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FV/ac 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Caràcter: ordinari 

Data: 26 d’abril de 2012 

Horari: de les 20 h a les 20 h. 45 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) 

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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Excusa la seva absència el regidor Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (PP). 

 

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

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de març 

de 2012. 

2.- Informe de Tresoreria corresponent al primer trimestre de l’any 2012 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 declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal 

corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 202/2006, als efectes 

previstos per l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 3. 

4.- Proposta de l’Alcaldia sobre declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal 

corresponent a l’expedient de llicència d’obres majors núm. 126/2008, als efectes 

previstos per l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 3. 

5.- Moció del grup municipal de Convergència i Unió sobre realització de l’estudi i la 

posterior adequació del tram de la BP-5002 que va des del carrer de Les Heures fins a 

l’entrada de Can Magarola. 

Precs i Preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 26 de gener 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 manifesta que abans comentava amb els diferents representants dels 

grups municipals de poder fer la petició de la incorporació de dos punts en l’ordre del dia 

per urgència com a conseqüència d’una comunicació que se’ls va fer arribar el dia d’ahir 

per part de l’Associació Catalana de Municipis, en la qual s’advertia de la imminent 

entrada en vigor de la Llei d’Estabilitat Pressupostària que, en el seu articulat, entre 

altres coses, limita la destinació de romanents en el cas dels municipis on hi ha 

liquidacions pressupostàries positives i es genera un romanent per a despeses generals, 

que d’habitual s’ha anat usant i s’usa per anar incorporant diners al llarg de l’exercici per 

poder dur a terme alguna actuació més que les pressupostades inicialment. Aquest 

articulat d’aquesta llei,  que entra en vigor dimecres 2 de maig, el que diu és que en cas 

de liquidació positiva, en cas de romanent, s’ha de destinar a la reducció de 

l’endeutament. En el cas d’aquest Ajuntament, que com tots saben és un endeutament 

virtual, perquè sí que tenen un préstec, però sí que tenen els diners en un altre compte 

corrent, amb la qual cosa si volguessin podrien prescindir d’aquest préstec, concedit en 

unes molt bones condicions en el seu moment amb un ús inicial per a l’ampliació de 

l’escola Fabra. Per tant, no tenen un endeutament real. El que es proposa, i es convida 

els municipis que estiguin en condicions de fer-ho, és incorporar el romanent de 

tresoreria abans d’aquest 2 de maig per tal de poder-ne disposar al llarg d’aquest any. 

Més enllà del 2 de maig, això ja no seria possible i obligatòriament s’hauria de destinar a 

l’endeutament. Per la qual cosa precipitarien la incorporació o donar compte de la 

liquidació del pressupost que tenien previst per al proper Ple de maig, perquè tot just 

s’ha estat acabant aquesta setmana, i, per tant, ja no es podia incorporar en aquest Ple. I 

després, fetes les incorporacions de pressupost amb dotacions algunes determinades i 

altres indeterminades per poder disposar d’aquests diners al llarg de l’any, si cal, al llarg 

d’aquest any 2012. Per tant, proposarien que s’incorporessin com a punts número 6 i 

número 7, donar compte del Decret de l’Alcaldia que dóna un explícita el resultat de 

comptabilitat del pressupost de l’any passat, de la liquidació del pressupost de l’any 

passat, i el d’incorporació de romanents.   
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la inclusió dels punts 6 i 7 esmentats a 

l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat. 

 

A continuació 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 28 DE MARÇ DE 2012.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió ordinària de 28 de març de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat. 

 

2.- INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2012 

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 de Tresoreria, el qual 

literalment diu: 

 

“Informe de Tresoreria. Tutela financera 
 
Informe Tresorer 
Codi: 003 
Nom: Ajuntament d’Alella 
 
Tipus de tràmit 
Comunicació de l’informe trimestral de tresoreria previst a l’article 4.3 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 de 
lluita contra la morositat en les op. comercials. 
 
Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera 
han d’elaborar aquest informe per a cada any natural. 
Per aquest motiu, no han d’emplenar l’apartat Trimestre i les referències del quadre al trimestre 
s’han d’entendre referides a l’any natural que figura a l’apartat Exercici. 

 
Informe 
Exercici: 2012 Trimestre: Primer 

 
 Número Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 328 584.466,40 50,46 
Resta de pagaments 431 573.848,39 49,54 
Pagaments totals durant el trimestre 759 1.158.314,79 100,00 



5 

 

Obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 

97 64.697,56 0,00 

 
Observacions
 
Pagaments realitzats en el Trimestre 

 
Pagaments realitzats en el Trime 

Dins del període legal  
pagament 

Fora període legal 
pagament Pagaments realitzats en el Trime 

Període mitjà 
pagament 

(PMP) (dies) 

Període 
mitjà 

pagament 
excedit Nombre de 

pagaments Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 53,28 35,28 322 579.394,80 403 491.045,15 
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per 

articles 
53,28 35,28 322 579.394,80 403 491.045,15 

20- Arrendaments i Cànons 7,78 36,25 48 21.395,81 4 1.242,32 
21- Reparació, manteniment i 

conservació 
75,81 38,00 42 7.497,53 130 55.836,00 

22- Material, subministrament i uns 
altres 

52,87 34,93 229 550.490,36 268 433.605,44 

23- Indemnització per raó del servei 0,23 0,00 3 11,10 0  
24- Despesa de Publicacions 0,00 0,00 0  0  
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de 

lucre 
0,00 0,00 0  0  

27- Despeses imprevistes i funcions no 
classificades 

0,00 0,00 0  0  

2- Sense desagregar 84,00 34,00 0  1 361,39 
Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

Inversions reals 69,26 19,76 1 596,50 17 60.373,03 
Aplicats a Pressupost (Capítol6) 69,26 19,76 1 596,50 17 60.373,03 
Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

Altres pagaments realitzats per operacions 
comercials 

69,98 21,14 0  11 22.430,21 

Aplicats a Pressupost 69,98 21,14 0  11 22.430,21 
Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

Sense desagregar 0,00 0,00 5 4.475,10 0  
Aplicats a Pressupost 0,00 0,00 5 4.475,10 0  
Pendents d’aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

TOTAL 54,24 33,10 328 584.466,40 431 573.848,39 

 
Interessos de demora pagat en el període 

 
Interessos de demora pagat en el període 

Interessos de demora pagats en el trimestre 
Nombre de pagaments Import total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00 
Inversions reals 0 0,00 
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00 
Sense desagregar 0 0,00 
TOTAL 0 0,00 

 
 

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
 

Pendent de pagament al final del trimestre 
Dins del període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora període legal 
pagament a final del 

trimestre 
Factures o documents justificatius pendents 

de pagament al final del trimestre 

Període mitjà 
del pendent de 

pagament 
(PMPP) (dies) 

Període mitjà 
del pendent 
de pagament 

excedit 
(PMPP)(dies) N. 

Operacions 
Import 
total 

N. 
Operacions 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 18,87 9,27 201 287.092,75 96 59.806,46 
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20- Arrendaments i cànons 26,65 22,42 17 6.951,91 3 1.042,59 
21- Reparació, manteniment i conservació 32,54 11,76 75 47.645,41 54 12.089,50 
22- Material, subministrament i uns altres 15,72 8,34 109 232.495,43 39 46.674,37 
23- Indemnització per raó del servei 0,00 0,00 0  0  
24- Despesa de publicacions 0,00 0,00 0  0  
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0,00 0  0  
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades 0,00 0,00 0  0  
2- Sense desagregar 0,00 0,00 0  0  

Inversions reals 31,85 3,00 14 21.736,00 1 4.891,10 
Altres pagaments realitzats per operacions comercials 26,25 0,00 3 4.385,19 0  
Sense desagregar 4,40 0,00 6 119.893,48 0  
TOTAL 16,15 8,80 224 433.107,42 97 64.697,56 

 
 

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

 
Pendent de reconeixement 

obligació 
Factures o documents justificatius que al final del 

trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de 

reconeixement de l’obligació. 
 

Període mitjà 
operacions pendents 

reconeixement 
(PMOPR) Número Import total 

Despeses Corrents en Béns i Serveis 0,00 0 0,00 
Inversions reals 0,00 0 0,00 
Sense desagregar 0,00 0 0,00 
TOTAL 0,00 0 0,00 

  
 
 

El Sr. alcalde manifesta que aquest informe el que acaba dient és que a 31 de març 

existien 97 factures, per un import total de 64.000€, que no s’havien pagat dintre del 

termini legal que fixa la Llei de morositat. És un import petit del total d’1.158.000€ de 

pagaments durant tot el trimestre i va en la línia que comentaven de la dificultat de 

poder arribar a pagar en 40 dies, que és el termini que fixa la llei. Com saben, portar-ho 

a Ple és voluntat, no una obligació, però ja ho van encetar l’any passat i la voluntat és 

anar informant periòdicament, trimestralment, de com està el compliment d’aquesta Llei 

de morositat.  

 

 

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

trimestre de l’any 2012 sobre compliment dels terminis per al pagament de les 
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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 DECLARACIÓ D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS O 

UTILITAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 

NÚM. 202/2006, ALS EFECTES PREVISTOS PER L’ARTICLE 6.1 DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM. 3.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Examinat l’escrit R.E. 2415/2011, presentat pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, en relació a la bonificació del 50% de l'Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per a la construcció del CEIP “Escola 

La Serreta”, situat entre els carrers Núria, 26-28 i La Vinya, 47-51 d’aquest terme 

municipal. 

 

Conformement amb l'article 6.1 d) de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que estableix: 

 

“Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de qualsevol altra obra, 

que sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 

Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 

de la majoria simple dels seus membres.” 

 

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

 

Declarar les obres de construcció del CEIP “Escola La Serreta”, situat entre els 

carrers Núria, 26-28, i La Vinya, 47-51, d’aquest terme municipal, com a obres 

d’especial interès o utilitat municipal, de cara a la concessió de la bonificació del 
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50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de l'expedient 

d'obres núm. 202/06, d'acord amb l'art. 6.1.d) de l'Ordenança Fiscal núm. 3.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que explicarà conjuntament els punts 3 i 4 de l’ordre del dia i els 

votaran per separat. Són les propostes d’Alcaldia sobre declaració d’obres d’especial 

interès o d’utilitat municipal, corresponent a dues llicències d’obres majors del 

Departament d’Educació, dels expedients 202/2006 i 126/2008. Aquestes dues propostes 

serien les liquidacions de l’impost per la llicència d’obres de la construcció de l’Escola la 

Serreta i de la instal·lació de mòduls a l’Escola Fabra, l’any 2008. El que seria una 

capacitat potestativa que aniria entre el zero i el 95% de les bonificacions en aquest 

tipus d’obres, una vegada el Ple les ha declarat d’interès municipal o d’utilitat municipal, 

aquí varen fixar en l’ordenança fiscal un 50% de bonificació per a qualsevol obra 

d’aquestes característiques. Per tant, aprovarien, si el Ple així ho considera, aquesta 

bonificació del 50% en els dos ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres). 

Un que tindria un import total de 123.000€ i un altre, que és molt menor, de 1.635€, a 

petició de la Generalitat,  i que, en principi, seran més interessos a meritar.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DECLARACIÓ D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS O 

UTILITAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS 

NÚM. 126/2008, ALS EFECTES PREVISTOS PER L’ARTICLE 6.1 DE L’ORDENANÇA FISCAL, 

NÚM. 3.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 
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“Examinat l’escrit R.E. 2415/2011, presentat pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, en relació a la bonificació del 50% de l'Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per a la instal·lació de mòduls 

prefabricats al CEIP Fabra, situat a l’Avinguda del Bosquet, núm. 1, d’aquest terme 

municipal. 

 

Conformement amb l'article 6.1 d) de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que estableix: 

 

“Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de qualsevol altra obra, 

que sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 

Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 

de la majoria simple dels seus membres.” 

 

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

 

Declarar les obres per a la instal·lació de mòduls prefabricats al CEIP Fabra, situat 

a l’Avinguda del Bosquet, núm. 1, d’aquest terme municipal, com a obres 

d’especial interès o utilitat municipal, de cara a la concessió de la bonificació del 

50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de l'expedient 

d'obres núm. 126/08, d'acord amb l'art. 6.1.d) de l'Ordenança Fiscal núm. 3.” 
 

 

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

unanimitat. 
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5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE REALITZACIÓ DE 

L’ESTUDI I LA POSTERIOR ADEQUACIÓ DEL TRAM DE LA BP-5002 QUE VA DES DEL 

CARRER DE LES HEURES FINS A L’ENTRADA DE CAN MAGAROLA.- La regidora Sra. Xatart 

procedeix a la lectura de la moció que han transaccionat tots els grups, Esquerra-Sumem 

per Alella, Gent d’Alella i el PP, encara que no hi és, i que tots seran proposants de la 

moció: 

 

“Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Equerra-

Sumem per Alella, PSC, Gent d’Alella i el Partit Popular, a instar a la Generalitat a 

executar la rotonda d’accés a Can Magarola, i realitzar l’estudi i posterior 

adequació del tram de la BP-5002, que va des del carrer de les Heures fins a 

l’entrada de Can Magarola.  

 

El tram de la BP-5002 entre el carrer de les Heures i l’accés a Can Magarola és 

deficient. La seguretat viària i per a vianants, a les entrades i sortides dels 

habitatges i activitats del marge dret, en direcció Granollers és molt precària. En 

aquests moments i a petició de l’Ajuntament d’Alella, que va redactar l’estudi 

informatiu, la Generalitat de Catalunya està redactant el projecte executiu d’una 

rotonda d’accés al barri de Can Magarola. 

 

Atesa la perillositat que representen no tan sols per a aquests veïns i veïnes sinó 

per als cotxes que  circulen per aquest tram, el Ple d’aquest Ajuntament proposa: 

 

1. Instar la Generalitat de Catalunya a prioritzar en el seu pressupost la 

construcció d’accés a Can Magarola. 

2. Instar la Generalitat de Catalunya, que és el titular de la BP-5002 en aquest 

tram, a realitzar un estudi per adequar-lo a les mesures de vialitat i seguretat 

que es creguin oportunes. 
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3. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Alella d’arribar als acords necessaris 

amb la Generalitat de Catalunya per dur a terme les mesures correctives 

oportunes.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, amb aquesta voluntat, des de l’Ajuntament es va fer un 

estudi informatiu de la implantació de la rotonda a la cruïlla per a l’accés a Can Magarola. 

Varen aconseguir que la Generalitat en redactés el projecte executiu, que està en una 

fase molt avançada, i que creuen que és factible que el puguin aprovar o que estigui 

totalment redactat possiblement a l’entorn de l’estiu, i que, si hi ha la voluntat per part 

de la Generalitat, el puguin aprovar al llarg d’aquest any. Aquí, el que insten és que 

aquest projecte que ja tindran, que ja existirà, la Generalitat el prioritzi en els seus 

pressupostos per poder-lo tirar endavant com més aviat millor, si pogués ser el 2013 

millor. Per tant, pensa que s’han entès molt bé tots en la proposta de millora que havia 

fet Convergència i Unió.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

6.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 372/2012.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de 

l’Alcaldia núm. 372/2012, de 26 d’abril, el qual literalment diu: 

 

“Atès el que estableix el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la base 41 de 

les Bases d’Execució del Pressupost. 

 

Vista la liquidació del Pressupost que presenta Intervenció a data 31 de desembre 

de 2011, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent,  
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Vist l’informe d’Intervenció, i en ús de les facultats que em confereix la legislació 

vigent, HE RESOLT:                                

 

Aprovar la liquidació del pressupost 2011 de l’Ajuntament que posa de manifest 

les següents magnituds: 

 

 

Ajuntament: 

- Resultat pressupostari ajustat............................................... 444.713,66€ 

- Romanent de tresoreria afectat .......................................... 3.336.618,10€ 

- Romanent de tresoreria per a despeses generals..................... 794.068,64€ “ 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que l’Ajuntament d’Alella ha tancat el pressupost de 2011, ha 

tingut una liquidació positiva un any més, un resultat pressupostari ajustat de 

444.713,66€, un romanent de tresoreria afectat de 3.336.618,10€ i un romanent de 

tresoreria per a despeses general de 794.068,64€. És una liquidació novament amb 

positiu que els permet justament no haver d’entrar a dia d’avui, perquè no saben el 

govern de l’Estat que acabaran d’aprovar o no, en plans de sanejament, sinó que poden 

continuar funcionant amb el màxim de llibertat possible. I també, com els deia, en el 

següent punt, tenint en compte que l’aplicació d’aquest romanent que deia per a 

despeses generals, que aquí deien de 794.000€ dels quals ja hi ha compromesos gairebé 

500.000€, que són factures i encàrrecs de feina que viatgen de 2011 a 2012, els deixen 

en una situació d’un romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de 

300.000€, que és molt similar al de l’any anterior. En el 2010, el romanent per a despeses 

generals era d’1.178.000€, el d’enguany de 794.000€ i el de 2009 era de 817.000€. O 

sigui, que més o menys es mantenen encara en aquest marge econòmic i financer. Per 

tant, és donar compte de la liquidació del pressupost. 
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El Ple acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia 372/2012, de 26 d’abril. 

 

 

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

CRÈDIT NÚM. 4/2012.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció i segons el que disposa l’article 47.1 del RD 500/90, 

de 20 d’abril, i l’article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

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

 

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

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

Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

 

PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient d’incorporació de romanent finançats amb romanent 

de tresoreria afectat i compromès, així com dels compromisos d’ingrés: 

 

FINANÇAMENT AFECTAT 

 

Partida  Descripció Incorporació € Procedència 
19 321 62202 AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET –desf  3.336.618,10 PRÉSTEC BBVA  
TOTAL  3.336.618,10  
 

FINANÇAMENT GENERAL COMPROMÈS  

Partida Descripció Incorporació € Número AD 
03-920-22000 Devolució preu públic Laie 60000 20100006837 
06-151-22721 Revisió PGOU 5750 20100006832 
06-151-22721 Revisió PGOU 4513.50 12417 
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03 171 22720 Esporga arbrat viari  24.443,24 20110018170 
07 162 22709 Recollida escombraries  8915.43 18149;14579;16286 
19-920-22700 Direcció d’obres 21250 19451 
19-920-22700 Direcció d’obres 4218.50 12971 
19-920-22700 Direcció d’obres 2388.44 6841 
22-491-22710 Estudi fibra òptica  14160 19452 
Subtotal  145639.11  
03-163-48900 ADANA 630 9153 
20-924-48920 Sub. ordinàries entitats  12600 NÚM ANNEX 
08-323-48901 Conveni IES Alella 3500 15003 
08-323-48913 Conveni CEIP Fabra 5641.11 16571 
08-323-48911 Conveni AMPA CEIP Fabra 2820.30 15004 
08-323-48912 Conveni AMPA CEIP Serreta 679.70 15005 
08-323-48901 Conveni IES ALELLA 3150 16573 
08-323-48910 Conveni AMPA IES 1750 15003 
08-323-48914 Conveni CEIP Serreta  1358.89 16572 
09-463-48100 Beca recerca històrica 1500 17259 
14-491-48911 Conveni Revista Alella 2625 4351 
07-414-48900 Programa suport rural 16129.89 NÚM ANNEX 
Subtotal  52384.89  
19 161 61900 Substitució de canonades Mas Coll  84935.97 18169 
19-155-61101 Passeig de la Riera ( zona Can Vera ) 87062 subv 3r Sorli  
19 155 61900 Tram B Riera 123195.76 18174 
  295193.70  
19 920 63200 Reforma edificis municipals  74000  
03 920 21200 Rep man i conserv edificis  40000  
03 155 21000 Zones públiques  30000  
22 492 64104 Aplicatiu gestor expedients 6000  
01 929 27000 Despeses imprevistas  150850.91  
Subtotal  300850  
TOTAL  794068  
 

COMPROMISOS D’INGRÉS  

Partida  Descripció Incorporació € Procedència 
19 161 61900 Substitució de canonades Mas Coll 15037,96 PUOSC /GEN 
19 155 61900 Tram B Riera 228790,00 PUOSC /GEN 
TOTAL  243827,96  
 

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

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

de l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que 

s’estimin oportunes. 
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TERCER.- Determinar que, en el cas que no es presenti cap reclamació, l’acord 

s’entendrà elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que la nova Llei d’estabilitat pressupostària sembla ser que 

afectarà que aquests romanents s’hagin de destinar a la liquidació d’endeutament, com 

els deia virtual en el cas d’aquest Ajuntament. Aleshores, aquí hi ha tot un seguit 

d’incorporacions de finançament afectat i de despeses compromeses i de finançament 

compromès, que són aquestes factures i aquests projectes ja en marxa que viatgen d’un 

any a l’altre, i parts de les subvencions pendents, etcètera. Tot això viatge d’un any per 

l’altre per a la seva incorporació. I després hi ha el detall d’aquests 300.000€ que feien 

una proposta en la línia de destinar-ne la meitat, d’assignar-los a  unes partides, algunes 

més o menys genèriques, tenint en compte que els hagués agradat poder-ho treballar més 

en detall, amb més temps, però que això no ha estat possible, i deixant-ne una altra 

meitat en concepte de despeses imprevistes. La primera meitat seria destinar uns 

74.000€ per a la reforma d’edificis municipals per poder, bàsicament, entomar amb 

suficiència l’adequació de l’antiga Escola Fabra o de l’Escola Fabra del poble; uns 40.000€ 

per a reparació, manteniment i conservació d’edificis i equipaments municipals; 30.000€ 

per a zones públiques i 6.000€ per a la implantació del gestor d’expedients bàsicament a 

l’àrea d’Urbanisme, que és per on començarien. Això sumen aquests 150.000€. I després 

hi ha aquests altres 150.000€  per a despeses imprevistes que, amb els grups de 

l’oposició, el que s’han compromès és amb la voluntat inicial de no gastar-ho, de tenir-ho 

com una reserva, i, per tant, amb una voluntat inicial de no posar-ho en circulació, però 

que, en qualsevol cas, donada la indefinició de la partida, abans no hagin d’utilitzar-la, 

es comunicarà a l’oposició en què es decideix destinar-ho. Creu que, a través d’una Junta 

de Portaveus, seria el mitjà correcte per si en un moment donat hi ha aquesta necessitat 

i aquesta oportunitat de poder utilitzar aquests 150.000€. Així, doncs, prèviament 

comunicar-ho, amb el benentès que és una partida massa àmplia, i més enllà de quina 

sigui la decisió de vot en aquest moment dels diferents grups respecte d’aquest punt. 

Doncs aquest és el compromís que des del govern s’agafa.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

A) La regidora Sra. Xatart manifesta que primer voldria fer un aclariment i després té 

vàries preguntes. I si volen les farà totes seguides i ja les aniran contestant.  

- L’aclariment ve arran de la pregunta que va fer el regidor Sr. Berzosa sobre el dret 

a la informació que tenien els regidors. A ella, la veritat és que en l’últim Ple li va 

sorprendre moltíssim les respostes que van tenir de part de l’alcalde. No van dir 

res, perquè, sincerament, es volien llegir l’acta, i una vegada han llegit l’acta han 

constatat que tenen una inseguretat i uns riscos que, presumiblement, estan 

incorrent, i que fan evidents, doncs, que segurament no estan aplicant bé tot el 

que es refereix a la Llei de protecció de dades. I, per tant, ells demanarien que 

s’aprovés encarregar una auditoria externa sobre el grau de compliment de la Llei 

de protecció de dades. Dit això, també li agradaria que quedés molt clar que els 

regidors d’aquest grup municipal mai han demanat, ni demanaran mai conèixer les 

dades personals de cap dels usuaris, ni de cap beneficiari de prestació social, mai. 

El que s’ha demanat, que és molt diferent, i el que es pretén, senzillament, és 

exercir una funció de control respecte la tramitació i concessió dels ajuts i 

subvencions atorgats. Aquest és un aclariment que volia fer. 

- La primera pregunta va dirigida al Sr. alcalde, que és sobre la valoració de les 

jornades gastronòmiques que ja ho havien demanat en el Ple anterior i els va 

contestar que els diria alguna cosa en aquest Ple. 

- L’altra pregunta va dirigida al tinent d’alcalde Sr. Salas sobre si havien aclarit o 

no, perquè llegint l’acta tampoc li va quedar molt clar, el que era el tram de la 
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Riera del Sorli. Creu recordar que el Sr. alcalde també va dir que farien les 

pertinents preguntes i que els ho explicarien.  

- I l’última pregunta és sobre Can Magarola i saber com tenen el tema de la seu del 

Parc de la Serralada Litoral. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a la primera puntualització, tenen 

l’assessorament en aquests moments per part d’una empresa, i l’havien estat tenint 

per part de la Diputació de Barcelona.  Pel que fa al compliment de la Llei de 

protecció de dades, es va fer una auditoria en el seu moment. Entenen que hi ha un 

bon grau de compliment, tot i que tot és perfectible. Si no hi ha un interès, 

evidentment, en el que són estrictament les dades personals, sinó poder exercir el 

seu control, entenen que, i tal com estan els arxius el qual responsable és la persona 

de l’alcalde, són unes dades d’una alta sensibilitat pel que fa a informació personal, 

els demana que els puguin donar algun municipi més o menys de les mateixes 

característiques on estiguin aplicant un sistema que ells creguin que seria el correcte 

pel que fa a la protecció d’aquestes dades, per poder valorar el fet d’assimilar-se a 

aquest municipi. Tal com les tenen hi ha un grau suficient d’intimitat, però l’accés a 

tots els expedients, al contingut dels expedients, on poden haver-hi declaracions de 

renda, informes mèdics i altres tipus d’informes d’una alta sensibilitat, doncs 

entenen que, ni ell mateix, hi hagi d’accedir pel possible no mal ús voluntari, però 

que es pogués fer un ús que acabés perjudicant els drets o la intimitat de les 

persones per damunt del dret d’aquest control. Si volen algun tipus d’informació no 

vinculada amb els noms, doncs poden tenir una “seguda”, que els diguin exactament 

la informació que volen i intentaran traslladar-los-la intentant respectar, això sí, 

aquest dret a la intimitat, que entenen que, en aquest tipus de fitxers, en aquest 

tipus d’informació, és prioritari. Però està disposat a parlar i veure com ho poden 

resoldre. En cap cas no volen dificultar o obstaculitzar el que és el control de com es 

funciona, si millor o pitjor, perquè ells ho puguin valorar, però sí que els preocupa 

que aquesta informació més sensible pugui tenir alguna fuita, ja no diu voluntària, 
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sinó involuntària. Pel que fa a la valoració de les jornades gastronòmiques, ja la 

tenen feta. Es van acabar el 31 de març. Dir-los que les jornades d’enguany passaven 

de dues setmanes a tot el mes de març, a petició dels mateixos restaurants. Es va dur 

a terme una primera trobada que no s’havia produït mai fins a data d’avui, que era 

una trobada de professionals on van participar els vuit cellers de la Denominació 

d’Origen Alella i a l’entorn d’una trentena de restauradors. Varen poder-se trobar i 

conèixer. Hi va haver tot el que és una campanya de publicitat contractada en els 

mitjans del Maresme, el Tribuna Maresme, a La Clau, al Cap Gros i al Pànxing 

Maresme, i al Vallès Oriental, a la Revista del Vallès, el Nou 9, Contrapunt i al “10” 

de Coopress SCCL, i en el diari Avui en el Sortim. Això va ser contractat. I després 

l’impacte en els mitjans on va acabar sortint algun tipus d’informació de manera 

gratuïta. En mitjans digitals lavanguardia.com, el periodico.com, el Temps, el Diari 

Maresme, aravallès.cat, vilaweb.com, l’Econòmic; a mitjans del sector com Copatges, 

vadevi.cat, revista Cuina, Plan Ocio, Menú Diari, Sabors i Aromes i Vins en Xarxa; 

entrevistes a la Cope, Ràdio Canet, Ràdio Pineda, Ràdio Premià, a la fàbrica MUTV; en 

els webs de l’Administració de la gastroteca.cat, gencat.cat, diba.cat, 

festacatalunya.com, en el web del Consell Comarcal del Maresme, en el de Costa 

Barcelona Maresme i en el de Turisme del Vallès Oriental; hi van fer referències els 

bloggers byfrank, antondensi, i somdedalt. I, a part, en algun altre mitjà més. Pel 

que fa les dades més en números, dir que en l’edició de 2012 es van servir 1688 

menús, que són un 24 més que l’any anterior que van ser de 1358. Hi van participar 

66 restaurants en comptes del 54 de l’any anterior, i hi van participar 18 municipis 

en comptes dels 14 de l’any anterior. Van participar-hi dos nous municipis de la 

Denominació d’Origen Alella, que van ser Martorelles i la Roca del Vallès, i quatre 

municipis de fora de la DO, que van ser Arenys de Munt, Canet de Mar, Pineda de Mar 

i Santa Susanna. Pel que fa als 42 restaurants que han participat en les dues edicions 

es va produir un increment del 4,3% dels menús. És a dir, que, per la seva banda, els 

de nova incorporació van tenir una important pujada. I, pel que fa en el cas del 

municipi d’Alella, hi van haver 297 consumicions o menús servits, pels 208 que es 

van servir tant el 2011 com el 2010. I aquí val la pena destacar per posar-ne dos, 
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que van tenir una important variació a l’alça, la participació de La Nau d’Alella que 

en va fer 58 i que no n ‘havia fet cap l’any anterior o el 1789 que ha passat de 17 a 

73. Per altra banda, la Masia La Vinya ha tingut una baixada que ha passat de 73 a 

20. Aquest seria el resum de les dades de la valoració de les Jornades 

Gastronòmiques. Les valoren de manera positiva perquè guanyen en la línia iniciada 

de treball de l’anterior any, que va ser el primer que es va entomar pel Consorci per 

tal de potenciar molt més els vins en aquestes jornades gastronòmiques. L’any 

passat, doncs, fent un assessorament de maridatge o fent les harmonies, que li 

diguin com vulguin, amb els plats que proposaven els restaurants amb els vins que 

s’hi poden adequar, més amb els vins dels cellers de la Denominació d’Origen, i 

enguany en el mateix programa donant un paper molt més destacat a aquests vins, 

amb una rellevància molt més alta, i amb el que creuen molt interessant que va ser 

aquella primera trobada entre restauradors i cellers i productors de vi. Si li permet, 

dir-los que en el moment en què es dugui la reunió de valoració amb tots els tècnics 

municipals, si volen els faran arribar còpia d’aquest document. Si no s’equivoca, està 

prevista per a finals de la setmana que ve o mitjans de la següent. Quant al Parc de 

la Serralada Litoral ha estat en standby el procés en aquests mesos, i tenen 

programada una reunió, si no s’erra, a finals de la setmana que ve o a primers de la 

següent amb els responsables del Consorci, per intentar desencallar-ho i tirar-ho 

endavant. Amb la voluntat, fins a data d’avui, per les dues parts, que això es pugui 

produir. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, pel que fa a la primera part, que eren els seus 

aclariments, ella, i està segura que no era pretensió, però li diria que sí que l’ha 

ofès. L’ha ofès que el Sr. alcalde pensi que ella alguna vegada li hagi demanat dades 

privades dels usuaris de Serveis Socials, perquè no ho han fet mai, i és el que ell 

acaba de dir. Per tant, li reitera, i li continua dient que el que estan demanant és el 

control dels expedients de com s’arriba a la conclusió, no dades personals. Després 

també li dirà que la mateixa Llei de protecció de dades explica molt bé com s’han de 

dur a terme, i que, per tant,  la mateixa Llei de protecció de dades ja diu que hi ha 
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d’haver números i lletres. I perquè puguin accedir a aquests expedients han de ser 

amb números i amb lletres. Entén que deu ser una feinada, però és que no s’està fent 

bé la feina aleshores. I, per tant, entén que l’auditoria que estan demanant està molt 

justificada. Segon, quant a les jornades gastronòmiques, no acaba d’entendre molt 

bé la valoració que el Sr. alcalde en fa, perquè potser no ha acabat d’entendre 

l’objectiu de les jornades. Entén que és promocionar el vi d’Alella, no? I, per tant, li 

agradaria que li expliqués quins són els indicadors que ells utilitzen per valorar 

aquestes jornades. Perquè si són les dels vins,  ell li parla de menús, però en cap 

moment li parla ni d’ampolles, ni de cellers, ni d’increment d’ampolles que s’hagin 

venut als comerços, ni de restauradors. Li diu que han venut o que tenen el 24% més 

de menús respecte l’any passat, sí, sí, però també han incrementat els restaurants, i, 

per tant, entén que com més restaurants més menús, i, per tant, tampoc veu on està 

la relació de l’increment. Ella, sincerament, li agradaria també saber el cost, el què 

els ha costat. I si són jornades per promocionar el vi d’Alella, home, que parli del vi 

d’Alella estaria bé. I una altra cosa, menús, però tenint clar que és menús i ampolla 

de vi, perquè ella, és clar, un d’aquests menús sí que el va fer, però la persona que 

l’acompanyava no va beure vi, va beure Coca-cola. Allò ho computen com a menú o 

com ho fan això? 

 

El Sr. alcalde manifesta que és clar, que la regidora Sra. Xatart parli que estan aquí 

per vendre o promocionar el vi d’Alella, demostra un desconeixement importantíssim 

de la seva persona pel que fa a la feina que estan fent. Ells no venen vi d’Alella. El 

Consorci de la Denominació d’Origen Alella, de la DO Alella, el que fa és dinamitzar, 

promocionar el territori de la DO, tenint com a eix conductor allò que els uneix, que 

és el vi de la Denominació d’Origen Alella. Indicadors? Home, ell creu que les dades 

que li ha donat són uns indicadors prou vàlids. Potser també hauria d’entendre que 

hi hagi volgut participar més restaurants i que hi hagi un major consum, en aquest 

cas de menús, que són propostes de plats amb vins, en alguns casos amb un únic vi, 

però en molts casos amb diferents vins. Que hi hagi aquest increment és un bon 

senyal en un moment que el sector de la restauració, en general, està passant per 
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uns moments que es podrien considerar no bons. L’ens que gestiona aquestes 

jornades, el Consorci, del qual Alella és un dels 16 socis, és cert que és el soci que 

aporta més recursos econòmics, però amb la voluntat, com ja ha repetit diverses 

vegades en aquest Ple i en altres espais, de liderar la dinamització del territori de la 

DO,  aprofitant els cellers que hi ha dintre del territori, alguns dintre i altres fora del 

poble d’Alella, no amb l’objectiu final que aquests cellers acabin venent més 

ampolles de vi, que això és un efecte secundari de la seva actuació, perquè aquests 

cellers i aquests senyors poden tenir els seus equips comercials i de màrqueting per 

intentar vendre les seves ampolles. El que ells pretenen és que l’entorn d’aquests 

cellers i d’altres recursos que tenen els diferents municipis, es produeixi un 

moviment de persones que vinguin a visitar el poble d’Alella, o Tiana, o el poble de 

Teià, i que, entre d’altres coses, els cellers siguin un recurs turístic visitable, cosa 

que s’ha aconseguit en els darrers anys, no per obra i gràcia del Consorci, encara que 

entén que també. Però han passat d’un escenari en què  els cellers vivien de portes 

endins, on l’extraordinari era aconseguir que per la Festa de la Verema d’Alella fossin 

visitables en autocar, i que, en aquests moments, des del Consorci es va editar una 

guia amb tots els cellers, on tots són visitables amb visites concertades, i ja en 

tenen alguns amb visites que es poden fer sense concertar i de manera ordinària, 

buscant aquest escenari. Acabaran venent més ampolles de vi? Sí, ho esperen, 

perquè això acabarà redundant en benefici de tot el territori i de la producció, com a 

mínim de l’adquisició de més raïm per part d’aquests cellers, i, per tant, per a la 

sostenibilitat del nostre sòl no urbanitzable. Però, l’objectiu d’aquest Consorci, que 

no s’equivoquin, no és vendre més ampolles de vi, és promocionar i dinamitzar el 

territori del Baix Maresme i del Vallès Oriental, integrat dintre de la marca de la 

Denominació d’Origen. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ella no ha dit que fos l’objectiu del Consorci, 

sinó que parla de Jornades Gastronòmiques i que, la perdoni, però ella no ho ha 

publicat, i ja li portarà la publicació on es deia que era la promoció del vi d’Alella.  
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El Sr. alcalde manifesta que en cap cas han pogut parlar de promoció del vi d’Alella, 

perquè, en qualsevol cas, un ja s’ha acostumat a parlar de la promoció dels vins de la 

DO i en cap cas dels vins d’Alella. La qual cosa és un fet que és del tot incorrecte. 

Però, vaja, les Jornades Gastronòmiques han funcionat. Han funcionat molt bé en 

comparació a l’any passat que van funcionar molt bé en comparació a les anteriors. 

Aquí hi ha una valoració d’aquestes que també, d’altra banda, esperen que es 

produeixi amb altres jornades gastronòmiques organitzades en la comarca del 

Maresme, i que no tenen dubte que es faran, encara que fins a data d’avui, fins on 

saben, no s’havien realitzat. Com qualsevol jornades gastronòmiques, el que es 

pretén és posar una oferta a la gent, a la ciutadania, de gastronomia. I, en aquest 

cas, és de gastronomia, és de menjar acompanyat de vins del territori que, per 

compartir la marca, el nom de l’Ajuntament, i el nom de la Denominació d’Origen, 

doncs entenen que tenen la responsabilitat i la voluntat de liderar-ho amb aquesta 

dinamització. A la regidora Sra. Xatart,  no li agrada? Li sap molt de greu.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que no és que no li agradi, ella vol saber en què es 

gasten els diners, senzillament. Li agradarà més o menys, però no era una qüestió 

d’agradar. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la regidora Sra. Xatart ja sap que té la informació de les 

liquidacions a disposició, quan ella vulgui. I ja que són aquí, aprofita per comunicar-

los que per part de la Diputació de Barcelona, que en aquests moments és l’ens que 

està treballant i apostant més decididament amb la proposta de Turisme, doncs s’ha 

reconegut la feina que s’està duent a terme des del Consorci de la Denominació 

d’Origen Alella i, si no hi ha cap cosa que faci que això no sigui així, s’hauria 

aconseguit una subvenció de 30.000€ per al funcionament del Consorci de la DO per 

aquest any 2012.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que, simplement, volia dir que la regidora Sra. 

Xatart tornava a interessar-se pel tema del tram de la Riera del Sorli. Donar-li una 
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informació taxativa de la propietat d’allò. Aquest informe, el té demanant als Serveis 

Tècnics i no li ha arribat encara, però el que sí que li pot assegurar és que, pel que fa 

a la regulació de l’ús d’un espai públic, tenen plena competència per fer-ho. 

Independentment de la titularitat, el que faria referència a la regulació d’aquest 

espai públic, estan perfectament capacitats per fer-ho. Capacitats i tenen 

competències per fer-ho. 

 

B) El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa al tema dels peatges, volia comentar-los que 

en el seu moment varen, per acord de Ple, convocar una mobilització per al 26 de 

febrer, que, per acord de Ple i agraint també la bona voluntat de tots els grups 

municipals, la van reconduir proposant una suspensió d’aquell acte i una moratòria 

de 45 dies, per tal que, des de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, es donés 

una resposta tal com se’ls va indicar, respecte de si hi havia alguna possibilitat o no. 

Fins a data d’avui, no han tingut resposta. Ara, deu fer uns 10 dies, des d’aquest 

Ajuntament, des d’aquesta Alcaldia, varen demanar al gabinet del Conseller a veure si 

els podien traslladar alguna resposta i van dir-li que els referirien als responsables de 

l’àrea de la Secretaria de Mobilitat. Fins a data d’avui no han tingut resposta. Ahir, 

després de tornar-s’hi a posar en contacte des de l’Ajuntament de Mollet,  i en nom 

dels Ajuntaments de Terrassa i Alella,  es va fer un escrit a la Conselleria demanant 

una nova reunió, tal i com van tenir aquella primera, perquè se’ls traslladés la 

resposta. Però, arribats a aquest punt, doncs, més enllà d’aquelles mesures que 

puguin pactar amb els diferents grups municipals, el que proposarien és convocar 

una mobilització per al 13 de maig, que és per d’aquí tres diumenges, en el peatge 

d’Alella, per tornar a reivindicar la seva gratuïtat. En aquests moments hi ha tot un 

moviment, com a mínim individual, però que es va socialitzant respecte a la decisió 

de no pagar a l’hora d’arribar als peatges. Aquest 1 de maig tindran un primer 

esdeveniment a nivell de tot el país, que veuran quina és la resposta ciutadana, i 

n’hi ha convocada una altra per al dia 20. Hauran de veure, com a institució, com 

han de reaccionar. Però el que sí és que, segurament, com a mínim a títol individual, 

convocaran la gent a l’acció, a la negació a aquest pagament, per intentar d’una 



24 

 

vegada i per totes que, no ja tan sols la Generalitat sinó sobretot l’Estat espanyol 

que genera els greuges en aquest aspecte de la mobilitat, doncs es vegin en 

l’obligació d’actuar per tal de salvar la injustícia que pateix aquest país respecte de 

la mobilitat obligada a través de les autopistes. Per tant, si els sembla, convocaran 

per aquest dia 13 de maig,  i podrien aprofitar que la proposta que havien fet per 

dijous de la setmana que ve, per parlar de la valoració de la Festa de la Verema, tal 

com amb bona manera havia reclamat la portaveu del grup municipal de Gent 

d’Alella, d’aprofitar la trobada per continuar i veure què fan, si emprenen alguna 

acció, més enllà de la de fer aquest acte el dia 13 de maig i convocar 

consecutivament els que facin falta. Però posar-se en marxa en aquest tema a 

l’espera que puguin obtenir aquesta resposta positiva per part de la Conselleria, que 

entén que no ha de ser fàcil, però que, si no, es veuran en l’obligació de tornar a 

reivindicar la gratuïtat del peatge. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 9 h 40 

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