
1 

 

FV/ac 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 
Caràcter: ordinari 

Data: 23 de febrer de 2012 

Horari: de les 20 h a les 21 h 35 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. 
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Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 

 
 
ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de 

gener de 2012.  

2.- Informe d’Intervenció i Tresoreria corresponent al quart trimestre de l’any 2011 

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

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

 
3.- Proposta de l’Alcaldia sobre reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
4.- Moció dels grups municipals d’ERC-SxA-AM i PSC de suspensió provisional de l’acte 

reivindicatiu de rebuig a l’eliminació del règim de bonificacions i per a la supressió 

del peatge d’Alella. 

  
5.- Moció dels grups municipals d’ERC-SxA-AM i PSC sobre la reforma laboral.  

6.- Moció dels grups municipals de CiU, Gent d’Alella i PPC sobre bonificació en el 

rebut de l’IBI.  

7.- Moció del grup municipal del PSC sobre el deute de la Generalitat a l’Ajuntament.  

Precs i preguntes.  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Al poble d’Alella, el dia 23 de febrer de dos mil dotze, essent les 20 hores, a la Sala de 

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

Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública ordinària. 
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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 26 DE GENER DE 2012.- El regidor Sr. Izquierdo manifesta que a la pàgina 15, línia 

19, allà on diu “no estan massa satisfets de conèixer el pla” hauria de dir “no estan 

massa satisfets, demanant de conèixer el pla”. I a la mateixa pàgina, línia 30, allà on diu 

“forques” hauria de dir “forecast” perquè ho va dir en anglès i és una previsió del 

tancament de l’exercici.   

 
 
 
La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de gener 

de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat amb les esmenes formulades pel regidor Sr. 

Izquierdo. 

 
 
 
2.- INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 

L’ANY 2011 SOBRE COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE LES 

OBLIGACIONS PENDENTS, EMÈS CONFORMEMENT A L’ESTABLERT PER L’ARTICLE 4 DE LA 

LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL.- El Sr. alcalde ret compte de l’informe, el qual 

literalment diu: 

 
“INFORME 4t TRIMESTRE 2011 sobre compliment de terminis per al pagament de 

obligacions pendents. 

 

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

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

la morositat en les operacions comercials; 
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NORMATIVA APLICABLE: 

 

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

- Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

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

les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l'impost sobre el valor 

afegit. 

 

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

registre comptable auxiliar obligatori per a les Entitats Locals. 

 

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

empreses i l'administració local segons la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

També és aplicable a les factures o els documents justificatius respecte dels que hagin 

transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el citat registre i no s'hagi 

tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació o s'hagi 

justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seva tramitació en un mes des de l’entrada al 

registre de factures. 

 

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

DATES 
TERMINIS 

(A comptar des de l’expedició de la certificació d’obres o  
Registre d’Entrada de factures) 

7/07/2010 - 31/12/2010 55 dies 
1/01/2011 - 31/12/2011 50 dies 
1/01/2012 - 31/12/2012 40 dies 
1/01/2013 – endavant 30 dies 

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

pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia global 
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d'obligacions pendents amb incompliment de termini. 

 

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

 

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

 

1.- Traslladar-lo al Ple. 

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

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

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

Catalunya. 

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

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

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

específica. 

 

Cinquè.- S'acompanya ANNEX 1 i ANNEX 2 amb els informes elaborats d’acord amb la guia 

d’elaboració d’aquests informes en desenvolupament de la Llei 15/2010 i resolució de la 

Generalitat, publicada en el DOGC de juny de 2011, en relació al contingut de les 

comunicacions en matèria de tutela financera.” 

 
 
 
El Sr. alcalde manifesta que aquests informes són els que la Llei de morositat suggereix 

que es facin, i que fixa el termini pel qual les administracions haurien de pagar les 

factures als seus proveïdors. Per al període de l’any 2011, la llei estableix que s’havien de 

pagar a 50 dies, i per aquest any 2012 diu que s’hauran de pagar a 40 dies, que, en 

qualsevol cas, és una previsió optimista o molt optimista. Aquest informe recull que, a 

finals del quart trimestre, hi havia 92 factures per un total de 98.000€ que a 31 de 

desembre excedien aquest termini de pagament dels 50 dies i que fixa la mitjana en prop 
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de 84 dies per al seu pagament. També xifra que dintre d’aquest període s’ha pagat 1,4 

milions d’euros en factures. Una mica més d’un milió dintre del període legal i 356.000€ 

que s’han pagat fora d’aquest termini de 50 dies, amb aquesta mitjana de 84 dies.  

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

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

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

 
 
 
3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- El 

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

 
 
“És generalitzada la consideració que, entre totes les administracions que integren el 

sector públic, és l'administració local la més propera als ciutadans i a la qual es 

dirigeixen en primer lloc les seves pretensions.  

 

Dintre dels principis enunciats a l'article 103 de la Constitució, que regeixen l'activitat de 

les administracions públiques, l'administració local ha de procurar ajustar la seva 

actuació a l'agilitat i eficàcia que demanden els seus veïns, tot i que aquesta, en algun 

cas, no s'ajusta estrictament a tots els requeriments del procediment administratiu.  

 

Vistes les factures que figuren a la relació annexa, presentades per diferents regidors, 

corresponents a la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats 

per diferents proveïdors.  

 

Vist que la realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs ha estat 

justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat degudament conformades 

i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que, per tant, és procedent que la 
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Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen.  

 

Vist l'informe d'Intervenció 6/2012:  

 

Proposo al Ple l'adopció del següent acord:  

 

1) Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 61.634,36€, 

corresponents a despeses procedents d'exercicis anteriors. (Annex I)  

 

2) Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les corresponents despeses 

per import de 61.634,36€.  

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.” 

 
 
 
El Sr. alcalde manifesta que, com saben, una vegada es tanca l’exercici, totes aquelles 

factures que no han pogut quedar recollides dintre dels límits de la liquidació del 

pressupost, bé perquè han excedit en el temps o perquè les partides a on haurien d’anar 

adjuntades ja estan plenes i, per tant, no s’hi poden enquibir, han de passar per aquest 

reconeixment extrajudicial de crèdit perquè es pugui procedir al seu pagament en 

l’exercici següent. A final d’aquest any 2011, la proposta que es fa per aquest 

reconeixement extrajudicial de crèdit, és de 61.634,36€, que vénen fruit de la suma de 

tot un seguit de factures que, com deia, en els seus casos han quedat sense poder 

incloure’s dintre de les partides majoritàriament del pressupost, o de l’execució del 

pressupost de 2011. Amb aquest reconeixement que faran avui, amb aquesta aprovació, 

aquestes factures s’incorporen al pressupost de 2012, i, per tant, es podran pagar en les 

properes setmanes o en els propers mesos. Fins l’any passat, des que ho fan, des que hi 

va haver el canvi de la persona responsable d’Intervenció, els altres anys es presentava 

conjuntament amb la liquidació del pressupost, que això feia que anés una mica més 

endarrerit, i, per tant, triguessin més a pagar a aquests proveïdors que ja havien fet la 
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seva feina en l’exercici anterior. També, esperant  aprofitar incorporar-ho contra 

romanent de tresoreria, el que fan és directament carregar-ho a partides de 2012 i amb 

això avancen el pagament d’aquestes factures. L’import de l’any passat creu que va rondar 

els 120.000€, el de 2009 van ser uns 50.000€, i 2007 i 2008 van estar per damunt dels 

200.000€. Per tant, que s’ha fet una bona feina per tal que aquest import fos el mínim 

possible. 

 
La regidora Sra. Marzo manifesta que vol reconèixer, evidentment, aquest esforç, perquè 

és veritat que les quantitats que són deutores han baixat moltíssim en relació a anys 

anteriors, i, per tant, és un esforç que pensa que, en tot cas, és l’obligació que tenen 

d’intentar-ho fer el millor possible, només volia comentar que, de tota manera, ella ha 

tingut l’oportunitat de revisar les factures, com és preceptiu, ja que estaven incloses en 

l’expedient, i no ha estat capaç de trobar el lloc on queda reflectit a quines regidories 

pertanyen aquestes factures. Si es fa una constatació de quines són les factures que van 

quedar pendents de pagar en el seu moment, li ha semblat veure que hi ha algunes 

compres efectuades fa bastants mesos, i, tot i que la quantitat no és important, sí que ha 

observat també que hi ha alguns proveïdors que són petits comerços o petits industrials, 

els quals potser una quantitat de 60.000€, evidentment que no es correspon només amb 

un ni amb dos, sinó que són 48 factures, si no s’equivoca, doncs pot fer mal, pot fer un 

cert mal. En aquest sentit, doncs, comentar això, si hi ha aquesta mirada de veure, 

d’intentar identificar a quina regidories es produeixen aquests retards, i assenyalar que, 

tal i com diu l’informe de la interventora, si en el moment de contraure la despesa no hi 

havia crèdit suficient, observar si de cara al pressupost 2012 s’ha filat una mica més prim 

i si ja també es tramiten, de forma més convenient, les propostes de despesa. 

 
 El Sr. alcalde manifesta que, d’aquests 61.000€, pel que fa al neguit que expressava pels 

petits proveïdors, n’hi ha 20.000€ que corresponen a una factura de factor energia, la 

que proveïa el subministrament elèctric a l’Ajuntament. És una de les factures que, a 

més, si no s’equivoca, ve d’una regularització, perquè havien estat enviant durant aquest 

exercici factures que no corresponien amb els imports preceptius. I n’hi ha una altra de 
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8.000€ del servei de transport públic, que també és d’una empresa gran. Per tant, més 

enllà d’això, hi ha dues factures de prop de 9.000€ de Milà Advocats, una que s’havia 

extraviat de l’exercici 2009 i que, per tant, s’ha reconegut ara, i una altra de 3.000€ per 

serveis d’aquests anys. Per tant, podrien circumscriure l’afectació dels petits proveïdors a 

20.000€, que són diners, però, en qualsevol cas, el que fan és agilitzar la tramitació 

perquè es puguin pagar. I, pel que fa al que comentava la regidora Sra. Marzo sobre les 

regidories de les factures que estan aquí a la relació, es posa el número de partida on hi 

ha en els dos primers dígits el que és el nom de la regidoria, i es podien mirar. Hi ha 

unes quantes factures de mateixos proveïdors de Serveis Urbans, de ferreteria, però dins 

la línia i amb una afinació bastant millor que no pas en l’exercici 2010. 

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

unanimitat. 

 
 
 
4.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-SXA-AM I PSC DE SUSPENSIÓ PROVISIONAL 

DE L’ACTE REIVINDICATIU 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 d’ERC-SxA-AM i PSC, la qual literalment diu: 

 

“El darrer ple municipal celebrat el passat 26 de gener va aprovar per unanimitat la 

moció proposada pels grups municipals d’ERC+SxA i PSC de rebuig a l’eliminació del règim 

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

 

El passat 9 de febrer, fruit d’una petició conjunta dels alcaldes d’Alella, Mollet i Terrassa 

es va celebrar una reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya amb el conseller Lluís Recoder per traslladar-li el malestar compartit pels tres 

municipis per l’eliminació dels sistemes de bonificacions per als usuaris dels peatges 

situats a dites poblacions i en vigor fins al 31 de desembre de 2011. 
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El conseller Lluís Recoder, per la seva part, ens va manifestar la voluntat d’estudiar-se 

amb deteniment la nostra demanda, ens va emplaçar que en un període breu de temps 

ens traslladaria la seva resposta i ens va demanar que mentre tant això no es produís no 

es dugués a terme cap manifestació pública en contra. 

 

Vista la resposta del responsable de la conselleria de Territori i  Sostenibilitat que donava 

parcialment compliment a l’acord segon de dita moció que llegia: “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”, 

l’alcalde d’Alella en aquella reunió es va comprometre a suspendre provisionalment l’acte 

reivindicatiu contra la decisió de la Generalitat convocat per al proper diumenge 26 de 

febrer. 

 

La convocatòria d’aquest acte era el quart dels acords d’aquella moció. 

  

Per tot això, es proposen els següents acords: 

 

Primer.- Suspendre provisionalment l’acte reivindicatiu convocat per aquest Ajuntament 

per al proper 26 de febrer. 

 

Segon.- Donar un termini prudencial de 45 dies per tal de rebre resposta per part de la 

conselleria.  

 

Tercer.- Passat aquest termini, o una vegada se’ns hagi traslladat la resposta, l’alcalde 

convocarà la Junta de Portaveus per decidir, si calgués, la nova data del primer dels 

actes reivindicatius i les altres mesures a emprendre per part d’aquest consistori. 

 

Quart.- Comunicar aquesta moció al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, als ajuntaments de Teià i el Masnou, Mollet i Terrassa, a la Coordinadora de 
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Plataformes No N-II del Maresme, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a 

l’empresa concessionària.” 

  

El Sr. alcalde manifesta que, com tots saben, en el darrer Ple van aprovar una moció que 

entre un dels seus punts plantejava el fet de convocar un primer acte reivindicatiu per al 

proper diumenge 26 de febrer, de cara a començar la cursa de fons que pot significar el 

fet de la reivindicació, no tant de la recuperació de l’anterior sistema de bonificacions, 

que també, sinó plantejar la supressió definitiva física del peatge. Això que, recorda 

exactament va ser el 26 de gener, el dia 9 de febrer van poder tenir una reunió a la 

conselleria amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Lluís Recoder, 

conjuntament amb els alcaldes de Terrassa, Mollet i Alella, per tal de plantejar-li el seu 

disgust, contrarietat i oposició amb la decisió d’eliminar aquests sistemes de 

bonificacions que tenien fins el 31 de desembre en els peatges d’aquests municipis. En 

aquella reunió, el conseller Recoder els va emplaçar a estudiar per part seva la 

possibilitat de reconsiderar el canvi en les bonificacions, i, per tant, els emplaçava a 

donar-li unes setmanes per tal de poder acabar d’estudiar i parlar amb la seva gent 

aquesta possibilitat. També els va demanar que mentre tant això no es produís, no els 

traslladés la resposta, doncs que, si us plau, no duguessin a terme manifestacions o 

accions reivindicatives al respecte. Davant d’aquesta petició, com a alcalde, allà es va 

comprometre a no dur a terme l’acte aquest reivindicatiu del 26 de febrer, i, per tant, 

donar un termini i esperar que es pogués fer aquest retorn. Aquest compromís, com a 

alcalde, el va transmetre l’endemà als diferents grups municipals per correu electrònic, la 

qual cosa hagués estat millorable o no amb una trucada personal o no. El que sí, 

definitivament, s’hagués pogut utilitzar una altra via de comunicació més directa i 

personal, però això ja els ho va reconèixer en la Comissió Informativa. Però el que sí que 

tenia sentit és que havent-se aprovat la convocatòria de l’acte per al Ple, doncs el Ple fos 

el que acordés la suspensió d’aquest acte.  
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A continuació la Presidència sotmet a votació la moció. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

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

i Xatart, i Srs. Almendro, Berzosa, Izquierdo i Llorca; s’abstenen de votar-la els regidors 

Sra. Marzo i Sr. Bardes. En conseqüència s’aprova la moció.  

 

 

5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-SXA-AM I PSC SOBRE LA REFORMA 

LABORAL.- La tinent d’alcalde Sra. Mans ret compte de la moció dels grups municipals 

d’ERC-SxA-AM i PSC, la qual literalment diu: 

 

“El nostre país viu immers en els últims anys en una profunda crisi econòmica. Una de les 

conseqüències més negatives ha estat la massiva destrucció d’ocupació, que ens ha dut a 

taxes d’atur gairebé inèdites i insostenibles socialment i econòmica. Les polítiques contra 

el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 

Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre 

model d’estat del benestar.  

 

En aquest sentit, les conseqüències d’aquestes elevadíssimes taxes d’atur, d’un 20,5% 

(775.400 persones) a Catalunya, resulten encara més dramàtiques davant l’actual 

insuficiència d’unes polítiques públiques que haurien d’evitar un risc creixent d’exclusió i 

fractura social generalitzada. L’actual dèficit fiscal que pateixen algunes CCAA amb el 

Sector Públic Espanyol, entre elles Catalunya, suposa un llast afegit per a garantir 

l’adequat marc de prestacions i garanties socials o proposar mesures de reactivació 

econòmica adients a les actuals circumstàncies. 

 

La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un 

milió de nous aturats, ens demostra una vegada més que la principal mesura per a sortir 

de la crisi no es troba en una reforma laboral que abarateixi el cost d’acomiadament sinó 

a crear les condicions adequades i impulsar mesures efectives per dinamitzar l’economia 
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productiva i reactivar les nostres petites i mitjanes empreses, les principals generadores 

d’ocupació del nostre país. Bona prova d’això, n’és la disparitat de taxes d’atur 

observades en diversos territoris on s’aplica la mateixa legislació laboral: la taxa d’atur a 

Euskadi, per exemple, és del 12,61% i la de Navarra de 13,82% - molt inferiors a la 

mitjana estatal -. 

 

En qualsevol cas, la reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del 

Partit Popular.  En primer lloc, la nova reforma afeblirà el país, rebaixarà els salaris 

empobrint les classes treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament indefinit i facilitar els 

acomiadaments col·lectius, destruirà ocupació a curt termini. 

 

En segon lloc, és una reforma laboral que vulnera qualsevol principi de concertació i 

diàleg social, augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en una situació 

d’extrema indefensió i inseguretat jurídica els nostres treballadors a l’hora, per exemple, 

de provar la improcedència d’un acomiadament o la modificació de les seves condicions 

laborals i salari.  

 

I, per últim, aquesta reforma ens allunya de poder disposar d’un veritable marc de 

relacions laborals propi que, amb el consens dels agents socials de casa nostra, s’adapti a 

la nostra realitat sòcio-econòmica condicionat, per exemple, per un cost més alt de la 

vida que afecta el nostre benestar.  

 

Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 

ciutadans i ciutadanes, i portaveus de major proximitat de les nostres aspiracions 

fonamentals, demanem al Govern Espanyol que: 

 

Primer.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma 

laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 
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Segon.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els 

agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la 

contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat 

laboral de treballadors a l’atur, que aposti decididament per mesures de dinamització 

econòmica, i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu. 

 

Tercer.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i 

cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep 

cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 

 

Quart.- Respecti les competències de la Generalitat atorgades per l’Estatut, que per una 

vegada es compleixin els compromisos adquirits per part del Govern de l’Estat davant la 

Generalitat en matèria de finançament, fent possible d'esdevenir l'administració laboral 

única de l'Estat a Catalunya amb competències executives sobre la negociació col·lectiva 

i les relacions laborals entre d'altres. 

 

Cinquè.- Impulsi una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas (LOFCA) que possibiliti l’excepcionalitat d’aquelles CCAA que vulguin assumir 

una plena sobirania fiscal a través d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar 

l’actual espoli fiscal que pateix Catalunya, que llasta les potencialitats del nostre estat 

del benestar i l’exercici efectiu dels drets socials dels treballadors, autònoms i 

emprenedors.” 

 

 

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

de Ministres va aprovar el passat divendres 10 de febrer el Real Decret Llei de mesures 

urgents per a la reforma del mercat laboral. Una nova reforma de la qual, en un principi, 

no s’havien donat massa detalls, tot i que el seu ministre, el Sr. De Guindos, la 

qualificava d’extremadament agressiva i de la qual el president Sr. Rajoy també n’havia 

augurat una vaga general i al final ha acabat passant. Un cop n’han sabut més detalls, 
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s’han adonat que aquesta reforma laboral és tan dura i agressiva com l’esperaven. Ella els 

diria que les claus d’aquesta reforma, i explicar-los a grans trets, una seria acomiadar, 

que ara serà més fàcil i més econòmic; el nou contracte indefinit per a emprenedors 

permet l’acomiadament lliure i gratuït durant el primer any de prova; la indemnització 

per acomiadament improcedent passa de 45 a 33 dies per any i amb un màxim de 24 

mensualitats; s’utilitzen els suports i objectius per acomiadament procedent, o sigui, 20 

dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats; després també es limiten els 

drets dels treballadors en tant que les empreses podran modificar les funcions, els horaris 

i els salaris del treballador en funció de les seves necessitats; els sindicats perden 

capacitat negociadora; s’aprofundeix també en el desmantellament del sector públic, o 

sigui, que es podrà posar en marxa un ERE quan els ens o els organismes i entitats 

públiques justifiquin nou mesos continuats de pèrdues; també es fomenta la 

discriminació en la contractació de joves i aturats de llarga durada amb les prestacions 

d’atur més elevades ja que l’empresa obté la deducció fiscal del 50% de l’atur generat 

durant el primer any. Aquesta reforma per a ells significa una ruptura laboral que 

desequilibra la balança a favor dels empresaris. No serveix per estimular la contractació, 

ni per crear ocupació, ni per reactivar l’economia. També corre el risc d’un acomiadament 

massiu dels vells contractes per incorporar-los sota la legislació vigent. És un greu cop 

també als drets laborals i està molt allunyada del consens social. I també és regressiva i 

no dóna resposta a les exigències de les patronals. Els delegats sindicals els van fer 

arribar també, el passat dijous, una moció referida a aquesta reforma laboral i en la qual 

en la moció que avui presenten s’inclouen alguns dels seus punts.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que des de Convergència i Unió han intentat 

transaccionar aquesta moció. Ells havien proposat que el punt número 1, el d’interpretar 

el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació, doncs no hi fos, i proposaven la 

incorporació de tres punts que eren: 

 

- Complementar aquesta reforma laboral amb un pla de xoc per a l’ocupació amb 

mesures d’impacte a curt termini per la creació d’altres llocs de treball, 
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principalment entre joves i persones a l’atur amb l’objectiu de tallar l’actual 

destrucció neta de llocs de treball fins que la reforma laboral obtingui els 

esperats efectes positius de reactivació de l’ocupació. 

- Incrementar considerablement els recursos econòmics destinats a les 

polítiques de recol·locació de les persones que perdin el lloc de treball i de les 

que estan a l’atur, per exemple amb polítiques de formació més eficients i amb 

programes d’itineraris personals de reocupació.  

- Exigir al Govern de l’Estat que resolgui immediatament els incompliments a les 

polítiques d’integració laboral de les persones amb discapacitat, en particular 

en els centres especials de treball i que en reforci les seves polítiques.  

 
Així mateix, manifesta que no podran recolzar la moció perquè el punt número 1 no 

s’accepta que no hi sigui, i, per tant, ells no la recolzaran.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, els havien acceptat de poder incorporar els 

tres punts proposats, sempre que es mantingués el punt número 1 a l’hora de 

transaccionar.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ja, però que el punt número 1 els dóna la sensació 

que són connotacions no quantificables i un tant populistes, i, per tant, això és el que 

demanaven. Perquè dir que interpretar el rebuig social generalitzat, entenen que no ha 

estat tan generalitzat, i, per tant, senzillament els demanaven que fossin més curosos a 

l’hora d’escriure les mocions i ja està. 

 
El regidor Sr. Berzosa manifesta que no sap quina reforma han llegit ells i interpreten, ni 

l’escenari del que parteixen per fer el redactat que presenten en aquest Ple. El cert, la 

realitat és que fa una mica més de vuit anys, el govern de la nació va ser ocupat, després 

d’unes eleccions, per una majoria socialista, del Partido Socialista Obrero Español, i, per 

tant, soci del partit de la tinent d’alcalde Sra. Mans, proponent d’aquesta moció. I, en 

aquell moment, l’escenari quant a l’atur era de menys de 800.000 aturats. I la realitat és 
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que, vuit anys de govern socialista, els presenten una realitat amb més de 5.000.000 

d’aturats. Pot ser que aquesta reforma no els agradi, pot ser que sigui millorable, però el 

cert és que s’havia de fer quelcom. Quelcom que els socialistes no van fer, perquè van 

permetre que 5.000.000 d’espanyols, més de 5.000.000 d’espanyols es trobin en l’atur. I 

aquesta és la realitat. I quant al contingut de la moció, doncs ells ho interpreten com ho 

interpreten i pretenen fer-se ressò de les mobilitzacions que, és cert, hi va haver en 

algunes capitals de província de l’estat espanyol, bàsicament mobilitzacions liderades 

pels propis sindicats que, en realitat, són els grans afectats per aquesta reforma laboral. 

Ja que, amb la reforma, entre mesures efectives de creació de treball, el que sí es fa és 

deixar de subsidiar, en part, aquests sindicats. De tal forma que el Sr. Cándido Méndez, 

dirigent del sindicat socialista, del sindicat de la Sra. Mans, dirigent a qui agrada 

col·leccionar rellotges milionaris, doncs, probablement, pot fer-ho perquè gràcies a tots 

els espanyols, a tots els contribuents, té un salari de més de 120.000€ a l’any. 

Probablement, amb aquesta reforma, el Sr. Cándido Méndez hagi de treballar de veritat 

per poder comprar-se rellotges, i, si no poden ser Rolex, doncs potser s’hagi de comprar 

Swatch. I aquest, i molts altres sindicalistes, són els veritables afectats per aquesta 

reforma. I els beneficiats són tots, en especial els més de 5.000.000 aturats. I, en 

concret, el Real Decret 3/2012, aprovat en Consell de Ministres, el que pretén, o 

l’objectiu primordial d’aquest Real Decret, d’aquesta reforma laboral, és frenar en un breu 

termini la sangria de destrucció de llocs de treball que està sofrint Espanya i posar les 

bases per a la creació de treball estable el més aviat possible. Per això, la reforma, el 

Real Decret, el que fa és dissenyar mecanismes  efectius de flexibilitat interna en les 

empreses per promoure el manteniment de treball i aconseguir que l’acomiadament sigui 

l’última opció. La reforma laboral també modernitza la negociació col·lectiva amb el fi 

d’acostar-la a les necessitats específiques de cadascuna de les empreses i treballadors, i 

es recolza, a més, en quelcom que ells van ometre durant vuit anys, en els autònoms i en 

les petites i mitjanes empreses, en les PIMES espanyoles, proporcionant-los major 

flexibilitat i capacitat d’adaptació. Aquesta norma el que fa és sumar els esforços urgents 

de tots aquells que poden col·laborar a buscar un lloc de treball i eleva les oportunitats 

de les persones desocupades. I manifesta a la regidora Sra. Xatart, en especial atenció als 
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joves i als aturats de llarga durada, quelcom que ella volia que s’incorporés a la moció,  

que la pròpia reforma laboral, el Real Decret, ja ho recull. Així, en concret, les mesures 

contingudes en aquest Real Decret, són les següents:  

 
- Primera mesura: Col·laboració a buscar urgentment ocupació, per sumar els 

esforços urgents de tots aquells que puguin col·laborar a buscar un lloc de 

treball, s’autoritza a les empreses de treball temporal que compten amb una 

àmplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori i amb àmplia 

experiència en el mercat de treball, per actuar com a agències privades de 

col·locació. L’objectiu d’aquesta mesura és contribuir a la reducció mitjana de 

la desocupació, millorant la qualitat dels emparellaments, perquè els 

treballadors tinguin accés a treballs més adequats a les seves característiques i 

les empreses trobin treballadors millor preparats. En cap cas les empreses de 

treball temporal cobraran als treballadors, en cap cas.  

 

- Segona mesura: El dret a la formació. Per primera vegada, i per millorar 

l’ocupacionalitat dels treballadors, s’introdueix el dret de la formació amb 

l’objectiu de procurar evitar que un canvi tecnològic o d’un altre tipus suposi 

l’acomiadament del treballador, així com enfortir la preparació professional 

dels treballadors. Els treballadors amb més d’un any d’antiguitat comptaran 

amb permís retribuït de 20 hores anuals d’activitats formatives, el contingut 

de les quals ha d’estar vinculat al seu lloc concret de treball perquè el puguin 

seguir mantenint. També es crea un compte formació en què es recollirà la 

formació rebuda pel treballador al llarg de tota la seva vida laboral. Es 

permetrà, a més, que els centres i entitats de formació acreditats puguin 

executar directament els plans de formació a nivell estatal i autonòmic. 

 

- Tercera mesura: Contracte per a la formació i l’aprenentatge per reduir 

l’elevada desocupació juvenil i mitigar els efecte de l’abandó aviat dels 

estudis. S’impulsa el contracte per a la formació i l’aprenentatge. S’eleva l’edat 
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màxima per tenir accés a aquest tipus de contracte, tenint en compte la 

prolongació dels períodes d’estudi i l’elevada taxa de desocupació en el 

col·lectiu de menors de trenta anys, fins que la taxa de desocupació baixi del 

15%. Després d’esgotar un període de formació en una activitat, el treballador 

podrà utilitzar aquesta modalitat de contracte en altres sectors, la qual cosa 

millorarà la seva ocupacionalitat i li permetrà una segona oportunitat. A més, 

podrà rebre la formació en la pròpia empresa, si disposa d’instal·lacions i 

personal adequat. 

 

- Quarta mesura: Nou contracte indefinit de recolzament als emprenedors. La 

reforma impulsa un nou contracte indefinit per a PIMES i autònoms, aquelles 

empreses de menys de cinquanta treballadors, que suposen el 95% del teixit 

productiu. Contracte indefinit que reuneix les següents característiques: 

Comptarà amb el període de prova d’un any, la qual cosa facilitarà la 

contractació indefinida per part de les PIMES i autònoms. L’empresa tindrà 

dret a una deducció en el seu compte fiscal de 3.000€ quan contracti el seu 

primer treballador, sempre i quan tingui menys de 30 anys. Els emprenedors 

que contractin un treballador en atur, podran deduir-se fiscalment el 50% de 

la prestació per desocupació que vingués cobrant el treballador durant un any. 

Per la seva part, el treballador podrà, voluntàriament, percebre juntament amb 

el seu sou, el 25% de la prestació per desocupació durant aquest mateix 

període, durant un any. A més, s’estableix un règim de bonificacions dirigides 

a col·lectius desocupats amb especials dificultats per a la seva incorporació 

en el mercat laboral. Les mesures són les següents: Per fomentar la 

contractació de joves, amb una taxa de desocupació propera al 50%, 

bonificació en la quota de la Seguretat Social de fins a 3.600€ en la 

contractació indefinida de joves entre 16 i 30 anys. Durant 3 anys, la 

bonificació s’incrementa conforme incrementa l’antiguitat del treballador, de 

tal forma que el primer any suposa 1.000€, el segon any 1.100€ i el tercer any 

1.200€. S’aplicaran 100€ més a l’any si el treballador és dona, en sectors on 
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aquest col·lectiu està poc representat, polítiques de gènere, diu a la Sra. 

Mans. Per fomentar la contractació de parats de llarga durada hi haurà una 

bonificació, recull la llei, el Real Decret, una bonificació de fins a 4.500€ a la 

contractació indefinida de desocupats de llarga durada majors de 45 anys. 

Desocupats almenys 12 mesos dels 18 anteriors. Quan els contractes es 

concertin amb dones en sectors on aquest col·lectiu estigui poc representat, 

les bonificacions també s’elevaran als 1.500€ anuals durant aquells tres anys. 

 

- Cinquena mesura: Limitació de l’encadenament de contractes temporals. A 

partir del 31 de desembre de 2012, es recupera la prohibició d’encadenar 

contractes temporals més enllà dels 24 mesos, de tal forma que, 

transcorreguts aquests 24 mesos, el contracte esdevé indefinit, garantint el 

treball d’aquest treballador, quelcom que ells van canviar de tal forma que van 

permetre que els empresaris vagin trampejant, eludint el contracte indefinit 

mitjançant contractes temporals, la precarietat en el treball, a més de l’atur 

que ha generat. 

 

- Sisena mesura: Modificació del contracte a temps parcial. Impuls d’aquest 

contracte que afavoreix que els treballadors puguin comptabilitzar millor el 

treball amb els estudis i conciliar-lo amb la seva vida familiar i personal. 

 

- Setena mesura: Regulació del teletreball. Es regula per primera vegada a 

Espanya el teletreball, salvaguardant el dret a la formació d’aquests 

treballadors. Es garanteix el dret a una retribució equivalent als que treballen 

de forma presencial en el centre de treball i a ser informats de les vacants en 

llocs presencials existents.  

 

- Vuitena mesura: Classificació professional i mobilitat funcional. Es tracta de 

facilitar les condicions temporals a la realitat de l’empresa. A més, es busca 

corregir l’actual dualitat del mercat de treball, en què una part dels 
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treballadors es troba molt protegida enfront l’altra. S’elimina el sistema de 

classificació de treballadors per categories professionals i es generalitza el 

sistema de grups professionals. Així es facilitat l’adaptació dels treballadors a 

noves funcions. Els grups professionals definits de forma àmplia facilita la 

mobilitat interna i suposen una oportunitat perquè el treballador adquireixi 

experiència en altres àmbits d’activitat on les seves habilitats puguin ser 

similars o fins i tot majors, i que generi una promoció dins la seva pròpia 

empresa. 

 

- Novena mesura: Millora de la mobilitat i facilitat per a la modificació de 

condicions de treball. Amb l’objectiu d’evitar l’acomiadament es simplifiquen 

els tràmits per reduir la jornada de treball o suspendre el contracte com a 

mecanisme d’ajustament davant de situacions de disminució de la demanda. 

S’elimina l’autorització administrativa necessària per portar a terme aquesta 

mesura. Per ajudar a les empreses amb situacions econòmiques adverses, 

s’introdueix una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat 

Socials dels treballadors afectats per la suspensió o reducció de jornada amb 

una durada de 240 dies màxim i condicionada a l’estabilitat en el treball 

almenys d’un any. Si l’empresa extingeix finalment els contractes, els 

treballadors no veuen mermat el seu dret a la prestació per desocupació, ja 

que s’estableix la reposició de les prestacions amb un comptador zero, amb un 

màxim de 180 dies. 

 

- Desena mesura: Flexibilitat interna. En la línia d’aprofundir en la flexibilitat 

interna de les empreses que situï l’acomiadament com a últim recurs, s’emprèn 

una reforma de la negociació col·lectiva. S’introdueix la prioritat dels 

convenis d’empresa, de forma que, independentment del que es pacti a un 

nivell superior, els representants dels treballadors i l’empresari pugin 

consensuar un conveni d’empresa que s’adapti a les seves necessitats i 

particularitats. Això enfront als convenis col·lectius. Es facilita a les empreses 
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amb dificultats la no aplicació del conveni d’àmbit superior. Es permet i 

s’habilita, per tant, el conveni col·lectiu, sempre que benefici els treballadors 

d’una empresa concreta en el seu propi conveni laboral, concret per aquesta 

empresa. En cas que no existeixi acord, les parts aniran a la solució 

extrajudicial de conflictes, si escau l’arbitratge, si ho han pactat en el conveni 

col·lectiu. De no ser així, una de les parts elevarà el desacord a la comissió 

consultiva de convenis col·lectius nacional o als seus equivalents autonòmics 

que nomenarà un àrbitre que resoldrà en un màxim de 25 dies, fins ara no hi 

havia data per resoldre. Per afavorir la negociació i la consecució dels acords, 

les parts hauran de negociar un nou conveni en un termini màxim de dos 

anys. A partir d’aquesta data el conveni ja no estarà vigent, per la qual cosa es 

posa fi a l’ultra activitat indefinida dels convenis.  

 

- Onzena mesura: Major eficàcia del mercat de treball. Es busca harmonitzar la 

seva legislació amb la dels països del seu entorn i aconseguir una major 

eficàcia del mercat de treball, de tal forma que es fomenti clarament la 

contractació indefinida, i, per tant, s’eviti la dualitat laboral. Així, pel que es 

refereix a l’extinció laboral per causes empresarials, es clarifiquen les causes 

d’acomiadament per evitar l’excessiva judicialització. S’elimina l’autorització 

administrativa prèvia en línia amb la pràctica dels països europeus. S’obre la 

possibilitat que els organismes i entitats que formen part del sector públic 

invoquin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. 

Aquesta mesura pretén facilitar el redimensionament d’aquelles estructures 

administratives que van créixer desmesuradament durant la fase de fort 

creixement econòmic, i que no són sostenibles des d’un punt de vista financer 

en el moment actual, ni existeix previsió que ho sigui en els propers anys. Per 

reduir la dualitat en el mercat de treball, a partir de la reforma, es generalitza 

la indemnització per extinció del contracte indefinit que serà de 33 dies per 

any treballat, en cas d’acomiadament improcedent amb un màxim de 24 

mensualitats. Quelcom, recorda a la tinent d’alcalde Sra. Mans, que ells l’any 
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2010 jan van pretendre introduir, però que no van comptar amb els 

recolzaments suficients. Es respectaran els drets adquirits dels treballadors 

pels contractes antics. La nova indemnització només serà d’aplicació pel 

període de treball que es realitzi a partir de l’aprovació d’aquesta norma. 

Aquests contractes mantenen el dret d’obtenir una indemnització de fins a 42 

mensualitats. Aquesta nova indemnització s’aplica amb caràcter general només 

als nous contractes. La indemnització per l’extinció del contracte indefinit 

serà de 20 dies per any treballat en cas d’acomiadament procedent, per causes 

objectives, amb un màxim de 12 mensualitats. El fons de garanties salarials 

només cobrirà l’extinció dels contractes per acomiadaments procedents en 

PIMES. Es reforça el dret a la formació. S’exigeix que l’empresari quan porti a 

terme alguna modificació tècnica a la qual s’hagi d’adaptar el treballador, li 

ofereixi un curs perquè pugui formar-se. Aquest període formatiu suspèn el 

contracte i el treballador segueix cobrant el seu salari. Únicament es podrà 

acomiadar el treballador per falta d’adaptació, si abans s’ha facilitat aquesta 

formació sense resultats. S’incorpora l’obligació per empreses que acomiadin a 

més de 100 treballadors d’articular un pla de recol·locació externa dissenyat 

per un període almenys de 6 mesos. I anirà acabant, perquè la tinent d’alcalde 

deixi de somriure enfront les mesures serioses que pretenen evitar el que ells 

han aconseguit durant aquests 8 anys. 

  

- Dotzena mesura: Més control i lluita contra el frau. L’objectiu és activar 

mecanismes que permetin combatre el frau i l’economia submergida, quelcom 

que ells han incentivat i tolerat. Per això es proposa un pla especial de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social, que garanteixi l’estricte compliment de 

la llei. S’impulsaria que els desocupats que estiguin cobrant la prestació 

realitzin serveis d’interès general en benefici de la comunitat, a través de 

conveni amb les administracions públiques, especialment amb els 

ajuntaments.  
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- Tretzena mesura: Absentisme. Per combatre comportaments individuals 

d’absentisme injustificat que ocasionen a l’empresa un elevat cost econòmic i 

organitzatiu, s’elimina la vinculació del grau d’absentisme del treballador i la 

plantilla per justificar l’absentisme com a causa d’acomiadament. A partir d’ara 

només es tindrà en compte l’absentisme del treballador. Es millorarà l’eficàcia 

de l’avaluació de la incapacitat temporal a través de les mútues d’accidents de 

treball. 

 

- Catorzena i última mesura: El que pretén és autoritzar, seguir mantenint la 

capitalització de la prestació per desocupació, possibilitant la capitalització 

del cent per cent de la prestació per desocupació per joves fins a 30 anys i 

dones fins a 35 anys que inicien una activitat com a treballadors autònoms. 

 
Així mateix, el regidor Sr. Berzosa manifesta que si la tinent d’alcalde Sra. Mans pensa 

que aquestes mesures generaran més desocupació, si creu que aquesta reforma laboral no 

era necessària, doncs podrien seguir amb les mesures que ells mai prendre durant els 8 

anys i deixar que aquests 5 milions d’aturats es converteixin en 10 milions d’aturats. Però 

des de la responsabilitat del govern que avui exerceix el Partit Popular, els 5 milions 

d’aturats que ells van deixar és una prioritat, i, per tant, ell no recolzarà la seva moció. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que responent al regidor Sr. Berzosa, ella espera 

que no sigui amb el PP que hi hagi els 10 milions d’aturats i no els 5. Una altra és que 

aquí no poden establir un debat, perquè això seria un debat llarg i al final es faria avorrit 

per als altres. És un debat interessant, però que no és el lloc que toca. Han vingut a 

presentar una moció, cadascú hi ha dit la seva i ja està. Igualment, li agradaria afegir 

que treball temporal, treball temerari, igual a més mediocritat professional. Els aturats 

que hi ha ara, fruit també de la Llei del sòl del PP, de la bombolla immobiliària, quin 

percentatge d’aturats hi ha que vénen del sector de la construcció? Amb això acaba. 

Després, a la regidora Sra. Xatart, li vol fer una proposta i és que a la moció, si treuen en 

el primer punt el generalitzat, si ells s’hi incorporarien, o si hi votarien a favor. El punt 
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diu “Primer.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la 

reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.” Hi traurien la 

paraula “generalitzat” i hi afegirien els tres punts proposats per la regidora Sra. Xatart. 

 
La regidora Sra. Xatart manifesta que d’acord. 
 
La regidora Sra. Marzo manifesta que voldria saber si han acabat la sessió del Congrés 

dels Diputats o si no l’han acabada. Potser sí. Li sorprèn que la proposta, perquè parlen 

de coses que els són una mica llunyanes des del punt de vista de la capacitat 

d’incidència, segurament la capacitat d’incidència que té aquest Ajuntament està en 

mans precisament de la regidora del PSC, que ocupa Emprenedoria i Ocupació, però en 

cap dels acords que els proposa hi ha res que ella plantegi fer o realitzar durant aquest 

mandat. I com tampoc fins al moment saben què és el que la tinent d’alcalde Sra. Mans 

ha proposat en aquests mesos que porta de govern pel que fa al que és Emprenedoria i 

Ocupació. Realment es trobaven sotmesos a una sessió del Congrés dels Diputats on 

sembla que des d’Alella no tenen massa o poc a fer. A ells, no els agrada la reforma 

laboral, però, segurament, alguna cosa, pensen, després d’escoltar el regidor Sr. Berzosa, 

hauran de pensar que pot tenir. Esperen i desitgen, una bona, o almenys donar una 

oportunitat, a alguna de les mesures, perquè n’hi ha moltes que no els agraden, 

evidentment. Però la tinent d’alcalde Sra. Mans, en la seva moció, parla de la ineficàcia 

de la reforma laboral del 2010, i ho diu ella i ho diuen les xifres realment. Sobre la part 

de la redacció de la seva moció, també li sorprenen moltes coses. Que la tinent d’alcalde 

parli en la primera part sobre les polítiques contra el dèficit que imposa la Comissió 

Europea, el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, i no té entès que en 

cap moment el seu partit hagi pretès sortir de l’euro o de la Unió Europea, i, per tant, no 

entén massa bé com col·loca la política aquí com a gran responsable d’aquesta situació. 

Després també fa un al·lusió al buscar un veritable marc de relacions laborals propi, i 

tampoc veu que la tinent d’alcalde Sra. Mans o Esquerra estigui fent grans coses per 

aconseguir una independència real, amb la qual cosa tampoc sap exactament on va ella a 

parar. Celebra que hagi recollit els acords que proposava Convergència i Unió, perquè sí 

que toquen una mica més a prop la realitat de les situacions de la gent a l’atur, no així la 
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resta dels acords, perquè demana que el govern interpreti o que convoqui la mesa de 

diàleg a les alçades que estan ara, o que respecti les competències de la Generalitat. 

Francament són paraules que tant de bo tinguessin un sentit en aquests moments, però 

pensa que en aquests moments és totalment extemporani. Ells, la seva intenció era 

abstenir-se de la moció, entenent que els situava també en un context més de política 

estatal que no tant de política local o municipal.  

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

l’oportunitat que ha tingut per poder explicar o poder dir sobre què faria en 

Emprenedoria i Ocupació va ser el dia dels pressupostos. Creu que ja ho ha explicat a 

alguna de les persones que hi ha aquí, què és el que pretenia ella fer aquest primer any. 

És el primer any que comença aquí, i, per tant, no es poden demanar “peras al olmo”. 

Estan treballant per fer coses. El que passa és que han de començar des d’una bona base, 

almenys és la seva manera de treballar, no començar la casa per la teulada, sinó 

començar-la des dels seus fonaments. La resta creu que entrarien en un debat, que, com 

ha dit al regidor Sr. Berzosa, a ella, li agraden molt aquests debats, però que no és el lloc 

per debatre-ho, sinó que vénen a presentar una moció amb la qual no estan d’acord. Ella 

és del Partit Socialista, sí, i no hi està d’acord. Que el 2010 es va fer alguna cosa 

malament, sí. Han de ser transparents, humils i honestos amb ells mateixos i si s’han 

equivocat s’han equivocat. Però també creu que aquesta reforma s’equivoca en moltes 

coses. 

 
 
 
A continuació la Presidència sotmet a votació la moció transaccionada. Hi voten a favor 

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

Fernández, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Izquierdo i Llorca; hi vota en contra el regidor 

Sr. Berzosa; s’abstenen de votar-la els regidors Sra. Marzo, i Sr. Bardes. En conseqüència 

s’aprova la moció.  
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6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, GENT D’ALELLA I PPC SOBRE 

BONIFICACIÓ EN EL REBUT DE L’IBI.- La regidora Sra. Xatart ret compte de la moció dels 

gups municipals de CiU, Gent d’Alella i PPC, la qual literalment diu: 

 

“En data 16 de febrer del 2012 i reunits a l’Ajuntament d’Alella els portaveus de les 

formacions municipals: Cristina Xatart per Convergència i Unió, Mercè Marzo per Gent 

d’Alella i  Javier Berzosa pel Partit Popular de Catalunya, plantegen a través de la 

següent moció la Bonificació del 2,7% del rebut de l’IBI en els rebuts domiciliats dels 

anys 2012 i 2013. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El Ple del mes d’octubre, el govern de ERC-Sumem per Alella i el PSC va aprovar un 

increment injustificat  del coeficient de l’IBI que passava del 0,72 al 0,74 i, per tant, 

aquest augment comportava un increment del 2,7% del rebut de l’IBI. 

 

Per part dels grups municipals de CiU, Gent d’Alella i PPC, entenem que aquest increment 

injustificat, juntament amb l’increment del 10%  derivat de l’aplicació del Reial Decret 

Llei 2/2011  ens han portat a demanar la bonificació en el rebut de l’IBI del 2,7%. 

 

DEMANEN 

 

1. Incorporar en l’article 5  de Beneficis fiscals de concessió potestativa o de 

quantia variable  de l’ordenança fiscal núm. 1  Impost sobre Béns Immobles el 

punt 4t: 

 

“La bonificació dels rebuts domiciliats de l’IBI del 2,7% dels anys 2012 i 2013.” 
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La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Xatart manifesta que en la darrera 

moció que havien preparat però que no és la que van passar van decidir posar també els 

rebuts no domiciliats, quedant la redacció així “La bonificació dels rebuts domiciliats i 

no domiciliats de l’IBI del 2,7% dels anys 2012 i 2013.”. Això que demanen segurament 

el Sr. alcalde ara els contestarà que legalment aquest Ajuntament no pot fer-ho, però 

entenen que aquests moments són moments de voluntats polítiques i li dirà el perquè. El 

perquè és que aquest matí, com molt bé ell sap, per part del Ministeri d’Hisenda se’ls ha 

enviat uns criteris d’aplicació en els quals hi ha el punt número 9 que diu “Si el 

Ayuntamiento hubiera aprobada un incremento en el tipo del IBI para el ejercicio 2012, 

sería recomendable que garantizando siempre como incremento mínimo el que se 

desprende de la aplicación del Real Decreto, se evitara la acumulación de incrementos”. 

Entenen, segurament, que per la Llei de règim de bases locals, en aquests moments 

tindrien una poca cobertura legal si el Sr. alcalde amb la seva voluntat volgués tirar 

enrere l’acord que van arribar, que era apujar l’IBI. El que li demanarien és que, primera, 

si té aquesta voluntat en el moment que aquesta cobertura legal sigui possible, que el Sr. 

alcalde pugui convocar un Ple i puguin revocar l’acord de Ple en el qual hi havia aquest 

increment per poder modificar l’ordenança fiscal.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no el deixa de sorprendre que tots tres grups hagin decidit 

de presentar aquesta moció. Una moció que potser abans parlaven d’imprecisions i de 

populismes, però que no deixa de ser això, una moció populista. I els dirà perquè. Entre 

altres coses populista i com a proposta il·legal, perquè entre l’IBI és un impost que 

merita a 1 de gener i que és per tot el període anual, i, per tant, merita vol dir que a 1 

de gener aquell impost ja té aquell import que s’haurà fixat per una normativa 

prèviament. I, per tant, qualsevol modificació a fer sobre l’ordenança fiscal, l’únic que 

faria és que fos d’aplicació per a l’any següent. I, per tant, per a 2012, ell, lamentant-ho 

molt, no hi ha cap tipus de marge de modificació, i això és llei. La regidora Sra. Xatart 

citava la nota aquesta aclaridora del Ministerio de Hacienda sobre com aplicar l’article 8 

del Real Decret Llei del 30 de desembre, i més que nota aclaridora és nota 

desinformativa, perquè, és clar, tant és així que el mateix Organisme de Gestió Tributària 
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de la Diputació de Barcelona, que tenia padrons per carregar i per començar a passar 

rebuts als diferents ciutadans, entre altres els d’aquest Ajuntament, ha decidit de 

suspendre aquesta càrrega del padró mentre no s’aclareixi per part del Ministeri què 

caram s’ha de fer. Hi havia una interpretació que entenien que era molt clara, que també 

a nivell de tècnics de l’Agència Tributària s’havia transmès a aquest Ajuntament conforme 

quin havia de ser el coeficient a aplicar. Era el mateix criteri que l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona tenia clar, sobre l’import d’aquest impost que 

venia fruit de l’increment del 2,7 en el seu moment, ja que, sobre aquell import, s’hi 

aplicava un 10%. Però aquesta nota aclaridora el que fa és ja despistar tothom. I això el 

que segurament provocarà, entre altres coses, és que fins que no s’aprovin els 

pressupostos de l’Estat, on aclareixin definitivament què caram s’ha de fer amb l’IBI dels 

ajuntaments, doncs aquí estiguin en una situació d’inseguretat jurídica il·lògica com va 

dir la mateixa responsable d’aquesta àrea de la Diputació. Per tant, ells, com a 

Ajuntament, que varen decidir que hi havia d’haver un increment del 2,7, era aquest 

l’increment que creien necessari aplicar per aquest exercici 2012. Aquest 10% 

sobrevingut en cap cas estava dins de les seves voluntats,  perquè si no segurament ja 

s’hauria plantejat inicialment. Si al final s’ha d’aplicar el 10%, ells encantats. El que 

volen és aplicar el que digui la llei, perquè aplicar tipus doncs com diu l’article 9 

d’aquesta nota aclaridora, perquè no té preu, com ve llegia la regidora representant de 

Convergència i Unió “Si el Ayuntamiento hubiera aprobada un incremento en el tipo del 

IBI para el ejercicio 2012, sería recomendable que…”, què vol dir recomanable? És o no 

és. I segueix llegint “… que garantizando siempre como incremento mínimo el que se 

desprende de la aplicación del Real Decreto, se evitara la acumulación de incrementos”, 

és a dir, que poden triar si apliquen el 10 o el 13? Això és d’una inseguretat jurídica no 

sap si atrevir-se a dir que brutal. En qualsevol cas, el que aquí faran és esperar que això 

s’aclareixi per tal de girar el padró. Segurament demà mateix faran una nota de premsa 

perquè això es va produint amb cascada. Des d’aquesta nota del dia 20, la Diputació de 

Barcelona o els responsables de l’Organisme de Gestió Tributària que han estat fent 

gestions amb els responsables del Ministeri per saber què caram havien de fer. Doncs fins 

que això no estigui clar s’aturarà l’enviament de la primera domiciliació de l’IBI als veïns, 
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fins que no sàpiguen quin tipus impositiu s’ha d’aplicar. I, per tant, en el moment que 

això ho sàpiguen aplicaran per al 2012 el que toqui, el que sigui legal. I, en qualsevol 

cas, també s’han d’esperar de cara a 2013 a veure què és el que es proposa per part del 

Govern de l’Estat en els pressupostos generals, per veure quina podrà ser la realitat per a 

2013. I amb aquestes dues coses aclarides, en cap cas, descarten com a govern de fer 

una proposta que vagi en la línia d’aquesta bonificació de fins al 5%. Però, és clar, 

presenten aquí aquesta moció quan han acabat de completar-la. La veritat és que ja l’han 

acabat de trancar que és aquesta bonificació d’aquests rebuts domiciliats i no domiciliats 

de l’IBI, del 2,7%. Bé, aquest àmbit no és d’aplicació dintre de les potestatives, i, en 

qualsevol cas, sí que ja l’article 9 de la Llei d’Hisendes Locals parla d’una bonificació de 

fins el 5% per domiciliacions. Però en cap cas no per a no domiciliats amb aquesta 

proposta. En qualsevol cas, com els deia, la primera mesura que és el que entén que 

havia de ser, l’1 de març que s’havia de girar el primer rebut no es girarà, estaran a 

l’expectativa i els agradaria pensar que en el mínim temps possible sabran què és el que 

s’ha d’aplicar. Per altra banda, de cara a 2013, valoraran aquesta mesura o aquest 

impacte d’una possible bonificació pel que fa als rebuts domiciliats. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, i, per tant, el Sr. alcalde fa un greuge comparatiu 

amb els no domiciliats. És a dir, ell apujarà impostos per a tothom, però només 

bonificarà alguns sí i els altres no. És el que està dient. I llavors també, ja li ho ha dit, 

que és una qüestió de voluntat, però el Sr. alcalde no la té. D’això, té voluntat d’apujar 

impostos, i per això ho van aprovar, evidentment. I també farà un exercici, que solen fer 

ells molt sovint, que és mirar els altres ajuntaments. Doncs molts altres ajuntaments del 

seu voltant sí que estan agafant aquesta norma. És a dir, que només aplicaran el 10% de 

l’Estat i la resta no, la deixaran sense efecte.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, veuran jurídicament quin és el percentatge 

que s’ha d’aplicar. Això ho definiran. Igual aquesta gent que ara  ho girarà pensant que 

ha de ser el 10 igual haurà de ser el 13, el 18 o el 25. Ells, si ho tenen tan clar, doncs 

moltes felicitats, i segurament els farà una proposta a la Diputació de Barcelona, ens que 
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ells ara controlen perquè els puguin contractar en l’àrea de gestió de tributs. Però, dit 

això, i que el perdonin, però és que ni discriminació ni res, és que existeix per llei, en 

l’article 9, la possibilitat d’una bonificació per a tots aquells ciutadans que domiciliïn els 

seus tributs per tal de facilitar-ne la gestió en les administracions. El seu cas, com a 

municipi, tenen un percentatge de domiciliacions que supera el 80%, i, en qualsevol cas, 

és una opció per a una rebaixa per als ciutadans que domiciliïn els seus rebuts, que en 

aquest cas la majoria ja estan domiciliats. Pretendre entrar a colar aquesta bonificació 

per les potestatives, doncs ell, que el disculpi, però entén que no està, o sigui que les 

potestatives no és de lliure “albedrío” sinó que són unes potestatives, però dins d’uns 

marcs  restringits d’aplicació i potser ara ella li dirà que això que està dient no és cert. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que no, que el que continua dient-li és que els no 

domiciliats que els apujaran els impostos, que s’aguantin? 

 

El Sr. alcalde manifesta que, què vol dir els no domiciliats que els apugin els impostos? 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, si és una obligació domiciliar rebuts? 

 

El Sr. alcalde manifesta que és una opció. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, si és una obligació? 

 

El Sr. alcalde manifesta que no. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, doncs, li contesta ella. Per tant, com que no és 

una obligació, per tant és aquest per tant que no es mereixen la bonificació? 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí estan parlant de la norma que permet unes coses legals 

i unes altres que són les que ells proposen. Que modifiquin ells la normativa i aleshores 

que bonifiquin a tots. Ja quan ells van presentar la moció amb tot un seguit de propostes 
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de beneficis fiscals al Ple de les ordenances, recorda que aproximadament la meitat 

d’aquestes propostes eren il·legals i algunes eren que tenien un impacte per a les arques 

municipals, algunes de 60€ en total en la recaptació. Per tant, ell entén quina és la seva 

política. D’altra banda, el que havien ells escrit era rebuts domiciliats. Vol dir que és la 

que tenen aquí. Una altra cosa és que ara hagin decidit que també són no domiciliats. 

Però el text que van fer arribar dilluns a aquest electe i a Secretaria parlava dels rebuts 

domiciliats. Per tant, que no posin ni domiciliats ni no domiciliats, sinó que diguin un 

descompte del 2,7% a tots els rebuts, perquè, si no, no hi ha cap motiu. Per tant, el que 

haurien de fer és abaixar el coeficient. Entén que les armes de demagògia siguin les que 

hagin de ser i les respectarà, però almenys que ho facin dintre la legalitat i amb 

coherència. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que el Sr. alcalde ho ha dit, que ell té la moció des de 

dilluns i ells no han tingut la sort de tenir les seves fins avui a la tarda. No han tingut la 

sort de tenir cap de les mocions ni del PSC, ni d’Esquerra, fins a les cinc i escaig de la 

tarda. Les mocions, les envien i les tenen ells, i ja sap que està a la Sala de Juntes, però 

la voluntat de tenir-les per correu electrònic és la voluntat de treballar-les, de 

transaccionar-les. És evident que el Sr. alcalde no tenia cap intenció de treballar o de 

transaccionar o de mirar de buscar la manera de minorar aquest impacte en l’IBI dels 

alellencs, això és evident. Perquè si troba aquest problema, el més fàcil és trucar i 

comentar-ho. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el perdoni, però ells se suposa que tenen un cert 

coneixement i deuen tenir cert assessorament, i si decideixen presentar mocions il·legals 

doncs ells seran conseqüents. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que, si pot acabar, ells no tenen cap voluntat de 

presentar mocions il·legals, cap ni una. Ells tenen la voluntat que l’IBI no tingui un 

impacte tan fort com el que tindrà. El que sí que és populista són els portals que fan ells 

al Full, convocant manifestacions que després desconvoquen. Això sí que realment és 
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populista. Intentar explicar que aquests 35 cèntims d’agafar el peatge tindran un impacte 

potent a les butxaques de la gent, i el que tindrà un impacte potent a les butxaques de 

la gent és l’IBI. I això és així. Per tant, el que sí és populista és muntar les mogudes del 

peatge. I això no li diu ella, li dirà la quantitat d’usuaris del peatge que sí ho són i que 

ho són més. Volia senzillament proposar-li que si el problema és de legalitat que busquin 

la manera que sigui la moció presentada en llei. I si el problema és de 2012, que la 

deixin per al 2013. Si el Sr. alcalde té la voluntat política que això sigui així, doncs que 

busquin la manera de fer-ho possible de cara al 2013. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a les mocions, que a més ja ho ha reconegut en 

un correu electrònic, perquè és el costum fer-los-hi  per correu electrònic. En qualsevol 

cas, la normativa, la llei diu que han d’estar amb tota la documentació quan es convoca 

el Ple i així estaven. I ells, si les trobaven a faltar, haguessin pogut venir aquí, que per 

això també són electes i és part de les seves tasques i, si no, que ell es disculpa, perquè 

sincerament va ser un lapsus que va tenir de no recordar enviar-los les seves. I per això 

es disculpa, si cal, aquí. En qualsevol cas, ells en podien tenir tot el coneixement del 

món i tampoc no van dir que no els les havien enviat. Ara, que la regidora Sra. Marzo 

digui que fer unes manifestacions per 35 cèntims, ella sap què costa a una família a l’any 

aquest peatge? Sap el que costa? Ell ho sap. Quan li costa a la regidora Sra. Marzo anar i 

tornar cada dia? Les famílies que hi passen quatre vegades al dia o aquelles famílies que 

són dues o tres persones que han d’anar a treballar o a estudiar fora. Estan parlant d’uns 

200€ any. L’impacte de l’IBI és el que és, i el 2,7 de l’increment de l’IBI és el que és. No 

són en la majoria de casos 200€ que aquí sí que estan defensant. Per què defensaran 

aquests 200€? Li vol fer saber o recordar, però creu que ja ho han comentat, que aquesta 

cosa d’impacte tan petit, com és protestar i anar a demanar aquestes bonificacions, ha 

representant a la Generalitat durant 4 anys més de 300.000€. Aquesta tonteria ha 

beneficiat amb més d’un milió d’euros els veïns majoritàriament d’Alella. I que compti 

que no eren tots que eren dues terceres parts, 800.000€ o 900.000€, res, xavalla. I, la 

voluntat, com els diu, per al 2012 fan tard per tot, per modificar l’IBI, a 31 de desembre 

s’acabava el termini per poder presentar propostes. L’Estat o el Govern va aprovar, i així 
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ho va fer amb el seu superior criteri, a 30 desembre, un Real Decret Llei publicat el 31 de 

desembre. Per tant, allò entrava en temps i forma, amb un text possiblement a 

interpretar. Però que, fins que van treure aquesta nota aclaridora, estava bastant clar. I, 

repeteix, aplicaran el que toqui, i de cara a l’any que ve valoraran quines són les mesures. 

Una vegada l’any que ve tinguin marge de maniobra, que prenguin, que decideixin, 

perquè el màxim de veïns d’Alella, doncs, puguin tenir un menys impacte d’aquesta 

pujada proposada pel govern de l’Estat.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que només volia comentar que li sorprèn que el Sr. 

alcalde pretengui que ella imagini, i ella no ha d’imaginar res del peatge, perquè ella té, i 

no li agrada parlar de temes personals, tres fills dos dels quals van a la Universitat de 

Barcelona, i treballen a Barcelona, i, per tant, sap perfectament el que és agafar el 

peatge o no agafar el peatge, o agafar el bus, o agafar el tren. Ella preferiria que l’alcalde 

també posés els seus esforços a millorar el transport públic, bastant més.  

 

El Sr. alcalde manifesta que quina barra. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que de barra res. 

 

El Sr. alcalde li demana perdó. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que de barra res. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si la regidora Sra. Marzo sap què es gasta aquest Ajuntament, 

que no té l’obligació de tenir un transport de servei públic. Més de 300.000€ anuals. I si 

sap que aquest Ajuntament durant més de tres anys va estar finançant la millora del 

transport per a la connexió amb Barcelona. I la regidora Sra. Marzo, que sí que deu tenir 

dos fills a la Universitat i que van a treballar cada dia a Barcelona, durant els darrers 

quatre anys, si han volgut, que no ho sap, no han pagat un euro de dilluns a divendres 
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en el peatge. Per tant, el que aquí fan és defensar els interessos del municipi com la 

regidora Sra. Marzo també fa. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que és patètic que el Sr. alcalde no deixi acabar una 

intervenció. 

 

El Sr. alcalde manifesta que si no havia acabat doncs que el disculpi.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que el sorprèn molt veure que l’alcalde es constitueix en 

garant del constitucionalisme espanyol i l’ordenament jurídic espanyol, i que imputa als 

grups de l’oposició presentar mocions il·legals segons diu, quan el Sr. alcalde igual 

incompleix la llei de banderes, com promou el secessionisme d’una part del territori  de 

l’Estat Espanyol, en fi ningú millor que ell per presentar mocions o cometre il·legalitats 

en aquest Ajuntament. Doncs li sorprèn molt que ara converteixi justament, o es 

constitueixi o s’autoerigeixi el major garant de l’ordenament jurídic espanyol, però el 

satisfà en qualsevol cas. Respecte de la legalitat o no de la proposta o de la intenció 

d’aquesta moció, queda clar i patent quina és la seva finalitat. Presenten unes propostes 

o una moció en el Ple d’ordenances, que d’alguna forma ja recollien l’esperit del que 

aquesta moció pretén, que és eliminar de pressió fiscal els veïns d’Alella i que el Sr. 

alcalde va eludir recepcionar-la, i no només això, sinó que va decidir, unilateralment, 

quan encara el govern de la nació espanyola no havia decidit mitjançant el Real Decret 

de 30 de desembre establir un augment del 10% de l’IBI per a tots els municipis i no 

només per aquest, el Sr. alcalde va decidir de forma unilateral que els veïns havien de 

suportar una pressió fiscal respecte l’IBI d’aquest 2,7%. Si el Sr. alcalde hagués tingut la 

voluntat, perquè al final es tracta de tenir o no tenir voluntat política, ajudar o no els 

veïns, sobretot en aquesta situació especial de crisi que tots pateixen i que sembla que 

hauran de suportar algun temps més, si en aquell moment hagués tingut el Sr. alcalde, o 

la tingués ara, aquesta voluntat política d’alleugerir d’aquesta pressió fiscal els veïns, 

probablement, aquestes deficiències legals que podien haver recollit la proposta de 

moció, o la moció, o la que recull aquesta mateixa, el Sr. alcalde que sí que té i que 
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compta amb serveis jurídics, no només perquè té el suport del secretari d’aquest 

Ajuntament, sinó perquè quan li convé externalitza a un company o a un excompany del 

seu partit, els assumptes jurídics d’aquest Ajuntament també. El Sr. alcalde hagués pogut 

comptar amb el suport jurídic necessari perquè d’haver tingut la voluntat política 

d’alleugerir la pressió fiscal dels veïns, aquesta moció o l’esperit d’aquesta moció pogués 

concretar-se en la reducció d’aquest 2,7% que ell, no els altres, va sotmetre a Ple i, com 

que té la majoria amb el recolzament del Partit Socialista, va aconseguir tirar-ho 

endavant. La pilota, la té el Sr. alcalde sobre la seva teulada. La recomanació que fa 

aquesta interpretació, aquest aclariment com diu ell, del Ministeri d’Economia de l’Estat 

Espanyol, el que pretén és que els ajuntaments o els veïns de cada municipi no suportin 

més pressió fiscal que aquella que s’ha vist obligat el propi Estat incrementant l’IBI el 

10%. Dóna la possibilitat que els ajuntaments, o suggereix que els ajuntaments no 

incrementin la pressió fiscal respecte l’IBI més enllà del que el propi Real Decret 

estableix. Si el Sr. alcalde té la voluntat política, té l’oportunitat d’alleugerir de la pressió 

fiscal els veïns d’aquest 2,7%, que ell mateix va decidir incrementar. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el que no sabia era que promoure el secessionisme per la via 

democràtica era il·legal.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, si li permet, igual com ell interrompia la regidora 

Sra. Marzo, ell ara l’interromp per fer un aclariment. No és que sigui il·legal, és que està 

tipificat al codi penal. Si el Sr. alcalde vol complir les lleis, que compleixi aquesta també, 

i, si les vol canviar, que munti un partit i que guanyi les eleccions. I aleshores podrà 

canviar les lleis i aplicar les lleis que li convingui. Però, mentrestant, ell perd eleccions, 

i, per tant, ha de complir les lleis que altres que les guanyen són els que legislen. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, sincerament, de moment, i no és per anotar-se un punt, ell 

guanya eleccions fins a data d’avui. Una altra cosa és que el seu partit guanyi les que 

guanyi en altres àmbits. Està clar que si l’Estat aclareix que el màxim a aplicar és aquest 

10%, fantàstic, cap problema. El descompte, la bonificació aquesta que ells demanen serà 
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recollida pel propi Estat, i, per tant, l’únic que demanen és seguretat jurídica per saber 

quin caram de tipus han d’aplicar, el que sigui. I si aleshores ho deixen al lliure albir, 

doncs aleshores decidiran. Però han de saber si hi ha una cosa, l’altra o lliure albir. I, 

quan el Sr. Berzosa parlava d’un excompany del seu partit que li passen les feines de 

suport jurídic, que ell sàpiga encara no milita a Iniciativa. En qualsevol cas, potser sí que 

un dia s’ho pensa. Si parlen del Sr. Miquel Pigem, que treballa al despatx del Sr. Salvador 

Milà. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que el Sr. Miquel Pigem va ser regidor en les llistes 

d’Esquerra Republicana. 

 

El Sr. alcalde manifesta que a Sant Vicenç de Montalt aquestes darreres eleccions 

municipals Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya es van presentar 

conjuntament amb el conseqüent resultat no òptim i que no qualificarà de cap altra 

manera.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que només pretenia dir que el Sr. alcalde té els serveis 

jurídics o els recolzaments jurídics suficients per, de tenir la voluntat política, repeteix, 

poder alleugerir de pressió fiscal als veïns. És l’únic que pretenia dir.  

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la moció. 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.  
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7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT A 

L’AJUNTAMENT.- La tinent d’alcalde Sra. Mans dóna lectura de la moció del grup 

municipal del PSC: 

 

“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A 

la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han 

sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, 

encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les 

necessitats dels seus veïns i veïnes.  

 

Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 

corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 

propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 

anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost 

anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 

 

A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims 

mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de 

Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles bressol 

públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament que ha 

d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran d’aquestes 

decisions.  

 

El deute que actualment té contret el Govern de la Generalitat amb el nostre Ajuntament 

és de 2.428.594,87€, imports referents a impostos de construccions, instal·lacions i 

obres de les escoles, taxes relacionades, diferents subvencions i despeses de 

manteniment. Amb tot això Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara 

quan es faran efectius els compromisos pressupostaris adquirits pel Govern Català.  
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Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 

d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 

abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 

pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, 

un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments que 

integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats. 

Aquests acords, a data d’avui, encara no s’han complert. 

 

Per aquests motius es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents acords: 

 

1. Instar el Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i 

prioritària i si això no és possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un 

calendari per al pagament del deute i dels compromisos pendents amb aquest 

Ajuntament. 

 

2. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que el PSC, 

davant la preocupació generalitzada sobre el deute que té la Generalitat respecte els 

ajuntaments, i que aquests ajuntaments també pateixen una caiguda d’ingressos, que són 

la primera administració que té accés el ciutadà i la primera administració que rep els 

problemes d’aquests ciutadans, volen expressar amb aquesta moció aquesta manera de 

procedir del govern català, abans que la situació econòmica a l’Ajuntament comenci a ser 

insostenible, que no ho és, però abans que ho comenci a ser. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells també han intentat transaccionar la moció 

anul·lant el punt número 1 i proposant els següents punts: 

- Instar el Govern de l’Estat a pagar al Govern de Catalunya 151,2 milions 

d’euros en matèria de Sanitat, 150 milions d’euros de la disposició addicional 
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tercera, 1.450.000€ del Fons de Competitivitat i 5.748.000€ en 

infraestructures. 

- Instar el Govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 

econòmiques establertes a les diferents lleis, reglaments i sentències que 

afecten el desenvolupament de les competències, especialment en matèria 

social i educativa, el 50% de la Llei de la dependència, actualment només se’ls 

paga el 23,8%. 

- Instar el PSOE-PSC per tal que aporti propostes positives perquè l’Estat pagui 

al Govern de Catalunya el que els deu. Des de Convergència i Unió varen fer la 

proposta el mes de maig del 2011, que no va ser acceptada per part del PSC-

PSOE. 

 

La regidora Sra. Xatart, així mateix, manifesta que, per tant, per no riure gaire més, quan 

els paguin, la Generalitat potser podran fer front als deutes que ells van deixar. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que està d’acord amb la regidora Sra. Xatart, però 

aquesta moció que presenta el PSC és una moció del deute que té la Generalitat amb 

l’Ajuntament, res més que això. Si vol es pot presentar una altra moció per parlar del 

deute de l’Estat amb la Generalitat o amb l’Ajuntament o amb el que li correspongui, en 

aquest cas és amb la Generalitat. Ja està, i per això, senzillament, no s’han posat 

d’acord. Està d’acord també que s’ha de reclamar els diners a l’Estat, però, en aquest cas, 

és a la Generalitat.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, quan vulgui, ho podran fer, però no sap si deixaran 

fer-ho a la tinent d’alcalde Sra. Mans, ja que ells van votar en contra que l’Estat els 

pagués el que els devia en el seu moment. Per tant, si vol fer-ho endavant.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ja en parlaran.   
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A continuació la Presidència sotmet a votació la proposta. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

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

i Vilaró, i Srs. Almendro, Bardes i Berzosa; hi voten en contra la regidora Sra. Xatart i els 

regidors Izquierdo i Llorca. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

PRECS I PREGUNTES  

 

El Sr. alcalde manifesta que demana disculpes a la regidora Sra. Marzo per haver-la 

interromput abans, si és que serveix d’alguna cosa disculpar-se ara. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que li agraeix les disculpes.  

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que ell sí que agrairia que el to de veu fos serè, perquè hi 

ha hagut un moment que, certament, el to de veu era molt alt i no sap per què, i ell s’ha 

sentit molest. No sap per què el to ha de ser tan alt.  

 

El Sr. alcalde manifesta que benvingut als plens municipals que en aquest Ajuntament 

són molt tranquils.  

 

A) La regidora Marzo manifesta que té un prec que fa al·lusió al tema de treballar per al 

reconeixement de les figueres de Marianna de Coppons i els germans Lleonart, 

també, a propòsit d’una petició que pensa que ha entrat per registre l’Ateneu 

Alellenc. És un tema que ja va comentar a la Comissió Informativa. Està recopilant 

informació per fer-la arribar al regidor de Cultura amb el benentès que va mostrar el 

seu desig d’estudiar-ho, i, per tant, fer  també públic en el Ple aquesta voluntat de 

Gent d’Alella perquè es pugui treballar també en la recuperació de la memòria de la 

història del poble.  
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B) La regidora Sra. Marzo manifesta que volia preguntar sobre que fa algunes setmanes 

que ha demanat per instància disposar del pressupost 2011 del Consorci de la DO, i li 

ha sorprès no tenir-ho, perquè entén que el del 2012 no està encara aprovat. Pensa 

que no està encara aprovat el de 2012 i li sorprèn que no ho estigui. Estan a 23 de 

febrer, però, en tot cas, pensava que era relativament fàcil disposar del de 2011, a 

aquestes alçades. 

C) La regidora Sra. Marzo manifesta que voldria preguntar el per què no està inclòs en 

el Ple d’avui el canvi de dedicació de la regidora Sra. Nonell que va ser anunciat en 

la Comissió Informativa de dijous passat. 

D) La regidora Sra. Marzo manifesta que no li ha quedat clar si en anteriors sessions 

havien valorat la possibilitat, o ella havia proposat en algun moment, de si el regidor 

d’Hisenda i alcalde considera que caldria fer una audiència pública de pressupostos. 

E) La regidora Sra. Marzo manifesta que, en tot cas, li agradaria conèixer també quines 

activitats de participació té previstes aquest Ajuntament per aquest any. 

 

El Sr. alcalde manifesta que demà, sense cap tipus d’endarreriment, és més si vol 

demà mateix pot passar pel Consorci a consultar el pressupost, doncs està més que 

convidada. 

 

El Sr. secretari manifesta que hi ha el pressupost, la liquidació i el compte general. 

 

El Sr. alcalde manifesta que hi ha tota la informació perquè la pugui estudiar. Sí que 

li haurien d’haver fet arribar, però, de tant en tant, té mala memòria. En qualsevol 

cas, cap problema i està a la seva disposició. Pel que fa al punt de canvi de 

dedicació, doncs es va passar d’incloure-ho a l’ordre del dia, que era el compromís, i 

era allò que van explicar a la Comissió Informativa, però quan es va traslladar la 

informació dels continguts de la Comissió Informativa a Secretaria per procedir a la 

realització de l’ordre del dia això no es va traslladar, i en la pressa de la signatura de 
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la convocatòria tampoc no varen ser conscients que aquest punt no hi era. I, per 

tant, en el proper Ple, i tal com ja es va informar a la Comissió Informativa, es 

traslladarà el canvi de dedicació de la regidora Sra. Isabel Nonell de la parcial de 35 

hores, a una exclusiva de 40 hores. Pel que fa a l’audiència pública de pressupostos, 

ja varen comentar que aquesta era una iniciativa del govern que va encapçalar l’any 

2003, on es van estar fent audiències públiques respecte els pressupostos municipals 

amb un èxit totalment decreixent. Mai, ni la primera vegada, va ser alt ni rellevant, 

fins que, en un moment donat, van creure que valia la pensa potser fer un esforç 

d’informació des del Full o de més informació des d’un document annex que 

s’adjuntava al Full, que després, per qüestions de reducció pressupostària, aquell 

document es va incloure com a planes del mateix Full. I ho estan informant. I, per 

tant, és una qüestió que ara que s’ha aprovat definitivament al Ple, penjaran a 

Internet tota la documentació, perquè tothom que vulgui i hi tingui interès ho pugui 

consultar i restarà a disposició, com a regidor d’Hisenda, de qualsevol persona que 

vulgui qualsevol més explicació o més aclariment dels continguts. Però entenen que 

la realitat va constatar que aquestes audiències públiques tenien un mínim impacte 

ciutadà. I creuen que el mitjà del Full i d’Internet són de més fàcil abast perquè la 

ciutadania pugui estar informada dels continguts dels pressupostos municipals. Pel 

que fa a la participació ciutadana, continuaran treballant perquè les entitats puguin 

tenir els seus espais web dintre del  portal d’entitats que des d’aquest Ajuntament 

varen posar en funcionament l’any passat. Està previst millorar i adequar uns nous 

espais a l’àmbit de Can Gaza per a les entitats, per tal de fomentar aquesta 

participació associativa. El Pla Jove que es tirarà endavant és una eina de 

participació molt important perquè aquest any es pugui dur a terme i es pugui 

decidir quines han de ser les polítiques per als propers 4 anys de manera participada 

i oberta per part dels joves del municipi. I, en principi, aquestes són actuacions que 

dintre l’àmbit de participació a data d’avui tenen previstes que es poden produir, i, 

com ella sap, el pressupost que van aprovar en aquest àmbit comporta o inclou, 

sobretot, el principal pes el que són les subvencions a les entitats i aquest treball, 

mà a mà amb les entitats, per fomentar la vida associativa del municipi. Sí que és 
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cert que l’Ateneu Alellenc va entrar per correu certificat aquesta petició de valorar la 

bondat de reconèixer els mèrits tant dels germans Lleonart com de Marianna de 

Coppons per poder-los nomenar fills predilectes d’Alella. Això és una qüestió que 

havien parlat de manera informal amb algunes persones, i entén que és una qüestió 

que valoraran més que positivament per veure si es pot dur a terme aquest 

procediment.  

 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 h 35 

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

 


	FV/ac
	IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
	Horari: de les 20 h a les 21 h 35 min

	ASSISTENTS
	ORDRE DEL DIA
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

	EXPOSICIÓ DE MOTIUS



