanava la gratuïtat per a aquests veïns d’Alella. 

I al llarg dels anys es va anar pronunciant en aquest sentit fins que el 2004 es van 

encetar tot un seguit de mobilitzacions que, entre altres coses, van portar que el febrer 

de 2006 entrés en servei una bonificació que no era allò que els hagués agradat a tots 

que hagués estat, a tots o a molts, perquè en això també hi havia altres opinions 

diferents, que hagués estat la supressió física del peatge d’Alella, i es concedien unes 

bonificacions per mobilitat obligada de dilluns a divendres, amb vuit  passades, del cent 

per cent. A partir d’aquest 1 de gener i fruit del canvi de criteri de la Generalitat i de 

l’extensió a altres peatges d’unes bonificacions escalades, a aplicar bàsicament en un 

futur, d’aquest cent per cent amb vuit passades, passen a un trenta per cent amb setze 
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passades al mes, entre dilluns i divendres, amb la possibilitat que la gent que disposi de 

vehicles no contaminants o de baixa contaminació d’un altre trenta per cent, i un 

quaranta per cent per alta ocupació quan s’implementin els sistemes de control d’aquesta 

alta ocupació, que veuran quan és. Per tant, el que proposen des d’aquesta moció, tot i 

dient, que després d’haver-se posat en contacte amb els alcaldes de Mollet i de Terrassa, 

igualment afectats, i d’haver demanat una petició al conseller Sr. Recoder per poder 

tractar del tema i que just l’endemà d’haver-ho demanat se’ls concedia una visita pel 8 de 

febrer a la Conselleria, proposen manifestar el seu desacord amb el nou model de 

descomptes; reclamar a la Generalitat que reconsideri la situació; exigir, perquè no,  i 

una altra vegada, l’eliminació física d’aquest peatge, segurament amortitzat molts anys 

abans però que la concessió inicial acabava l’any 2004; i proposar de convocar la 

ciutadania d’Alella i la dels municipis de l’entorn que a partir del proper 26 de febrer 

tornin anar a allà, tal i com havien fet durant creu que onze vegades en el període 2004-

2007, per tal de tornar a elevar la veu dels veïns per reclamar aquesta eliminació del 

peatge. Aquí hi hagut altres textos que s’han proposat per part d’alguna formació política 

de cara a demanar, incentivar que la gent deixi d’utilitzar el peatge, que passi per la 

carretera i que retornin els Teletacs. Però, des de govern, creuen que aquestes mesures, 

més enllà que les pugui reivindicar algun grup municipal i que cregui que siguin 

convenients o molt interessants, doncs sí que entenen que és potestat de cada individu. 

I aquí sí que criden la ciutadania a alçar la seva veu conjunta, per reclamar, com a 

mínim, però creu que ja no es poden conformar només amb el que tenien abans, sinó per 

reclamar la supressió del peatge.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells s’afegiran a aquesta moció, i hi votaran a favor. 

L’únic que sí creu que podrien arribar a considerar, i no els ho han dit abans, perquè ho 

han sabut aquesta tarda, hi haurà la creació d’un Fons de Rescat per part del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, o així ho ha anunciat, i ells proposarien que en 

el tercer punt es posés “Reclamar” enlloc de “Exigir” i la inclusió d’un punt en el qual es 

digués que “De no poder ser l’eliminació física del peatge, reclamar al Govern de la 

Generalitat que el peatge d’Alella entrés dins del Fons de Rescat, per retornar a la 
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situació anterior a la de l’1 de gener de 2012.” No sap si seria bo traslladar això també al 

conseller Sr. Recoder. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la moció ja diu “Comunicar aquesta moció al conseller de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya...”. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que volia manifestar una mica la sorpresa perquè sempre 

es van manifestar a favor de ser coproponents de la moció i al final no hi han estat. 

Suposa que perquè el text o les propostes que van fer no van agradar.  

 

El Sr. alcalde manifesta que estan a temps d’incorporar-los com a proponents igual que 

Convergència. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sí, que li agrairia, perquè no acabava d’entendre 

com amb correus d’anada i tornada això no succeïa. Ella ho veia amb la possibilitat 

d’impulsar accions conjuntes amb la ciutadania que fossin dissuasòries, una estratègia 

que podia ser útil. El Sr. alcalde considera que no, doncs no ha aconseguit convèncer-lo. 

Sí que volia aprofitar per comentar-li que hi ha dues qüestions, que en aquestes reunions 

que el Sr. alcalde ha de tenir amb els altres alcaldes afectats s’hauria de considerar 

primer que la concessionària està informant d’aquesta nova situació després de l’1 de 

gener, és a dir, que està aplicant també amb efectes retroactius aquesta nul·litat, 

aquestes bonificacions. I això seria una qüestió que li sembla que seria revisable o 

qüestionable. I, després, hi ha una altra qüestió que és que tenen persones que han 

presentat el seu certificat de l’ITV, amb l’emissió de CO2 i l’empresa no l’accepta i 

reclama que sigui un certificat del fabricant de l’automòbil i no de l’ITV en curs, la qual 

cosa és lamentable perquè és un document oficial d’un abast molt més immediat que no 

un certificat que s’haurà de demanar a un fabricant. Per tant, això seria una qüestió a 

tractar en aquesta interlocució privilegiada que tindrà amb el conseller. De vegades, ja 

sap que les empreses grans no posen les coses fàcils als usuaris i als consumidors i potser 
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aquest seria un aspecte que mirés. I dit això, esperen que hi vagi molta gent aquest 26 

de febrer a manifestar-se i que hi hagi molta gent que deixi de fer servir el peatge. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que des del Partit Popular també sol·liciten ser grup 

ponent de la moció. En això coincideix amb el Sr. alcalde, que l’acord que proposava Gent 

d’Alella, ell tampoc d’haver estat incorporat a la moció, probablement tampoc l’hagués 

recolzat. Des del Partit Popular, a la comarca sempre han reivindicat la liberalització, la 

gratuïtat dels peatges en tot el recorregut de la C-32, o, com a poc, les bonificacions o 

un tractament diferent i privilegiat per aquells residents de la comarca que tenen 

l’obligació o la necessitat d’utilitzar aquest vial. Per tant, els interessaria ser grup 

proponent.   

 

El Sr. alcalde manifesta que, per tant, tots els grups són proponents de la moció, i el seu 

apartat TERCER quedaria redactat de la següent manera: 

 

“TERCER.- Reclamar l’eliminació física del peatge d’Alella d’una vegada i per totes 

per tal d’alliberar l’accés natural al nostre poble.  

 

De no poder ser l’eliminació física del peatge reclamar al Govern de la Generalitat 

que el peatge d’Alella entri dins del Fons de Rescat per a retornar a la situació 

anterior a l’1 de gener de 2012.” 

 

 

 

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

unanimitat. 
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10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, GENT D’ALELLA I PPC SOBRE EL NOU 

CASAL D’ALELLA.- El regidor Sr. Llorca ret compte de la moció dels grups municipals de 

CiU, Gent d’Alella i PPC, la qual literalment diu: 

 

“Els portaveus municipals Cristina Xatart de CiU, Mercè Marzo de Gent d’Alella  i 

Javier Berzosa del Partit Popular de Catalunya, entren per registre de l’Ajuntament 

d’Alella 1.255 signatures compulsades pel Secretari de la Corporació en contra del 

projecte aprovat inicialment pel Govern municipal i valorat en 7,3 milions d’euros 

per a construir el nou Casal d’Alella i presenten una moció conjuntament amb les 

signatures  recollides sol·licitant  aturar la licitació i posterior construcció del 

Casal d’Alella en base a, 

 

Exposició de Motius: 

 

Mil dos-cents cinquanta cinc ciutadans han dit no al projecte de Casal aprovat 

inicialment amb els vots d’ERC-SxA i PSC. Aquestes signatures no són vots de cap 

partit. No són vots que resultin de cap campanya institucional. És un no 

espontani, a pesar del govern municipal. És el no rotund contra un projecte 

imprudent, mal justificat, insensible a les dificultats i sacrificis que patim. És el 

no directe del sentit comú, i que amb tota seguretat no pararà de créixer. És el no 

de la prudència i la racionalitat que tot governant està obligat a escoltar. Per tot 

això   

 
Demanem: 
 
1r.- Aturar el nou Casal fins que l’economia del país aixequi el cap i les nostres 

finances locals estiguin assegurades, que esperem sigui el més aviat possible. 

  

2n.- Treballar conjuntament govern i oposició en el desenvolupament del Pla 

d’Equipaments Culturals d’Alella, aprovat per unanimitat en el Ple del 31 de març 

de 2011, per assolir un Pla potent, ambiciós, que asseguri l’adequat aprofitament 
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dels nostres equipaments, presents i futurs, amb l’eventual implicació dels 

municipis veïns.  

 

3r.- Dimensionar el nou equipament sociocultural, quan arribi el moment, a 

l’execució i la previsió d’inversions d’aquest Pla, a les necessitats reals del poble i 

a la nostra capacitat financera.” 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que aquesta és la moció que presenten conjuntament els 

tres grups, les tres forces polítiques. 

 

El Sr. alcalde manifesta que més enllà de fer un parell de puntualitzacions sobre el que 

ells han plantejat, quan parlen del projecte, el projecte com a tal, que es va aprovar en 

aquest Ple, inicialment ascendia a 6,5 milions d’euros, no als 7,3, dels quals ells han 

volgut parlar en tot moment del cost màxim previst de tots els elements que s’hi 

composaven. Quan ells parlen d’un no espontani, doncs veient-los, a vegades, abordar 

algun ciutadà amb la carpeta, els podria posar en qüestió l’espontaneïtat, però en cap cas 

anirà més enllà d’aquest comentari, no sap si irònic sobre el procediment. Però que en 

qualsevol cas han estat 1.255 persones que escoltant el que ells deien, han decidit que 

els que ells deien que estava fent aquest Ajuntament no hi estaven d’acord. Respecten el 

posicionament d’aquestes persones. D’altra banda, dir-los que sol·liciten aturar la 

licitació i la construcció, i en aquests moments cap de les dues coses es produeix, ja ho 

han manifestat abans amb el pressupost i així ho recull el pressupost. Ho han dit 

prèviament, que hi ha tot un seguit de condicionants que s’haurien de donar per poder-

ho dur a terme, entre d’altres, segurament, la millora econòmica del seu país, o, en 

qualsevol cas, el no empitjorament de la situació actual. I, com deien, quan tinguin tots 

aquests diferents elements valorats decidiran si procedeixen a tirar endavant aquest 

projecte o no. Els permetran, en qualsevol cas, que voten en contra de la seva moció 

respectant el parer de les 1.255 persones que han signat els papers que ells els van 

presentar. 
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El regidor Sr. Llorca manifesta que és evident que hi ha hagut una evolució en aquest 

tema des que van fer el Ple en el qual van tractar la construcció del casal, i és evident 

que hi ha hagut com una cocció al voltant del projecte i la seva relació amb el moment 

socioeconòmic que estan vivint. Per tant, des d’aquesta perspectiva, ell creu que no 

menysprearia, en aquest cas, la tasca dels regidors de l’oposició, i no diu que el Sr. 

alcalde ho faci. No vol que es pugui interpretar malament i no diu que el Sr. alcalde ho 

hagi fet en la seva intervenció. Però sí que, en conjunt, com a govern, li sembla que sí 

que haurien de reflexionar sobre el fet que molts dels arguments que ara sembla que ja 

s’estan assumint des del mateix Consistori, es van dir aquí, en seu de l’Ajuntament. I 

que, per altra banda, en el moment en què han pogut constatar, deixant de banda si són 

espontanis, semi espontanis, el que sigui, però és evident que sí es pot polsar per part de 

la societat aquest mal estar que provoca, no el projecte en si, sinó aquesta relació, 

insisteix, entre projecte i moment històric, i que, per tant, això, en definitiva, li sembla 

que reflecteix un estat de les coses interessant per reflexionar i per veure el camí del 

futur. I és una bona oportunitat de trobar aquests ponts de què parlaven abans, perquè 

algunes de les seves manifestacions d’avui, i no diu del conjunt de la moció, però podien 

fer factibles, fins i tot a alguns dels seus punts, adherir-se a aquesta moció. Per tant, li 

sembla que és interessant en un moment determinat tenir-la, i ell ha volgut entendre, 

per part d’alguns regidors companys que han intervingut, de dir que en temes estratègics 

i segurament no per culpa ni de les persones que estan segurament al govern o que estan 

a l’oposició, però si que es poden veure desbordats per elements que fan que les coses 

potser no siguin com havien somiat o haurien volgut. Simplement aquesta reflexió. 

D’altra banda, amb aquesta situació tan dramàtica que estan vivint dia a dia i que no 

para de créixer, és evident que, qualsevol mena d’inversió en positiu que ells defensen 

que s’ha de fer, mereix el màxim de reflexió i de consens. I això sí que s’atreveix a 

demanar-ho des d’aquí, buscar aquestes vies de consens futur. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que, en gran part, el regidor Sr. Llorca ha trepitjat 

bastant del que ella volia dir o molt del que ella volia dir.  
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El regidor Sr. Llorca manifesta que ell avui ha parlat molt poc. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sí que comparteix que hi ha hagut aquest canvi tan 

plausible d’orientació. El que fa tres o quatre mesos era un sí rotund, doncs ja no és un sí 

rotund. I ella no sap si afecta o no afecta aquesta campanya, segur que no, però el cas és 

que tenen aquest canvi d’escenari i això és positiu. El que ella també pensa és que amb 

un projecte d’aquest tipus, un debat més obert, més tranquil, més participatiu, també 

doncs fora interessant, més enllà del compromís electoral que el casal significa. Ella creu 

que és el que més troba a faltar en tot aquest procés. Encara hi ha l’oportunitat de fer-

ho, perquè no hi ha les presses, i, per tant, es pot fer. De la mateixa manera que hi ha 

hagut aquest canvi d’orientació, entén que no estigui d’acord que lliurin les signatures, 

però amb la literalitat dels acords, en el qual els estan dient que tenen un pla 

d’equipaments culturals, que és el full de ruta que té un suport unànime, doncs que 

treballin conjuntament per desenvolupar-lo. És el que estan dient amb aquest acord 

l’oposició i el que l’equip de govern votarà en contra. S’ofereixen a treballar que és el que 

diu aquest acord.  

 

El Sr. alcalde manifesta que els promet que tornarà a llegir-se la seva intervenció del Ple 

on van aprovar inicialment el projecte del nou equipament sociocultural del poble. Creu 

que viratge del que ells parlen no és tal, potser alguna matisació, perquè quedessin més 

tranquils, però ell creu que han mantingut el que han anat dient, i que hi havia una 

urgència per consolidar un PUOSC, però que quan passés el temps valorarien la bondat i 

l’oportunitat i que hi estiguessin totes les condicions. En qualsevol cas, no es repetirà 

amb això, el que ells pretenen i que ho troba molt lícit és la utilització política d’aquesta 

voluntat política de construir aquest nou equipament per tal de capitalitzar uns rebuig, 

un descontent cap a la ciutadania aprofitant la situació socioeconòmica. Ho entén. No 

ho comparteix, però és la via que han optat i és totalment respectable, sempre i quan 

tots diguin la veritat, o com a mínim no faltin a ella. I, per tant, la seva voluntat 

d’utilització política d’aquestes signatures és el que ells han de votar en contra. De tota 

manera, els recordarà que quan es va aprovar el mes de març el Pla d’equipaments 
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culturals, aquí ja hi havia una cronografia, unes prioritzacions d’equipaments. El primer 

equipament a construir era el nou equipament sociocultural amb les característiques que 

té, i sí que és cert, i la vida a vegades és així, que hi ha un error material respecte 

l’import que havia de costar aquest equipament. Quan aquest document s’aprovava, 

l’import ja feia temps que es treballava amb l’actual, fins i tot amb superiors, però amb 

l’actual. Per tant, ells van votar per unanimitat aquest Pla d’equipaments que fixava 

futurs equipaments i prioritats, i el primer era el nou equipament sociocultural. A partir 

d’aquí podran dir el que voldran i potser ella és la que estava menys informada, però, en 

qualsevol cas, respecta el seu posicionament, faltaria més. Respecte tota aquesta 

ciutadania que ha decidit signar en contra d’una proposta o de les explicacions d’una 

proposta que s’ha fet des del govern, i, en fi, continuaran parlant al llarg dels propers 

mesos i, segurament, anys.  

 

El regidor Sr.  Berzosa manifesta que ell no sap si realment hi ha hagut un canvi de 

posicionament o no, simplement és la mesura aquesta que el Sr. alcalde esgrimeix o 

argüeix. Però, en qualsevol cas, té ara l’oportunitat de convertir-se en grup proponent 

d’aquesta moció i probablement rectificar quelcom que algun dia pot convertir-se en un 

error de seguir en l’afany de portar-ho endavant. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que al marge de les valoracions polítiques, ell creu que 

també hi ha un posicionament moral davant de tot això. És a dir, ha insistit en el seu 

argumentari de tenir en compte ja no la bondat del projecte, que no es posa en dubte, 

sinó el moment. I en aquest sentit, molta gent els ha fet arribar la reflexió fins i tot si 

no pensaven fer res més d’argumentar en Ple, en  aquest sentit, la feina que en aquest 

cas que els toca fer a l’oposició, que és moderar al màxim un govern que creuen que 

s’està equivocant en unes decisions. I és això. Com a mínim aquesta és la reflexió que 

ells s’han fet i que ell s’ha fet aquesta tardor al voltant d’això. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que volia dir dues coses. La primera sobre la utilització 

política de les signatures. Que el perdoni el Sr. alcalde però ell o els seus vots que fa 
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política o què en fa d’això? I segona, és que el Sr. alcalde no escolta i és un dels seus 

grans problemes. El juny del 2010 Convergència i Unió ja li deia que no a aquest casal, i 

en El Full municipal. I setembre de 2010, desembre de 2010 i podria continuar. Si el Sr. 

alcalde escoltés o llegís, sabria quina era la posició de Convergència. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en fi, que en qualsevol cas, van aprovar el Pla d’equipaments 

culturals amb el casal com a prioritat i que van lloar la regidora de Cultura per la seva 

feina en aquest document. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que en unes circumstàncies diferents de les que el Sr. 

alcalde està dient i amb un pressupost diferent del que diu i que no tergiversi les coses. 

 

El Sr. alcalde manifesta que fa deu mesos, ells participaven de la Consell de Govern del 

Consorci del Casal i allà sabien quines eren les xifres que es movien, i, per tant, no li 

poden adduir, com a mínim si la Sra. Xatart personalment no, perquè no hi era, la seva 

representant en el Consorci. I allà hi havia les xifres. I una altra cosa és que ells s’agafin 

a aquest error material que li sembla molt bé i molt lícit perquè aquí al final cadascú 

defensa el que creu, però ells no van dir res que estiguessin en contra d’aquest projecte 

en el si del Consorci on es parlava. Gent d’Alella no estava allà. 

 

La regidora Sra. Xatart li repeteix que llegeixi El Full, juny 2010, setembre 2010, 

desembre 2010, i poden anar fent, perquè és clar, estan al 2012. Fa dos anys que se li 

està dient que no. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, Convergència i Unió ja van manifestar en 

el seu programa electoral que la seva prioritat era la biblioteca. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sí i que, si se l’hagués llegit, hagués vist que també 

tenien un equipament sociocultural, però com que el Sr. alcalde no llegeix i no és més 

ampli de mides, doncs és clar. 
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El Sr. alcalde manifesta que sí, que la ciutadania o una part de la ciutadania comparteix 

la seva opinió, en qualsevol cas i per això no els voten. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que és molt respectable. 

 

El Sr. alcalde manifesta que hi tant, que faltaria més.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que només volia dir que, si fos un error material, el més 

lògic seria agrair que el moment que es va produir la votació s’hagués dit. No es va dir en 

cap moment. 

 

El Sr. alcalde manifesta que és clar. 

 

La regidora Marzo manifesta que és clar no.  

 

El Sr. alcalde manifesta que és un error material que han detectat després, si no s’hagués 

corregit allà mateix.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells es pronuncien en funció del que diu un pla, i si 

aquest pla parla d’una quantitat, que és la que és, és el que ells estan votant.  

 

El Sr. alcalde manifesta que en el cas de la regidora Sra. Marzo no li discuteix que no ho 

sabés, perquè no formava part de l’òrgan de govern del Consorci.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que això per descomptat. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ella tampoc s’havia interessat de l’import que s’estava 

treballant del projecte, i és normal i no passa res.  
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La regidora Sra. Marzo manifesta que amb l’accés que tenia en l’avantprojecte i amb 

l’accés que tenia a la informació, la informació que volia tenir, la tenia. El Pla 

d’equipaments culturals té una taula on surten tots els equipaments, la biblioteca té un 

termini d’actuació 2011-2013, com el té el casal. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no. Que si es fixa el termini és anterior el del casal que el de 

la biblioteca.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ja estan al 2012.  

 

El Sr. alcalde manifesta que el temps passa molt ràpid quan un s’ho passa bé.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que diu projecte definitiu 2010, construcció equipament 

2011-2012. 

 

El Sr. alcalde manifesta que en això estaven, amb aquest objectiu anaven, que es pogués 

construir l’equipament el 2011-2012, però si fos per ells, com ja han manifestat, no es 

construiria.  

 

 

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

Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardes, Berzosa, Izquierdo i Llorca; hi voten en contra el Sr. 

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

i Vilaró, i Sr. Almendro. En conseqüència no s’aprova la moció.  

 

 

11.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES 

DONES.- La Sra. Marzo ret compte de la moció de tots els grup municipals, la qual 

literalment diu: 
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“Exposició de motius: 
 
El primers dies de 2012 cinc dones han estat assassinades a Catalunya víctimes de 

la violència masclista (sis si comptabilitzem  la que es va produir el 31 de 

desembre de 2011 i que s’ha consignat també en les dades de gener de 2012). 

Aquesta realitat no és assumible com a societat i ens porta a voler donar un nou 

pas endavant com a municipi per tal de denunciar-la i sensibilitzar la nostra 

ciutadania en el rebuig i condemna.  

 

Ara fa uns mesos, al Ple del 5 de maig de 2011, l’Ajuntament d’Alella va aprovar el 

Protocol de violència de gènere d’Alella, una eina que articula el model 

d’actuació, el sistema d’atenció i derivació entre els serveis implicats en 

situacions de violència. Aquest ha de possibilitar l’orientació als i a les 

professionals sobre els passos a seguir en funció de les característiques de la 

situació sobre la qual s’està intervenint i facilitar el treball en xarxa entre tots els 

serveis implicats, la coordinació i la derivació o transferències que se’n puguin fer 

de cada cas. Aquest document es va començar a treballar a 2007 amb els agents i 

actors implicats en el procés i contempla també l’obtenció periòdica d’informació 

que ens permeti conèixer les situacions de violència del municipi per tal de 

preveure i sensibilitzar de la millor manera possible la població. En aquest sentit, 

contempla la redacció d’un Pla de sensibilització i de prevenció entorn la 

violència de gènere (que s’ha d’elaborar des de la regidoria responsable de les 

polítiques de dones junt amb d’altres departaments municipals i agents socials) 

on serà molt important elaborar mesures de rebuig d’aquestes situacions. 

 

Un dels objectius importants com a administració ha de ser el d’informar i formar 

la població i el personal implicat sobre la violència de gènere i els seus processos. 

No hi ha millor manera de rebutjar que ser conscient de la xacra social que 

suposa.  
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En coherència amb tot l’exposat i donant suport a iniciatives de la societat civil, 

com “Minutes for women” i el grup Tamaia per tal que entre tots i totes donem 

una resposta unànime de condemna i suport cap a les dones que pateixen 

qualsevol forma de maltractament, proposem l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Convocar l’endemà que es produeixi un assassinat com a conseqüència de 

la violència masclista la ciutadania d’Alella a dur a terme un minut de silenci 

davant l’Ajuntament a les 12 hores del migdia. 

 

Segon.- Dur a terme un minut de silenci en el ple del mes de novembre de 

l’Ajuntament d’Alella en commemoració del dia internacional contra la violència 

masclista. 

 
Tercer.- Penjar l’endemà de l’assassinat, al balcó de l’Ajuntament un element que 

mostri el rebuig a la violència. 

 

Quart.- Proposar als centres educatius del municipi que facin, si cal encara, més 

incidència en aquesta xacra per tal de formar en la convivència i conscienciar els 

nostres infants i joves, futurs adults.  

 

Cinquè.- Convidar, especialment les associacions de dones del municipi 

(Associació de Dones d’Alella Montserrat Roig i Associació de Dones Solidàries 

d’Alella), així com a la resta d’entitats del municipi a participar dels minuts de 

silenci de manera activa.  

 

Sisè.- Enviar còpia d’aquesta moció al Consell Comarcal del Maresme, la Diputació 

de Barcelona i a l’Institut Català de les Dones Generalitat de Catalunya.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Marzo manifesta que és una proposta 

en la qual apareixeran com a coproponents tots els grups, la qual cosa és altament 
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satisfactòria i ella pensa que emocionant. Senzillament, el que volen posar de manifest, 

com ja ho havien fet en el seu programa electoral amb el que es van presentar a les 

eleccions municipals que tenia una espai dedicat a polítiques de dones, entre les quals hi 

havia tres punts i un estava centrat en l’eradicació de la violència vers les dones. 

Parlaven de la necessitat de potenciar la sensibilització social i l’accessibilitat a la 

informació i l’orientació, l’atenció i l’acompanyament, així com la prevenció i la 

coeducació. En línia amb aquesta voluntat, i arran també de la sensibilitat mostrada per 

les associacions de dones que hi ha al poble, les dues, tant Dones Solidàries com Dones 

Montserrat Roig, així com a arran també d’una sèrie d’iniciatives que estan sorgint de la 

societat civil per visualitzar aquesta terrible xacra, doncs han fet la proposta de moció 

transaccionada després amb tota la resta de grups.   

 

El Sr. alcalde manifesta que també dir que aquí hi ha hagut un esforç per transaccionar el 

text, perquè les diferents formacions polítiques es poguessin fer seva la proposta inicial 

de Gent d’Alella. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

PRECS I PREGUNTES.  

 
A) La regidora Sra. Marzo volia demanar si es podien fer unes valoracions de les al·legacions 

que s’han presentat sobre el projecte del casal. 

 
B) El Sr. alcalde manifesta que la valoració de l’al·legació que s’ha presentat sobre el projecte 

del casal es veurà reflectida en la proposta de la seva resposta. Per tant, com ja han insistit, 

el projecte en la seva fase inicial queda en “standby”, quan s’hagi d’aprovar es respondran 

totes les al·legacions entrades pel ciutadà que s’ho va treballar, i, aleshores, ell serà el 

primer en conèixer-ho i a continuació ho coneixeran ells. Hi havia alguns dels termes que 

estaven molt ben fonamentats i d’altres que eren més de criteri polític o criteri filosòfic, 
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però, en qualsevol cas, es tindran molt en compte. Les haurà de resoldre el Ple i s’haurà de 

debatre aquí l’aprovació definitiva del projecte on es donarà resposta a aquestes 

al·legacions. A data d’avui, aquesta resposta no ha estat elaborada. Sí valorada, però no 

elaborada. 

 
C) La regidora Sra. Marzo manifesta que té una altra pregunta i és que fa alguns mesos, 

com recordaran, es va presentar una proposta de moció també per part d’aquest grup 

relativa als Escolapis, i després de dues reunions de treball que s’han produït per part 

de la Comissió, estan en una situació com d’impàs o de paralització, mentre que el 

Sr. alcalde s’havia compromès a fer una sessió informativa a la ciutadania el mes de 

febrer i que el tenen a sobre.  

 
El Sr. alcalde manifesta que és cert, i aquí sí que ha d’entomar un “mea culpa” per no 

haver tornat a convocar la Comissió de la seva segona sessió. Hi ha hagut diferents 

aspectes, que bé, podien haver convocat aquestes sessions informatives, però que 

també volien poder tenir aclarits una mica abans de cara a poder presentar alguna 

proposta més en el si de la Comissió. Hi ha una qüestió que és més tècnica, i és que 

la qualificació del sòl tal com recollia l’anterior Pla General, i amb la posició que es 

partia inicialment de la qualificació del sòl com a equipaments no urbanitzables. 

S’han estat elevant consultes al Departament d’Urbanisme de la Generalitat, per tal 

de veure’n la possibilitat de mantenir-les o no. Des d’allà, el parer és que ha de 

passar a sòl urbà, com a mínim, el que és equipament com a tal i les conseqüències 

jurídiques que això té. I, per una altra banda, també entenent que el Pla Territorial 

Metropolità indicava que allò havia de ser un equipament com a tal, i aquesta és una 

norma de superior compliment, també valorar-ne si aquesta qualificació o aquesta 

determinació que en limita els possibles usos, era, per part de la Generalitat, 

definitiva, o hi havia un cert marge de maniobra per poder-hi introduir altres usos 

dintre de la finca. La resposta a aquestes consultes van en la línia que es podrien 

ampliar els usos, els d’estricament equipaments que tenien. Per tant, aquestes 

qüestions ho han anat coneixent tot just tornant teòricament de les vacances o les 

festes de Nadal. També, en la seva persona, ha estat tractant amb possibles inversors 



71 

 

per tal de veure’n la bondat que un privat hi pogués entrar. I, per tant, també volia 

tenir els temes una mica més madurs per veure si hi havia alguna possibilitat certera 

o no i amb quins termes estaven parlant que es pogués produir aquesta inversió i que 

pogués ser, com havien parlat en la Comissió, un tipus d’operació mixta. I com deia 

l’antic portaveu del govern que hi havia obertes dues línies d’investigació, doncs 

estaven explorant i segueixen explorant la possibilitat que pogués haver-hi algun 

interès real respecte de la finca de cara a poder debatre propostes. I, per altra 

banda, hi havia tot el tema aquell que deien del contenciós que va procedir. Ell 

entoma el compromís de convocar i no desconvocar aquesta Comissió, si els sembla 

pel dijous 2 de febrer, que és dijous de la setmana que ve, si els sembla bé, per tal 

de poder reemprendre els treballs de debat amb més substància per poder veure 

quina orientació poden donar-li. Miraran bé l’agenda, però, en qualsevol cas, entre el 

2 i el 9 de febrer, reemprendran aquestes reunions de la Comissió ja amb alguna 

informació més i que puguin debatre amb més fonament cap on creuen que poden 

donar una sortida, única o mixta, respecte la Torre del Governador. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que, a banda del futur, hi ha la preocupació de 

l’accés indiscriminat que encara s’està produint. Aquesta pressió sobre la propietat o 

algun tipus d’actuació que vénen reclamant, pensa que amb independència del futur 

de la finca, el temps va passant, i avui és lamentable que surti Alella amb aquesta 

foto a El Periódico. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, fins on sap, en Pablo és qui l’ha enviada. I sí, la veritat 

és que l’estat és lamentable. Ell que ha pogut en aquestes darreres setmanes veure’n 

l’estat directament, si que és bastant lamentable la voluntat d’algunes persones de 

trencar per trencar sense cap altre sentit ni lògica. I sí que és cert que tenen aquest 

dèficit de cobertura d’accessos, que fins on ells poden actuen, des de la Policia 

s’actua a les diferents portes metàl·liques, hi ha cadenes i cadenats de titularitat 

municipal, l’únic que això amb les dimensions de la finca, en molts casos és com 

posar portes al camp. Encara que segurament es pot fer més, que això no ho 
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discuteix, també tenint en compte que això és una propietat privada, en la qual 

també s’hi està al damunt. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 23 h 05 

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