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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:  31 de maig de 2012 

Horari: de les 20 h. 05 min. a les 21 h. 25 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, regidor (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 d’abril 

de 2012. 

2.- Decret de l’Alcaldia núm. 507/2012 de delegació d’atribucions. 

3.- Elecció de Jutgessa de Pau substituta. 

4.- Proposta de l’Alcaldia sobre declaració d’utilitat pública de les obres corresponents 

als treballs per desenvolupar el “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda 

Ampla del Maresme, Fase I”, (EO 43/2012). 

5.- Proposta de la regidoria d’Administració sobre el reconeixement de compatibilitat 

al caporal del cos de la policia local, Sr. Ferran Guash. 

6.- Moció dels grups municipals d’ERC+SxA, CiU, Gd’A, PP i PSC, de suport a la iniciativa 

legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels 

desnonaments i de lloguer social. 

7.- Moció del grup municipal PSC en defensa del manteniment de la xarxa pública de 

les escoles bressols municipals.  

Precs i preguntes.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 31 de maig de dos mil dotze, essent les 20 hores 5 minuts, a la 

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

Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública ordinària. 
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Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde 

obre la sessió i dóna la paraula a la regidora Sra. Xatart que manifesta que ells divendres 

a tres quarts de dotze de matí van presentar una moció, ja que en la Comissió 

Informativa van entendre que fins a les 12 tenien temps de presentar-la. I que la 

disculpin en aquest cas per les preses amb la que es va presentar. I, a l’hora de trucar al 

Sr. secretari, aquest li va dir que ja havia sortit l’ordre del dia, i que, per tant, ja no 

podien afegir-la. Del que es tractava era de votar per passar-la per tràmit d’urgència o bé 

deixar-la pel proper Ple. Ells han preferit passar-la en aquest Ple, i, per tant, entenen que 

ara haurien de votar aquesta urgència. 

 

El Sr. secretari manifesta que en qualsevol cas es requereix el vot favorable de la majoria 

absoluta legal per a la inclusió de la moció dins de l’ordre del dia. 

 

El Sr. alcalde manifesta que més enllà d’aquesta disfunció, i que el disculpin si ell sense 

tenir clara la informació, en la Comissió Informativa del dijous els va dir si tenien alguna 

moció i els va mirar i semblava que no tenien cap moció, i que en principi sortiria l’ordre 

del dia el dia següent, i els va dir fins a les dotze. Creu que hi havia un correu electrònic 

que era d’un quart d’una, però és igual. Si ells consideren que hi ha una urgència per 

presentar-la doncs aquí està. L’única qüestió, i si li permeten el comentari, que li fa 

certa, no sap si la paraula és gràcia, però com a mínim és divertit que ells en l’escrit del 

Full que ja s’ha enviat parlin de mocions tramposes i aquí en presenten una que també la 

podrien considerar així. En qualsevol cas, entenen com a grups o com a govern que com a 

tal no tindria urgència però també els diran que a diferència de com van poder actuar ells 

en un Ple anterior on van forçar un Ple extraordinari, pel cas, ells permetran la inclusió 

d’aquesta moció en l’odre del dia perquè allà puguin discutir-la com cal.  

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la inclusió per urgència en l’ordre del dia la 

moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Gent d’Alella i el Partit 

Popular de Catalunya per a la implantació d’una línia d’ajuts econòmics equivalent a la 
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quota de l’IBI del 2,7% en l’exercici de l’any corrent. Hi voten a favor el Sr. alcalde, els 

regidors Sra. Marzo i Xatart i Srs. Bardes, Berzosa, Izquierdo i Llorca; s’abstenen de votar-

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

Vilaró, i Sr. Almendro. En conseqüència s’aprova la inclusió en l’ordre del dia de 

l’esmentada moció.  

 

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 26 D’ABRIL DE 2012.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió ordinària de 26 d’abril de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 507/2012 DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS.- El Sr. 

alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 507/2012, de 22 maig, el qual 

literalment diu: 

 

“Andreu Francisco i Roger, alcalde-president d’aquest Ajuntament, en raó a les 

atribucions que em confereix l’article 43 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, i amb la finalitat d’assolir una major eficàcia en 

la gestió municipal, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Efectuar les delegacions genèriques per a la gestió de les àrees que a 

continuació es relacionen a favor dels regidors/es que s’expressen: 
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a) Àrea de Turisme; es delega la seva gestió amb caràcter genèric a favor de la 

regidora Sra. Maria Isabel Nonell i Torras. 

b) Àrea de Medi Ambient; es delega la seva gestió amb caràcter genèric a favor 

del regidor Sr. Marc Almendro i Campillo. 

 

SEGON.- Les delegacions a què es refereix aquest decret no inclouen la facultat de 

resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

 

TERCER.- Conformement amb el previst per l’article 44 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de 

novembre de 1986, d’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera 

sessió que celebri, notificant-la personalment als designats, i es publicarà en el 

Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 

següent al de la seva data.”  

 

 

El Sr. alcalde manifesta que mitjançant aquest Decret dues àrees que fins aquest mes les 

ostentava ell personalment, les àrees de Medi Ambient i de Turisme, les delegarien a 

partir d’ara per poder fer una millor gestió i una major dedicació a les mateixes. La de 

Turisme a la regidora Sra. Isabel Nonell i la de Medi Ambient al regidor Sr. Marc 

Almendro. Es dóna compte d’aquesta decisió. 

 

 

El Ple acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 507/2012, de 22 maig, 

 

 

3.- ELECCIÓ DE JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA.- El Sr. Secretari manifesta que es 

requereix el vot favorable de la majoria absoluta legal per a l’elecció de jutge de pau 

substitut. 
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El Sr. alcalde manifesta que com per periòdicament toca haver de en aquest Ple anar 

triant tant el jutge titular com el suplent del seu Jutjat de Pau. Aquesta vegada toca 

renovar, tornar a triar la posició de jutge o jutgessa substitut substituta, i en aquest cas 

només tenen una candidata que és la que actualment ocupa aquesta plaça que és la Sra. 

Montserrat Bengochea Bassedas. Si els sembla bé votaran a mà alçada la conveniència 

que continuï com a jutgessa de pau substituta.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació l’elecció de la Sra. Montserrat 

Bengochea Bassedas, com a jutgessa de pau substituta del Jutjat de Pau d’Alella, la 

qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE LES OBRES 

CORRESPONENTS ALS TREBALLS PER DESENVOLUPAR EL “PROJECTE EXECUTIU DE LA 

XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME, FASE I”, (EO 43/2012).- El Sr. 

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

 

“Examinat l’escrit R.E. 1354/2012, presentat pel Consell Comarcal del Maresme, en 

relació a declaració d’utilitat pública de les obres corresponents per a la 

realització dels treballs per desenvolupar el “Projecte executiu de la Xarxa 

Comarcal de Banda Ampla del Maresme, Fase I”, projecte que contempla la 

construcció d’una xarxa de banda ampla basada en la fibra òptica així com l’estesa 

de la fibra òptica en el pas per aquest municipi, als efectes d’obtenir les 

bonificacions màximes que prevegin les ordenances municipals en la liquidació de 

la taxa corresponent.  
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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 corresponents per a la realització dels treballs per desenvolupar 

el “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, Fase I”, 

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. 43/2012, d'acord amb l'art. 6.1.d) de l'Ordenança 

Fiscal núm. 3.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que com ja va comentar en Comissió Informativa des del Consell 

Comarcal ja es van autoritzar les obres per a la construcció d’una xarxa troncal de fibra 

òptica que connecti tots i cadascun dels municipis, en aquest cas amb Mataró, per des 

d’allà sortir amb fibra també fins el que s’anomena “Carrier House” de Barcelona, és a dir 

la sortida a Internet que es produeix des de Barcelona per la seva zona. Aquestes obres 

comencen per la part més baixa del Maresme, i a ells el Consell Comarcal, que és 

l’executor d’aquestes obres, els ha demanat que les declarin d’utilitat i que, per tant, els 

atorguem el que aquí Alella és el màxim que és una bonificació del 50% de l'Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. Aquestes obres, que en el cas d’Alella són 

anecdòtiques, ascendeixen a un total d’11.280€ més IVA, perquè és simplement una 

connexió a tocar per on ja passa la seva infraestructura municipal de fibra òptica a tocar 
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de l’autopista, que és per on recorrerà la troncal del seu projecte o del projecte comarcal. 

Amb la qual cosa aquesta bonificació ve a significar un estalvi pel Consell Comarcal i uns 

menys ingressos per l’Ajuntament d’uns 250 o 260€.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ADMINISTRACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE 

COMPATIBILITAT AL CAPORAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL, SR. FERRAN GUASH.- La 

tinent d’alcalde Sra. Nonell ret compte de la proposta de la regidoria d’Administració, la 

qual literalment diu: 

 

“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Ferran Guasch Amigó, Caporal del cos de la 

Policia Local, amb R.E. 1433, de 19 d’abril, sobre reconeixement de compatibilitat 

per a impartir 33 hores totals de classe als aspirants al cos de Mossos d’Esquadra i 

Policies Locals a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya dins l’assignatura 

“Policia de Trànsit”. 

 

Vist l’informe favorable emès al respecte pel secretari general de la Corporació en 

data 25 d’abril de 2012. 

 

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

 

Reconèixer la comptabilitat del Caporal del cos de la Policia Local, Sr. Ferran 

Guasch Amigó, per a impartir 33 hores de classe als aspirants al cos de Mossos 

d’Esquadra i Policies Locals a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya dins 

l’assignatura “Policia de Trànsit”, durant el curs bàsic 2011-2012.” 
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La Presidència obre la deliberació i la tinent d’alcalde Sra. Nonell manifesta que el 

caporal Sr. Ferran Guasch, ha sol·licitat el reconeixement de la compatibilitat per a 

impartir 33 hores totals de classe als aspirants al cos de Mossos d’Esquadra i Policies 

Locals, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, dins l’assignatura “Policia de 

Trànsit”. Això ja ho ve fent durant aquests últims anys i ell demana la compatibilitat que 

ha de passar pel Ple municipal. Ells votaran a favor d’aquesta compatibilitat.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que voldria saber si la tinent d’alcalde Sra. Nonell els 

podria indicar el cost per l’Ajuntament d’aquesta compatibilitat.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Nonell manifesta que no hi ha cap cost perquè ho fa fora del seu 

horari de treball. 

 

 

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

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

Marzo, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Bardes, Izquierdo i Llorca; s’absté de votar-la el 

regidor Sr. Berzosa. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC+SXA, CIU, GD’A, PP I PSC, DE SUPORT A LA 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE 

PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL.- El Sr. alcalde ret compte 

de la moció dels grups municipals d’ERC+SxA, CiU, Gd’A, PP i PSC, la qual literalment diu: 

 

“Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 

2007 i el tercer trimestre de 2011 s'han produït a Espanya 151.369 processos de 
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desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d'execució 

hipotecària iniciats. 

  

Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 

habitatges pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa 

amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era 

desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts 

cops amb informació insuficient i enganyosa.  

 

Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 

democràtic de dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de 

mandat constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part 

més vulnerable del contracte hipotecari.  

 

Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l'àmbit municipal, ja que és 

als serveis socials de les administracions locals on s'adrecen majoritàriament les 

persones i famílies afectades en busca d'ajut.  

 

El Ple Municipal de l' Ajuntament d'Alella adopta els acords següents:  

 

Primer.- Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible la 

discussió parlamentària d'una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) impulsada per les entitats a sota signants, amb la 

finalitat de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria 

immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, 

com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l'habitatge de les persones 

afectades per execucions hipotecàries.  

 

Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al 

municipi.  
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Tercer.- Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació 

ordinàries de les que disposa el consistori.  

 

Quart.- Enviar copia escanejada del present acord a la Comissió promotora de la 

Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer 

social i de paralització dels desnonaments.”  

 

 

El Sr. alcalde manifesta que arrel de la petició d’un dels representants de l’Assemblea 

d’Alella, se’ls va traslladar una moció redactada i proposada per tot un seguit de 

col·lectius, sindicats i entitats, per tal de posar remei a aquesta situació d’injustícia que 

estan vivint ja des de fa uns anys, pel que fa al desnonament de les famílies, dels seus 

habitatges i l’haver de carregar, més enllà de quedar-se sense habitatge, per part d’unes 

entitats que valoraven els seus habitatges per uns preus i els donaven sense cap 

problema, i segurament amb uns estudis de manera bastant frívola. Ara, no només 

pretenen quedar-se amb aquests habitatges, bé no pretenen s’estan quedant amb aquests 

habitatges, sinó que a més estan mantenint els deutes a aquestes famílies. És una 

situació a la qual si ha de posar remei. I entenen des d’aquesta Corporació, per part de 

tots els grups municipals, que cal donar suport a aquesta iniciativa popular per tal de 

canviar aquesta situació i passar a un nou estat molt més just i on cadascú assumeixi les 

seves responsabilitats , i, per tant, aquí que la banca assumeixi una part important de la 

seva responsabilitat pel que han estat fent durant els anys de bonança i bombolla 

immobiliària. I, per tant, també insta als diferents grups municipals o representats dels 

grups municipals d’aquí amb representació als diferents parlaments i organismes, facin 

també des d’aquí, des de l’Ajuntament d’Alella, des del poble d’Alella, traslladin aquesta 

petició als seus representants que tenen la possibilitat de canviar la situació.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ella volia celebrar que estiguin tots d’acord en 

donar suport a aquesta moció i volia també demanar, des del punt de vista de la 
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Corporació, des de quina àrea o de quina regidoria s’entoma el seguiment d’aquesta 

moció. Ho diu perquè pensa que podrien buscar les maneres, no només de donar suport a 

la ILP com a tal sinó que a més a més, posar en marxa algunes opcions per facilitar 

encara més la recollida. I, per tant, demanaria quina és l’àrea o la regidoria que entomarà 

el seguiment de la moció per treballar-hi conjuntament. 

 

El Sr. alcalde manifesta que des d’Alcaldia com a responsables de Participació i des de 

l’àrea d’Habitatge des d’on ja s’han començat a fer algunes gestions per donar alguna 

passa més endavant. I més enllà de donar sortida a aquesta ILP doncs que també des del 

mateix Ajuntament, que ja s’està fent de manera puntual amb algunes situacions que 

s’estan trobant com a municipi, i que s’estan atenent des de Serveis Socials, doncs veure 

com poden suplementar i poder donar un cop de mà o posar eines al servei de les 

persones que en el seu poble, malgrat la seva situació, condició més benestant que 

d’altres entorns, doncs també hi és i les realitats també es viuen. Intentaran el que és la 

promoció de la ILP bàsicament des d’Alcaldia, i des d’Habitatge amb el suport de Serveis 

Socials el que és implantar i posar en funcionament alguna mesura més com podia ser un 

suport jurídic. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que adherint-se al manifestat per la regidora Sra. Marzo, 

és una satisfacció per aquest grup municipal el veure que almenys en aquest Ajuntament, 

tots els grups aquí representats coincideixen en engendrar o manifestar una preocupació 

davant la situació dels milers de deutors hipotecaris sense recursos, que s’estan veient 

assetjats per les entitats financeres o de crèdit. Però voldria assenyalar que no ha estat 

fins que un govern d’Espanya del Partit Popular s’ha preocupat per la situació d’aquests 

deutors quan finalment la societat ha començat a ser sensible davant els drames 

d’aquestes famílies, d’aquestes persones. I això és així perquè el Reial Decret Llei 6/2012, 

aprovat pel govern del Partit Popular, ha estat la primera legislació encaminada a 

protegir aquests deutors hipotecaris que manquen de recursos i que es veuen abocats a 

perdre el seu habitatge. Durant els anys anteriors, amb governs anteriors liderats pel 

Partido Socialista Obrero Español, a pesar de la insistència per part del grup del Partit 
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Popular en el Congrés dels Diputats i també perquè no dir-ho pel grup de Convergència i 

Unió en el mateix Congrés dels Diputats, mai el govern socialista va ser sensible a 

aquestes peticions reiterades tant del Partit Popular com de Convergència i Unió. En 

qualsevol cas, i dit això, demostrar aquesta satisfacció per la unanimitat amb la que els 

grups municipals d’aquest Ajuntament faran front a la situació d’aquests milers de 

persones, famílies, en aquesta situació quasi d’exclusió social.  

 

El Sr. alcalde manifesta que entén que també hi va haver altres grups parlamentaris que 

ho van proposar més enllà del Partit Popular i de Convergència i Unió, n’està segur.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE LA XARXA 

PÚBLICA DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS.- La tinent d’alcalde Sra. Mans ret 

compte de la moció del grup municipal del PSC, la qual literalment diu: 

 

“Arran de l'anunci de la Generalitat de rebaixar la seva aportació econòmica per 

cada plaça de les escoles bressol municipals, reclamem al Govern Autonòmic, en 

primer lloc la seva plena responsabilitat en aquesta etapa educativa i, en segon 

terme, el suport irrenunciable als titulars locals d'aquests centres en compliment 

de l'Estatut de Catalunya i de la Llei d'Educació de Catalunya.  

 

En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d'escoles bressol amb 

que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa legislativa Popular que va 

ser atesa a través d'una llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment 

de la Llei 5/2004, de llars d'infants de qualitat, és el producte d'un pacte 

legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives, socials i de conciliació 
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laborals del nostre país.  

 

El finançament de les escoles bressol municipals està distribuït entre la 

Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les famílies. De 1.800 euros que es 

destinaven per plaça pel curs 2009-2010, la Generalitat va passar-ne a destinar  

1.600 euros per al curs 2010-11 i 1.300 euros per al curs 2011-12 amb la 

incertesa de l'import que es destinarà per al curs 2012-2013.  

 

Considerem l'educació com un element estratègic prioritari de l'acció política, per 

avançar en la consecució d'una societat molt més formada i cohesionada. Per 

aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració 

entre administracions que regula la llei d'Educació de Catalunya, aprovada amb el 

suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la 

Generalitat per garantir d'una manera immediata el finançament de les escoles 

bressol.  

 

Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per 

definir un model propi de sistema educatiu que s'adeqüi i respongui als objectius 

de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s'ha distingit, en sintonia amb altres 

països més desenvolupats, en una major oferta pública d'educació adreçada a les 

edats primerenques en comparació amb d'altres territoris de l'Estat.  

 

Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a 

prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l'infant. 

Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o 

socials d'alguns infants i per a la cohesió social de diversos col·lectius de la 

nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una important tasca en 

benefici dels fills de les famílies més desafavorides, aportant un important valor a 

les mesures d'igualtat d'oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb 

mancances econòmiques i/o culturals.  
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Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la 

qualitat del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, 

perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben 

preparat i més competitiu.  

 

Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat per a 

les polítiques de conciliació i per a l'èxit del fet educatiu en quant desenvolupen 

les capacitats de la infància, el creixement artístic i l'accés als aprenentatges 

compensadors.  

 

Per aquests motius es proposen els següents acords:  

 

1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi la seva responsabilitat i 

garanteixi la viabilitat de l'actual xarxa pública de qualitat d'escoles bressol 

finançada per les administracions públiques i les famílies.  

 

2. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 anys perquè no és només un 

servei que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper 

educatiu important en el desenvolupament de l'infant i en la contribució a la 

igualtat d'oportunitats.  

 

3. Contribuir i disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol 

econòmicament sostenible. Continuar apostant per uns serveis educatius que 

mantinguin uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la 

col·laboració i la coresponsabilització entre administracions públiques. 

 

4. Comunicar aquesta moció a la Consellera d'ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.” 
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El Sr. alcalde obre la deliberació i la tinent d’alcalde Sr. Mans manifesta que ells 

presenten aquesta moció d’acord amb les retallades que s’estan duent a terme per part de 

la Generalitat en l’àmbit de l’educació, i més concretament en les escoles bressol, les 

quals han vist minorades les aportacions que fa la Generalitat des del 2010 a aquestes 

escoles bressols municipals. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ells com a grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 

Sumem per Alella la regidoria d’Educació proposarà alguna cosa. 

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que ells han llegit amb atenció la moció i la veritat és 

que el fons el comparteixen cent per cent, i ells hi votaran a favor si a la tinent d’alcalde 

Sra. Mans li sembla bé de fer unes petites modificacions, ella diria més aviat de forma en 

els punts dels acords. 

 

En el segon paràgraf hi ha un detall potser sense importància però quan es parla de la 

Llei 5 de llars d’infants de l’any 2004, potser s’hauria de dir la Llei 5/2004. Ella no hi 

entén però sempre ha vist que les lleis es posen així. Després en el següent paràgraf, on 

diu “de 1.800€ que es destinaven per plaça en el curs 2009-2010” potser seria més 

adequat dir “de 1.800€ que la Generalitat destinava per plaça” i aleshores continuaria la 

frase “va passar-ne a destinar 1.600”. I després ja passarien als acords. Atès que són una 

sèrie de demandes que es fan al govern de la Generalitat, doncs potser s’hauria 

d’especificar en cada una d’elles perquè sinó queda una mica poc clarificat. En el punt 2 

aleshores dirien “Demanar a la Generalitat que mantingui el seu compromís”; el punt 3 i 4 

potser es podrien ajuntar en únic que començaria amb “Instar a la Generalitat que 

continuï apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres de 

qualitat econòmicament sostenible, mantenint la col·laboració i la corresponsabilització 

entre administracions públiques”. I per últim en el punt que ara passaria a ser el 4 

“Comunicar aquesta moció a la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a 
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tots els grups del Parlament de Catalunya”. Ells amb aquestes petites modificacions hi 

votaran sense cap mena de problema a favor. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que no creu que el transfons canviï massa, i, per 

tant, accepta que sigui així. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells en aquesta moció s’abstindran, i no només en 

aquesta sinó en totes les que vinguin a partir d’ara en aquest sentit. I s’abstindran 

perquè entenen que això no és el Parlament de Catalunya, li diu a la tinent d’alcalde Sra. 

Mans, i ella entén que ja fa un abús d’aquest tipus de mocions. Fins ara aquest grup 

municipal les ha anat aprovant, però la tinent d’alcalde Sra. Mans en el que porten de 

mandat no sap si en porta cinc, sis o set. I també entenen que el que hauria d’estar fent 

és dedicar-se a més a la qüestió i a la vida municipal. És a dir, els agradaria també que 

els digués des de l’Ajuntament com es pensa treballar i que pensa fer si això es produís, 

per exemple. Ells encara no ho han sentit. I, a part d’això, també li demanarien una mica 

més de coherència. Coherència a l’hora de presentar aquest tipus de mocions quan 

després ells fan pujades d’impostos, quan ells després aproven casals de 7 milions 

d’euros. Ella, sincerament, no ho acaba d’entendre això i allò altre.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que ella li contestarà. Entén que es presentin 

aquestes mocions amb tot el munt de retallades que hi està havent i que afecten a 

l’àmbit municipal. Aquesta és una qüestió que li sembla força comprensible. El que 

s’entén també d’aquesta moció és que els afecta també aquí al poble, el fet que la 

Generalitat retalli els imports que dóna per plaça. Per tant, ella no li veu aquí la 

incongruència de presentar-ho. I per altra banda, s’està treballant molt pel poble, i si vol 

un dia es poden tornar a asseure i tornar-ne a parlar. Ara no és el lloc tampoc. I les 

mocions, en fi, ella des del Partit Socialista les continuaran presentant si cal amb tot allò 

que els afecti a nivell municipi.  
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La regidora Sra. Xatart manifesta que el Ple sí que és el lloc de donar explicacions del què 

fan pel poble. I després, ja que treballen tant, només li diria que siusplau els diguessin 

des de l’Ajuntament com pal·liaran aquest dèficit. 

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que ella primer li diria que això pot ser un tema que ve 

d’un govern que no és el municipal, però els efectes són plenament municipals perquè la 

disminució d’aquestes quantitats que especificaven aquí, de 1.800€ van passar a 200€ 

menys, i si això ho multiplica per les 60 places són 120.000€ menys que van entrar a 

l’Ajuntament el curs 2010-2011. Si ella passa de 1.800€ a 1.300€, són 500€ que 

multiplicat per 60 és una quantitat molt major que deixaran d’ingressar aquest curs. I si 

diuen que pel curs vinent se senten notícies de que potser seran 1.000€ per plaça doncs 

que compti tots els diners que deixen d’ingressar. Com ho estan entomant des de 

l’Ajuntament? Doncs tots aquests diners que han deixat d’ingressar fins ara, fins a dia 

d’avui, no s’ha repercutit ni un euro a les famílies. Ara bé, pel curs vinent i davant la 

possibilitat de que l’aportació es redueixi fins 1.000€, han decidit, a desgrat seu, però 

entenent que no poden estar assumint indefinidament aquesta disminució d’ingressos per 

part de la Generalitat, han repercutit 20€ de quota a les famílies que passaran de 150€ a 

170€ mensuals. També li podria dir que si comparen amb moltes llars d’infants 

d’ajuntaments de l’entorn la seva continua oferint un molt bon servei i uns preus que 

estan bastant per sota de llars d’infants per exemple del Masnou o de Teià o d’altres 

municipis de l’entorn.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que la regidora d’Educació ha salvat la moció a la tinent 

d’alcalde Sra. Mans si necessités els seu vot, perquè per descomptat el seu text no. 

S’imagina que si parla de bressols, d’escoles bressols, no és perquè l’Ajuntament d’Alella 

en tinguin més d’una és perquè a la major part dels ajuntaments en tenen més d’una, 

imagina. I en el segon paràgraf parla del compliment de la Llei 5 de llars d’infants que és 

conseqüència d’una Llei d’iniciativa legislativa popular. I no ho entén perquè la Llei 

d’iniciatives popular és de l’any 2006. O sigui, que a banda de les correccions que es 

puguin fer que són moltes, ella creu que és paradoxal que la tinent d’alcalde Sra. Mans 
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porti les mocions d’aquesta manera al Ple, que pensa francament que no és de rebut. I, 

evidentment, ells votaran a favor de que no hi hagin retallades ni aquí ni enlloc, però li 

demanen a la tinent d’alcalde Sra. Mans siusplau una mica més de corresponsabilitat 

perquè sinó el que fa és senzillament portar més paper mullat en aquesta sala. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que la Llei 5/2004, existeix i és de l’any 2004 

aquesta iniciativa i aquesta llei, per tant, que la regidora Sra. Marzo se n’informi bé 

perquè justament això ho han estat mirant avui. Sap greu que la regidora Sra. Marzo 

digui que això és paper mullat i que la regidora Sra. Vilaró li ha salvat els papers; és 

veritat que és la seva àrea i pot parlar amb més concreció que ella. Però el que sí sap és 

que estan retallant i que ells han d’assumir molt del que està retallant la Generalitat. 

Davant d’això, i ja li ha dit a la regidora Sra. Xatart, no es discutirà aquí, ni és el seu 

tarannà, ni perdran el temps. És el que pensa, i si una cosa com l’educació, que és una 

base important, tant sigui per l’educació dels nens que estan fent primària, o sigui 

l’educació obligatòria, com els nens de 0 a 3 anys, no es dóna l’opció per conciliar la vida 

laboral, perquè tot té repercussió. Si una persona deixa d’anar a treballar perquè no pot 

pagar la llar d’infants del seu fill, per exemple. Ja estan prou malament com perquè algú 

deixi d’anar a treballar. Ella no té ganes d’entrar en cap mena de discussió. I li dirà una 

altra cosa, a banda de la llar d’infants Els Pinyons, tenen altres llars d’infants aquí, i hi 

ha altres famílies que necessiten que els ajudin a pagar les llars d’infants. Són gairebé un 

7% dels nens que van a la llar d’infants d’un total de 214 nens que van a llars d’infants. 

Per tant, han de tenir molt en compte això també, que els ajuntaments assumeixen part 

del que els retalla la Generalitat. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que no vol que li argumenti sobre les retallades perquè 

ja li ha dit que li votarà a favor. Només li demana que treballi les mocions millor, res 

més.  I la llei de llar d’infants és del 2004, però la Llei d’iniciatives legislatives populars 

és del 2006. Per tant, no hi ha pogut haver una iniciativa legislativa popular en favor 

d’això perquè encara no existia la llei que li donava suport. 

 



20 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que en primer lloc manifestar la seva sorpresa, quasi 

estupefacció, de veure que els dos grups que conformen el govern municipal d’Alella no 

deuen trobar el moment i el temps, per les seves ocupacions, per transaccionar i negociar 

les mocions que porten a aquest Ple, amb independència de que siguin mocions, com 

apuntava la regidora Sra. Marzo i que li ha semblat entendre, que són mocions de partit 

genèriques que arriben a cada ajuntament on té representació el Partit Socialista de 

Catalunya, i que en alguns casos no són el suficientment personalitzades per adequar-se 

a la realitat de cada un dels municipis on són presentades. Això per un costat. I doble 

sorpresa, a més, perquè si bé, i creu que no es dubta de que tots els grups polítics estan 

preocupats en els fòrums institucionals que correspongui no només els municipals sinó 

en els legislatius, en els Parlaments Autonòmics, en el Congrés dels Diputats, en el 

Senat. Davant la situació econòmica que estan patint, no és menys cert que la major 

gravetat d’aquesta situació i en concret el que moltes de les administracions i el cas 

concret del que estan parlant, la Generalitat de Catalunya, no tingui recursos suficients, 

es deu, en part, a la política de dilapidació, que ells, el grup que proposa la moció i el 

grup que recolza la moció Esquerra Republicana de Catalunya, van realitzar quan tenien la 

responsabilitat. Els seus respectius partits, no ells, van deixar els calaixos buits. I 

aquesta és la seva responsabilitat. I resulta sorprenent la seva preocupació, que 

comparteixen, repeteix, davant la situació de retallades, quan part d’aquestes retallades, 

repeteix, es deuen, probablement, a la política alegre amb la que ells durant 8 anys s’han 

preocupat de fer-se fotos en inauguracions de grans obres públiques enlloc d’administrar 

amb responsabilitat els recursos de tots els ciutadans. Perquè resulta molt fàcil gestionar 

els governs en l’àmbit que sigui quan els diners que s’administren no són d’un mateix i 

quan es faci bé o malament ningú assumeix responsabilitats, perquè en molts casos 

tampoc ningú les demanda. Per tant, ells, el grup municipal del Partit Popular s’abstindrà 

en recolzar aquesta moció. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ell volia fer algunes pinzellades en alguns dels comentaris 

que s’han fet. Pel que feia al desconeixement del que aquest govern municipal havia fet o 

del que havia decidit respecte en aquesta realitat que justifica la presentació d’aquesta 
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moció perquè d’un compromís del govern de la Generalitat que va passar de 1.800€ a 

1.600€ ja a finals de l’anterior curs, quan ara fa tot just un mes que fa que van anunciar 

que pel curs que estan acabant no eren ja ni 1.600€ sinó que eren 1.300€, i que pel que 

ve se suposa o s’espera que puguin ser 1.000€. Doncs ell entén que entenent que tenen 

assumida aquesta responsabilitat des del municipi, que és la gestió i oferir aquestes 

places d’una llar d’infants, és de total competència d’aquest Ple el reclamar i reivindicar 

que en aquest cas la Generalitat no pot, una altra vegada, deixar-los de la mà de Déu en 

aquesta situació. Ell no ho sabien? Bé, doncs segurament perquè tampoc ho havien 

preguntat. Però per altra banda, va ser la Junta de Govern Local qui va aprovar el preu 

públic aquest de 170€, deu fer un parell de sessions o tres, on ja, per tant, quedava 

quina era la posició manifestada per aquest govern, d’aquest Ajuntament, que és la de 

després de no haver repercutit res fins el juliol d’aquest any, entomant les diferents 

baixades de subvencions, a partir de l’any que ve i també per una qüestió de trasllat de la 

responsabilitat o de la corrasponsabilitat a les famílies, doncs és assumir-ne una part i 

entomar que les famílies, a desgrat seu, n’entomin una altra. Aquí, quan es parlen 

d’assumir responsabilitats per males gestions, que ho digui el representant del Partit 

Popular, quan en un grapat de comunitats autònomes que ells han gestionat fins a data 

d’avui, han presentat els resultats que han presentat, i han deixat el panorama que han 

deixat, i fins i tot no han assumit responsabilitats de decidir, i de començar a ajustar 

pressupostos, a retallar pressupostos com sí que ha fet el govern de la Generalitat de 

Catalunya, doncs si més no també li genera un lleu somriure. I després, el regidor Sr. 

Berzosa podrà entrar o afirmar que si es va dilapidar. Ell el que entén és que en els 

darrers o en els 7 anys de governs d’esquerres de la Generalitat de Catalunya, els serveis 

públics de Catalunya van avançar de manera importantíssima, tant pel que feia a 

educació, amb sisenes hores, dotant més mestres, com el que podia ser sanitat, fent un 

esforç de reducció de llistes d’esperes, de millores en els serveis que s’oferien, per 

exemple. I d’infraestructures, d’equipaments que havien estat aturats i que havien estat 

promesos en governs anteriors, en aquest mateix poble s’han fet realitat durant aquell 

període. I dit això, més que per un malvarement, segurament tots plegats es van creure 

que vivien en un país nòrdic, quan en el fons continuen sent un país mediterrani. Malgrat 
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això, el dèficit públic, i ja no parla de dèficit fiscal perquè entrarien en una altra batalla, 

el dèficit públic també es produeix per la caiguda d’ingressos de manera sobtada i no 

prou prevista pels diferents governants, la qual cosa estan on estan, siguin del color que 

siguin, que tots han d’assumir la seva part de responsabilitat. I en aquest cas, és el de 

defensar des de l’ajuntament el demanar que se’ls continuï donant el màxim de suport pel 

que fa a l’existència o al sostentament de les places de llar d’infants. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que només una puntualització. Quan ha fet o ha 

comentat que és molt fàcil governar i administrar els recursos públics que no són d’un, 

perquè a la sortida ningú demanarà responsabilitats o assumir-la quan ningú les 

assumeix, no estava senyalant un color o un altre. Sí que ha parlat d’aquests 8 anys de 

govern de la Generalitat. Però, evidentment que hi ha polítics del seu partit que han 

estat responsables, a judici d’aquest regidor, d’una mala gestió i que estan eludint 

responsabilitats, això no fa bo als responsables. 

 

 

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, Marzo 

i Vilaró, i Srs. Almendro i Bardes; s’abstenen de votar-la els regidors Sra. Xatart, i Srs. 

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

 

 

8.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, GENT D’ALELLA I EL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS 

ECONÒMICS EQUIVALENT A LA QUOTA DE L’IBI DEL 2,7% EN L’EXERCICI DE L’ANY 

CORRENT.- La regidora Sra. Xatart ret compte de la moció dels grups municipals de 

Convergència i Unió, Gent d’Alella i els Partit Popular de Catalunya, la qual literalment 

diu: 
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“Atès que aquest govern municipal en el Ple del passat 24 d'octubre 2011 va 

aprovar una pujada de l’IBI del 2,7%. 

  

Atès que 3 mesos més tard l'estat espanyol va pujar un 10% l'IBI, sense tenir en 

compte cap col·lectiu.  

 

Atès que aquests grups municipals en el Ple del mes d'octubre ja varen presentar 

tota una bateria de propostes que l'equip de govern format per PSC i ERC varen 

desestimar.  

 

Atès que la situació econòmica de les famílies continua essent molt complicada i 

que aquest ajuntament recaptarà més del previst inicialment al moment de 

realitzar el pressupost de l'any 2012.  

 

Atès que la nostra situació és sanejada i que la liquidació de l'exercici anterior ha 

estat positiva.  

 

Sol·licitem:  

 

- La implantació d'una línea d'ajuts econòmics, mitjançant una bonificació a 

31.12.2012 per valor de la recaptació de l'IBI del 2,7% que és la pujada 

aplicada per aquest govern.  

 

- La creació d'una comissió integrada per la Regidoria de Serveis Socials, 

Hisenda, Intervenció, Secretaria i la Junta de Portaveus per tal d'establir 

aquesta línea d’ajuts.”  

 

 

La Presidència obres la deliberació i la regidora Sra. Xatart manifesta que abans que res 

volia agrair la inclusió a Ple d’aquesta moció. Però també volia fer l’aclariment que és 
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subtilment diferent de la manera que l’han presentada perquè entenien que estaven amb 

el termini que el Sr. alcalde havia dit i no era la mateixa tarda del Ple, tal i com va 

passar amb la moció que ells van presentar. Ells presenten aquesta moció perquè hi ha 

altres ajuntaments, com ja han dit reiteradament, doncs que estan en aquesta línia, i 

entenen que és de rebut poder bonificar la pujada que es va fer inicialment per aquest 

Ajuntament. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ell els demanaria, perquè sincerament ell no ho entén, que 

quan parlen de la implantació de la línia d’ajuts econòmics mitjançant bonificacions a 

31/12/2012, a què es refereixen i com ho veuen? Ell, personalment, de la lectura 

d’aquest text no ho entén.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que potser no s’han explicat bé, però el que estan dient 

és de crear una comissió en la qual es puguin decidir, mitjançant bonificacions, a on o a 

quins col·lectius podrien bonificar aquest IBI. Presentar aquestes bonificacions a 31 de 

desembre de 2012 per poder-les fer efectives l’any 2013. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, per tant, el que els proposen és que muntin una línia de 

bonificacions o creïn una comissió per estudiar una línia de bonificacions per l’IBI de 

2013. Només el detall de dir-los que si se’ls acudeix aprovar-ho el 31/12/2012 no hi 

haurà bonificació possible perquè ja farien tard. En qualsevol cas, ell recordar-los que 

quan ells van presentar aquella bateria, perquè va ser una bateria de propostes de 

bonificacions, en la seva majoria les que no eren significatives perquè n’hi havia unes 

quantes que l’import era insignificant o no significatiu i d’altres que eren directament 

il·legals. I en aquell moment, creu que quan ell va intentar rebatre’ls una per una totes 

les bonificacions que proposaven tampoc no van dir res. Ells són plenament conscients de 

la situació. Són plenament conscients tant de la situació de les finances municipals com 

de la situació de la conjuntura econòmica general. Tenen l’àrea de Serveis Socials i les 

línies d’ajuts dotades, entenen que suficientment a data d’avui. I també tenen clar que 

en el cas que d’aquí a final d’any calguessin més recursos, aquestes recursos es traurien 
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d’altres àrees per tal de dotar amb la suficiència necessària aquesta àrea o aquestes línies 

d’ajuts per tal de donar un cop de mà als seus veïns. Dir-los que les bonificacions que es 

presenten en l’IBI són les que legalment es permeten. Hi ha un marge de maniobra que, 

segurament, com a criteri d’equitat o buscant aquesta finalitat de l’equitat, de la justícia 

social, segurament no complirien del tot aquests objectius. I el que sí que ja han dit, i 

ho han estat dient en les reunions de barris d’aquest mes de maig, és que es plantegen 

més que seriosament que la factura tributària dels ciutadans d’Alella per a 2013 sigui 

inferior de la que hi ha hagut aquest 2012, per tal de sent corresponsables de la situació 

que hi ha actualment i sent gestors d’aquest ajuntament que es troba en la situació 

financera que es troba, els veïns d’Alella, l’any que ve, paguin una mica menys 

d’impostos. Possiblement menys del 2,7% que ells plantegen. Per tant, aquesta moció 

l’entenen, pel què és pel govern municipal, no necessària. I que, en el moment que hagin 

de discutir les ordenances de 2013, que les voldran discutir tot tornant de la Festa de la 

Verema, per com a molt tard aprovar-les en el Ple del mes d’octubre. Allà ja quedaran 

reflectides aquesta actuació o decisió política de baixar la pressió fiscal dels seus 

conciutadans pel proper any. Per tant, agraïts per la seva moció, però el govern farà. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que li sembla que hi ha un malentès. O sigui, estan 

demanant la bonificació per aquest exercici. 

 

El Sr. alcalde manifesta que per aquest exercici legalment, més enllà de que és diferent 

del que ell ha entès que deia la regidora Sra. Xatart, estan parlant d’aquesta modificació 

de les ordenances ja preexistents, amb l’ordenança ja encetada des de l’1 de gener i que 

no es pot modificar. I més, no és que no es pugui modificar, que s’ho podrien arribar a 

plantejar, sinó que el mateix govern de l’Estat amb el Reial Decret Llei que va fer 

congelava i impedia l’actuació sobre l’impost de béns i immobles.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sí, però per això es demana que el 31 de desembre 

d’aquest any, o sigui un cop que s’hagin liquidat tots els expedients de l’IBI previstos, 
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s’apliquin unes bonificacions com tenen previst fer altres ajuntaments que estan 

sotmesos a les mateixes lleis que ells. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ja els traslladaran els exemples d’aquests ajuntaments. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sí, que encantats. Potser no s’acaben d’entendre. 

Ells no li estan dient que toqui l’IBI, el que li estan dient és que faci una bateria d’ajuts 

socials per l’import que el Sr. alcalde ha pujat d’IBI, que és molt diferent. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el perdonin però que s’aclareixin amb el que diuen perquè 

estan parlant de bonificacions de l’IBI o ell potser no sent el que diuen. I pel que fa a les 

bateries d’ajuts socials, ell els diu que l’Ajuntament d’Alella les té suficientment dotades 

per atendre els veïns i veïnes d’Alella amb problemes en aquests mesos. Ja els hi ha dit 

que si calen més recursos els dotaran. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que per afegir quelcom al què ha dit el Sr. 

alcalde. El que no entén d’ells i li agradaria que li aclarissin, és què vol dir per ells ajuts 

econòmics i què volen dir bonificacions, que entén que són coses ben diferents. Per altra 

banda, igualment li agradaria informar-los, tal i com ha dit el Sr. Francisco, creu que 

Serveis Socials ha dotat diferents partides pels ajuts socials. Aleshores, d’aquesta partida, 

de tot el que han dotat, porten gastat la meitat. Per tant, han fet una bona previsió, i 

pensa que tenen perfectament dotat pel que queda d’any, per poder continuar ajudant a 

les persones que necessitin ajuts d’aliments, ajuts per llibres, per menjador, per la llar 

d’infants. D’altra banda, tal i com ha dit l’alcalde si cal que dotin amb més diners aquesta 

àrea, ho faran si és necessari. Però en qualsevol cas a ella li agradaria entendre bé, què 

vol dir això d’ajuts econòmics mitjançant bonificacions, que no ho entén massa bé.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que han fet una bona previsió, per tant, poden 

continuar apujant impostos. A part d’això, li diu a la tinent d’alcalde Sra. Mans que per 

ajuts econòmics el que es refereixen és que hi ha tota una sèrie de col·lectius que 
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segurament els poden continuar ajudant més, i, per tant, depenent del seu nivell de 

renta, depenent del tipus de família que sigui, poden fer un escalat i poden reduir-los 

aquesta quota, pel percentatge que es decideixi, per això deien de crear aquesta 

comissió.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que entén que els ajuts econòmics són les 

prestacions econòmiques normalment de caràcter social, que poden ser de caràcter 

econòmic, i requereixen de molts factors. Per tant, no creu que sigui el mateix unes 

bonificacions que han de partir d’un preu concret o d’un preu que estigui en una 

ordenança.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que a la vista d’aquest debat només aclarir un parell de 

qüestions. Li diu al Sr. alcalde que es tracta de que ells tinguin la voluntat política o no 

de rebaixar la pressió fiscal a la que en el seu moment, segons ell els va explicar, es va 

veure obligat a exercitar o exercir sobre els seus veïns amb l’increment d’aquest 2,7% 

addicional a l’increment que va venir fixat pel govern de l’Estat. Es tracta d’això, com 

deia, de saber si tenen ells o no la voluntat política de rebaixar la pressió fiscal als seus 

veïns per un costat. Segon, si altres ajuntaments com el de Sant Cugat del Vallès, en 

concret, han estat capaços d’instrumentar aquest mateix mecanisme que ells proposen, 

no veuen el per què no en aquest Ajuntament, més modest, més discret, i si hi hagués 

voluntat no poguessin o haguessin de fer-ho. La finalitat que es suggereix que és la 

destinar-lo a Serveis Socials, doncs li diu a la tinent d’alcalde Sra. Mans, que és de 

domini públic. Diu ella que estan cobrint o complint amb les previsions del seu 

pressupost i que porten executat, o gastat, o consumit, el 50% de la previsió 

pressupostària amb la que va dotar part o aquells serveis socials. Però és de domini 

públic, que cada vegada hi ha més derivacions a altres entitats com en concret Càrites. 

Però, en definitiva, es tracta de que ells manifestin o no la voluntat política, de seguir 

incrementant la pressió fiscal, en definitiva pujar els impostos dels seus veïns o no.  
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La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que vol fer un aclariment. Càrites, si parlen d’aquí 

Alella, són els veïns que donen coses a Càrites, i és Serveis Socials que dóna el menjar a 

Càrites i Càrites el reparteix a les persones que vénen a Serveis Socials. Però és Serveis 

Socials que dota d’aquests aliments a Càrites. I per altra banda, ella només volia dir que 

si tant important és pels seus ciutadans que ells apugin l’IBI, també li agradaria 

recordar-los, i se’n va una mica més lluny, que l’IBI es va apujar en el paquet de mesures 

que van aprovar el govern del PP de l’Estat, que va ser apujar l’IBI i l’IRPF els impostos 

especials amb el suport de Convergència. Només volia dir això. I això també els afecta a 

tots.  

 

El Sr. alcalde manifesta que amb això ell personalment acabaria. La tinent d’alcalde Sra. 

Mans ja ha dit part del que ell volia dir. Que està molt bé en el seu discurs, que inverteixi 

cronològicament quin increment va ser abans o després, perquè tal com el regidor Sr. 

Berzosa ho expressava semblava que ja se sabés l’increment del 10% i després va ser 

l’Ajuntament qui va posar el del 2,7% al damunt. I com ve sap, hi va haver la decisió 

municipal d’aquest 2,7% i després el govern del Partit Popular, com una mesura per 

ajudar als ajuntaments va incrementar en el seu cas aquest 10%.  Per tant, potser sí que 

tenen una part de la responsabilitat, però en aquest cas el partit del regidor Sr. Berzosa 

té la més gran. I dir-li que, en cap cas l’Ajuntament de cara l’any que ve es planteja 

incrementar la pressió fiscal, és més, el que es planteja és reduir aquesta factura 

tributària, aquest import dels impostos i taxes que paguen els seus veïns per tal 

d’alleugerir, com a mínim per part d’aquest govern d’esquerres, aquesta pressió tributària. 

Que al final semblarà que és el món al revés que el Partit Popular que anunciava que 

baixaria els impostos els apuja i haurà de ser un govern d’esquerres el que els abaixin. En 

fi, això són casualitats del cicle de la vida. I traslladar-los, aquí bàsicament a 

Convergència i Unió, que igual que li demana una relació sobre aquests ajuntaments per 

veure el què han fet i veure amb quin marge de legalitat treballen, dir-li que li pot fer 

una relació d’ajuntaments governats per Convergència i Unió on la pujada no ha estat del 

2,7% més el 10%, del seu entorn, on hi ha pujades del 14% més el 10%, etcètera. I 

podrien trobar una comparativa, ella que es queixa tant de que ells l’únic objectiu en 
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aquesta vida és el d’apujar impostos als seus veïns. Si es posen en comparació veurien 

que des del partit de la regidora Sra. Xatart, malgrat que ella digui que aquí estan parlant 

d’Alella i no d’altres pobles, com d’habitual diu, també vetllen per les butxaques dels seus 

veïns.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sens dubta li farà arribar aquesta relació i que com 

ja ha dit el Sr. alcalde a ella li preocupa Alella i no el que facin els seus companys en els 

seus ajuntaments. I també, li diu a la tinent d’alcalde Sra. Mans, que ha dit una cosa que 

realment creu que s’haurien d’ofendre tots, perquè ha dit literalment que “si tant 

important és pels ciutadans d’Alella la pujada de l’IBI”.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que si ho ha dit així no ho volia dir així. 

Segurament devia ser quan es devia referir al regidor Sr. Berzosa. Però si tan important 

és la pujada d’IBI dient el que deia la regidora Sra. Xatart i el regidor Sr. Berzosa, per la 

pujada de l’IBI si es tan important la que fa l’Ajuntament prou important és la que fa el 

govern de l’Estat. Això volia dir. Només volia dir això, no en sentit pejoratiu ni de deixar 

els ciutadans d’Alella com si no fossin res perquè a ella també li afecta perquè ella també 

és ciutadana d’Alella.  

 

 

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.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) La regidora Sra. Xatart manifesta que li agradaria fer unes preguntes al Sr. alcalde, 

que venen a col·lació per les reunions de veïns que ha anat tenint. És per saber allà 
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on són perquè a vegades li sembla que els veïns estan més informats que aquest 

Plenari, i és per situar-se. El Sr. alcalde a la reunió de veïns va dir que el Casal 

començaria a construir-se a finals del 2013? 

 

El Sr. alcalde manifesta que no.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que el Sr. alcalde diu que ell no ho ha dit. Li 

demana també si ha canviat l’ús del crèdit demanant per a l’ampliació de les Escoles 

Fabra, perquè entén que és un deute del Plenari o si més no ell va sol·licitar aquest 

crèdit amb el sí d’aquest Plenari, si ell aquest ús encara no l’ha canviat.  

 

El Sr. alcalde manifesta que no hi ha cap canvi assignat fins i tot en el document 

que va aprovar aquest Plenari de per què havien d’anar dirigits aquests diners. En el 

moment en que es cregui oportú d’usuar aquests recursos s’aprovarà per l’òrgan a qui 

hi competeixi. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que entén que el crèdit no ha estat amortitzat 

encara. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no, òbviament. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, per tant, a dia d’avui l’Ajuntament té un deute 

encara d’1,9 milions d’euros. 

 

El Sr. alcalde manifesta que l’Ajuntament té un deute amb el BBVA del voltant de 3 

milions d’euros, no d’1,9 milions. 

 

La regidora Sra. Xatart li dóna les gràcies per l’aclariment. També va dir en una 

reunió que comptava amb una subvenció de la Diputació d’1,5 milions d’euros per 

construir aquest Casal? 
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El Sr. alcalde manifesta que ell el que li recomanaria és que assistís, com els regidors 

del govern, a aquestes reunions de veïns perquè pogués assabentar-se en primera 

persona del que es diu o del que no es diu. En qualsevol cas té sis testimonis que li 

diran que en cap cas ell en una reunió hagi dit que la Diputació els hagi donat una 

subvenció o els hagi de donar una subvenció d’un milió i mig d’euros per la 

construcció de la biblioteca o del casal. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta al Sr. Francisco que només li està preguntant. I si 

estigués convidada ella estaria encantada d’anar a totes aquestes reunions. 

 

El Sr. alcalde manifesta que són reunions obertes a les quals ells hi estan convidats. 

I en algun any, de l’anterior mandat, alguns d’ells hi havia assistit.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que per això li ha dit que li agradaria, de bon rollo 

eh? A vegades aquest Plenari està molt menys informat que els veïns. Els podria 

aclarir un problema urbanístic que afecta el terreny on vol construir el casal? 

 

El Sr. alcalde li pregunta que quin problema urbanístic. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que entén, o potser també està mal informada, que 

ell va explicar que hi havia un problema urbanístic i ella li pregunta, quin és aquest 

problema urbanístic? 

 

El Sr. alcalde manifesta que ells van sol·licitar com a grups municipals un informe al 

secretari del qual hi van haver unes respostes que ells mateixos, i no cal que ell els 

digui el que els hi va dir als veïns, perquè en qualsevol cas ells han pogut llegir i ser 

coneixedors d’aquest problema urbanístic. El que ell va haver de dir és que amb 

l’aprovació del POUM definitiva aquest casal es podria construir perquè 

urbanísticament estaria completat o estaria complet urbanísticament. 
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La regidora Sra. Xatart li dóna les gràcies.  

 

B) La regidora Sra. Vilaró manifesta que abans quan han llegit la moció que han 

presentat els grups de l’oposició, li agradaria fes-li notar un petit detall. Que quan 

ells parles del PSC i ERC, haurien d’afegir ERC - Sumem per Alella. 

C) El regidor Sr. Almendro manifesta que volia fer un comentari a la regidora Sra. 

Marzo. Està d’acord amb ella amb el que diu sobre que al Ple han d’arribar mocions 

preparades, treballades i si pot ser més que fins ara perfecte, però el que no aguanta 

és la demagògia sense argumentari a darrera. I que ella utilitzi un argumentari sense 

base en una moció presentada pel grup socialista i que després sigui membre 

proponent d’una moció com la que han votat en el punt 8 que feia referència a l’IBI, 

que no s’aguantava per enlloc, que frega en alguns moments la il·legalitat i que es 

contradiuen els grups proponents sobre el seu significat, això és sinó un insult a la 

intel·ligència dels que estan aquí doncs una demagògia que almenys volia comentar-

la i que quedi aquí citada i que quedi present.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que celebra que només sigui la seva opinió sobre 

l’aspecte de la demagògia. Sobre si serà il·legal o no serà il·legal, ella el convida a 

seguir atentament el que faran aquests altres ajuntaments, com és el cas de Sant 

Cugat, i a més a més li agradarà pensar que encara tindran oportunitat de lluitar per 

aquest tema amb el que queda d’any. I que aquesta voluntat que ells afirmen tenir 

de no continuar augmentant la pressió fiscal, doncs realment, com que està a les 

seves mans, l’executin.  

 

El regidor Sr. Alemendro manifesta que ell només ha dit que trepitja la il·legalitat. 

Depèn del posicionament del moment en que s’han anat contradient els grups de 

l’oposició han plantejat coses diferents com aplicar unes bonificacions que si no 
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estan previstes a les ordenances és il·legal. I en algun moment ho han plantejat.  

Això és trepitjar la il·legalitat.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que hagués preferit estalviar-se aquesta intervenció 

però no pot. Probablement “el ramalazo” genètic llatí el fa ser vehement encara que 

no vulgui, i davant la intervenció del regidor Sr. Almendro doncs no pot reprimir-se i 

voldria fer-li alguna puntualització. Ell parla d’insults i d’il·legalitat, curiós. Curiós 

que el regidor Sr. Almendro parli d’insults i d’il·legalitat i d’insults a la 

intel·ligència, quan ell públicament en el seu “Facebook” ha comès una infracció 

penal que fins ara s’ha reservat i es continuarà reservant respecte de la seva persona, 

tractant-lo públicament de feixista en una excepció pejorativa i injuriosa del terme. 

Això per un costat. Respecte la il·legalitat o no de la moció que han presentat els 

grups de l’oposició, però com té el regidor Sr. Almendro la “jeta” de parlar 

d’il·legalitat? El Sr. Almendro que en l’últim concert finançat amb recursos 

municipals, estant ell present, es van corejar crits apologètics del terrorisme, cridant 

visques a ETA per part d’alguns dels conjunts pagats i subvencionats per aquest 

Ajuntament i per part dels assistents. I es reservarà el valorar si el Sr. Almendro o no 

estava entre els assistents que fan fer o van cometre aquest delicte d’apologia del 

terrorisme, essent a més ell el responsable de la subvenció pública d’aquell acte 

públic. Però com pot tenir el valor de parlar de legalitat o il·legalitat, ell justament, 

o d’insults o no. El regidor Sr. Almendro s’ho té de fer mirar això.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que per alguna al·lusió, li sembla que indirecta, li 

agrada que tregui el tema. Creu que si abans creia que havien de tractar els temes 

importants del poble, veu que si posen amb ganes. I sobre el tema del “Facebook” 

personal d’un regidor. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que al regidor Sr. Almendro li convé no insistir en 

aquest tema perquè l’obligarà a denunciar-lo, i li diu si ho entén. Els problemes 
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importants són els que s’han de ventilar aquí no els insults que el regidor Sr. 

Almendro fa en el seu “Facebook”. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que el comentari que feia era una valoració del 

darrer escrit del regidor Sr. Berzosa en El Full, en el que acabava amb dues frases que 

creu com a mínim molt desafortunades si tenen en compte desconeixements històrics 

i que en altres països seria un delicte també, com a Alemanya negar l’holocaust és 

un delicte. Però l’únic que feia era una descripció objectiva del que per ell era aquell 

comentari que implicava que l’autor era un feixista i així ho reitera aquí sense cap 

tipus de problema moral. I per part seva, per defensar-se simplement en aquests 

comentaris, no feia cap insult ni amenaça ell personalment a ningú. Si li demana que 

privi als demés d’expressar la seva opinió no ho pot fer. I ho deixaran aquí.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que davant la falta de lustre històric que l’imputa el 

regidor Sr. Almendro, que no deu saber la frase en concret que ell utilitza per 

argumentar, o fonamentar, o justificar el seu insult o la seva injúria respecte d’ell, la 

seva infracció penal respecte de la honorabilitat o no d’aquest regidor, és literalment 

que se segueix homenatjant el 14 d’abril a la República, un règim que va acabar amb 

la vida de milers d’espanyols, aquest és el “entrecomillado” literal. Però és que això, 

li diu al regidor Sr. Almendro, si ell no coneix la història durant la República es van 

cometre abusos i assassinats, exactament igual o de la mateixa forma que es van 

cometre durant el franquisme o durant la repressió franquista. Abusos n’hi va haver 

en els dues bandes, però el regidor Sr. Almendro pretén negar la història, 

l’objectivitat de la història. Si el regidor Sr. Almendro no coneix que el 21 de juliol 

de l’any 1936 el President de la Generalitat, del govern de la Generalitat, va aprovar 

mitjançant Decret la constitució del Comitè Central de Milícies Antifeixistes que va 

habilitar la persecució durant tres mesos i l’assassinat de 5.000 catalans, més de 

5.000 catalans, durant tres mesos des de la legalitat republicana que emparava 

aquell Decret aprovat pel President Companys. Si el regidor Sr. Almendro nega això 

que és una dada històrica el que no té ni punyetera idea d’història és ell. 
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El regidor Sr. Almendro manifesta que no vol contestar això perquè no hi entrarà, 

però el que sí que és preocupant és que el regidor Sr. Berzosa dediqui l’escrit del seu 

grup municipal del Full, a citar-lo a ell personalment i que expliqui en públic aquest 

capítol que creu Alella es mereix més. Només fer aquest comentari.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que a què es referix el regidor Sr. Almendro ara. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ja està. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que li sembla que s’està referint al proper escrit que 

no ha estat editat i que, per tant, el regidor Sr. Almendro té algun tipus d’informació 

reservada o té accés als articles dels demés regidors abans de la seva publicació. És 

això el que li està dient? 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que si pot respondre. Doncs ho diu en el blog 

d’Internet del regidor Sr. Berzosa, que diu el què ha escrit al Full. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que al fil d’aquest tema del Full comentar que a 

l’inici del Ple l’alcalde s’ha referit al text del Full de juny que ella ignora si ell ja 

coneix el text que fa Convergència i Unió o el seu perquè ella l’ignora. I li sembla 

haver sentit també que el regidor Sr. Almendro els convidava a què llegissin en El 

Full el resultat de les reunions de barri. Doncs li sembla que té raó el regidor Sr. 

Berzosa i  que algú aquí sí que coneix les informacions que publicarà El Full quan es 

reparteixi. 

 

El Sr. alcalde manifesta que sobre el segon que ella diu ningú ha dit res al respecte 

de les reunions de barri.  
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El regidor Sr. Almendro manifesta que es referia al crèdit demanat a l’Ajuntament, 

etcètera, que ho llegís en els Fulls passats on s’havia explicat el com el govern 

proposava que es fiancés aquella possible obra. No que llegís en el Full les trobades. 

No es va parlar d’aquests temes. 

 

El Sr. alcalde manifesta que en qualsevol cas el regidor Sr. Almendro ha llegit l’escrit 

de l’alcalde que obre El Full. El regidor Sr. Almendro ha llegit l’escrit del grup 

municipal del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Sumem per Alella. I ell, 

una vegada El Full està tancat i enviat a impremta, que això ja s’ha produït així, a ell 

se li ha enviat una còpia en format digital amb El Full, i més com a regidor de 

Comunicació. En qualsevol cas li pot garantir que en cap cas aquesta persona, ni ell 

mateix, es molesta en llegir el que ells envien a la responsable de Comunicació de 

l’Ajuntament, fins que això ha estat editat i els hi diria que fins i tot, a vegades 

espera un parell de setmanes per llegir-ho. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que no és el cas perquè el Sr. alcalde ha citat 

l’escrit de Convergència i Unió i, per tant, ella ara aquí està mirant i a ells encara no 

els han enviat El Full com li han enviat a ell. I, per tant, el Sr. alcalde a hores d’ara 

ja sap el què han escrit els altres i els altres no en tenen ni idea. 

 

El Sr. alcalde manifesta, i? 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que què vol dir amb “i”. El “i” vol dir que el Sr. 

alcalde quan li ve de gust llegeix tot El Full, la resta d’articles. Entén aquest “i” 

perquè sinó no diria el que està dient.  

 

El Sr. alcalde manifesta que si li permet, evidentment que ell llegeix el contingut del 

Full abans d’anar a impremta, faltaria més, excepte els escrits dels altres grups 

municipals dels quals s’ho estalvia. 
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La regidora Sra. Xatart manifesta que ja, i que aquesta vegada és una excepció i l’ha 

llegit abans. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no l’ha llegit abans. El Full una vegada està tancat per 

part de la periodista va a impremta. Li pregunta si sap el que és una impremta. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sí ho sap, i ella li està preguntat si el Sr. 

Francisco l’ha llegit abans. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ell l’ha llegit una vegada ja s’ha enviat a impremta. O 

sigui El Full es va enviar a impremta abans d’ahir, si no ho recorda malament. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que per tant, el Sr. alcalde està dient que a ell li 

envien abans que a la resta de regidors que tenen el mateix dret, entén ella, perquè 

així ho van acordar. 

 

El Sr. alcalde manifesta que com a regidor d’Informació.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sí, que com a regidor d’Informació, és clar.  

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que ella, per exemple, ha llegit tota la pàgina 

referent a temes d’Educació abans de que anés a impremta i ho han estat comentant 

amb la periodista que ho elabora. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que faltaria més, però li pregunta a la regidora Sra. 

Vilaró si ella ha llegit la resta d’articles. Perquè a ella li agradaria poder-ho fer això i 

ella no pot.  

 

El Sr. alcalde manifesta que quan la regidora Sra. Xatart sigui alcaldessa. 
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La regidora Sra. Xatart manifesta que no és un problema de ser alcalde o no. No és 

aquest el problema. El problema és el que li ha estat dient la regidora Sra. Marzo. 

 

El Sr. alcalde manifesta que una vegada El Full està tancat doncs El Full està tancat. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que perfecte, i perquè el Sr. alcalde ha de llegir els 

textos dels altres i no enviar-los-els? De la mateixa manera que ell llegeix els textos 

dels altres grups municipals els envia també el seu, en el moment en què llegeixi els 

seus.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que al fil del que comentava el Sr. alcalde 

sobre si sap el que és una impremta, normalment i tradicionalment, un cop tancada  

qualsevol edició es fan unes proves i es corregeix, abans d’imprimir. Avui dia la 

tecnologia els permet que aquests passos siguin molt més fàcils. És simplement això, 

una edició tancada i hi ha una correcció final, una comprovació, i a partir d’aquí 

s’edita.  

 

El Sr. alcalde manifesta que en aquest cas no és ni això perquè ja està enviada i 

corregida, i, per tant, ja està.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que sembla que es vulgui interpretar o donar a 

entendre que hi ha alguna manipulació d’aquests escrits. És que alguna vegada s’ha 

produït això? 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ella no ha parlat de manipulació d’escrits 

primera. Segona, té molt clar el que és una impremta. I també té molt clar que 

aquests govern se salta tots els acords de Junta de Portaveus de Ple quan li convé. 

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que ha estat aquí callat i amb una apreciació de 

veure una mica el bosc des d’una certa perspectiva, però si aquest Ple fos realment 
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públic enmig de la plaça del poble i hi vinguessin tots els alellencs, ell es sentiria 

molt malament perquè creu que tenen molts problemes reals en el seu municipi, 

tindran molts més problemes, molts més amb els temps que venen per davant. I 

realment els temes, la majoria del temps que han dedicat aquí, pensa que farien una 

mica el ridícul si estan debatent sobre moltes disquisicions i perdent el temps com 

aquí fan. Quan abans s’ha plantejat el tema de la pressió fiscal hi ha moltes maneres 

d’entendre-ho. Prevalen per part d’ells els interessos, les posicions de partit, però el 

transfons de tot això és que s’està dient que si hagués sigut publicat l’increment per 

part de l’Estat del 10% abans de que ells haguessin decidit incrementar el seu 

2,70%, la pregunta fora al revés, haguessin ells decidit després d’aquest 10% el 

2,70%? No. Pensa que no. El que s’està plantejant ara és que hi ha la predisposició, 

la pressió fiscal, potser uns altres tenen el 14%, uns altres tindran el 28%, no ho 

sap, però a les seves butxaques un increment de l’IBI  de quasi el 13% és un 

increment molt fort. Hi ha la predisposició per part de totes forces que estan aquí, a 

govern i a no govern, els regidors, els que estan representant el poble, hi ha la 

predisposició de fer quelcom, d’ajuntar-se, de parlar per veure si poden fer quelcom i 

rebaixar aquesta pressió amb un percentatge equivalent al 2.70%? Ell no ho sap si és 

legal o no és legal. Ell no sap si poden fer-ho a través d’una subvenció o a través de 

l’IBI. Estan obligats davant del poble de tenir una postura de si més dir que ho van a 

intentar per veure què es pot fer amb això, per treure aquesta pressió del 2,70%. 

Això és el que s’ha volgut dir. A partir d’aquí poden mirar els perfils, mirar els 

detalls, posar-li tot el que vulguin. Això és el que ell creu que havia de dir i pensa 

que ara ho ha manifestat i ho manifestaria així si fos públicament enmig de la plaça 

del poble. 

 

El Sr. alcalde manifesta molt breument, i si ho creuen ho deixarien aquí, el Ple 

municipal té les competències que té i n’hi ha moltes delegades a Alcaldia, n’hi ha 

d’altres delegades a la Junta de Govern, i, per tant, els punts que venen a Ple són els 

que són. Són Plens públics, convocats un mateix dia, a una mateixa hora del mes des 

de fa molts i molts anys, i, sincerament alguns d’aquests debats la gent que està 
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aquí que els aguanta doncs potser arriben a conclusions que els desagradarien a ells 

pel to o pel contingut d’aquests mateixos debats. En qualsevol cas, depèn de tots 

ells que el to d’un Ple sigui d’una manera o d’una altra, començant per ell, però 

depèn de tots i cadascun d’ells. Per acabar, entén la reflexió del regidor Sr. Izquierdo 

i això és el que han dit que per a 2013 la pressió fiscal a Alella baixarà. Potser més 

alt es pot dir però més clar creu que no. 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 hores 

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