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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 de juliol de 2012 

Horari: de les 20 h a les 21 h 10 min 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa de la Vila 

 

ASSISTENTS 

 

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

Sr. José Bardes Conesa, regidor (Gd’A) 

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (PP) 

Sra. Ana Fernández i Amela, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde-president (ERC-SxA-AM) 

Sr. Benjamí Izquierdo i Albella, regidor (CiU) 

Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, regidor (CiU) 

Sra. Glòria Mans Cervantes, regidora (PSC-PM) 

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

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

Sr. Frederic Salas i Mañas, regidor (ERC-SxA-AM) 

Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sra. Cristina Xatart i Alzina, regidora (CiU)  

 

Assistits pel sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés Conde. 
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Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

2012. 

2.- Informe d’Intervenció i Tresoreria sobre compliment de terminis per al pagament 

d’obligacions pendents corresponent al segon trimestre de 2012. 

3.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 

8/2012. 

4.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de les festes locals per a l’any 2013. 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de La 

Conreria - Sant Mateu - Céllecs. 

6.- Proposta de la regidoria de Turisme sobre ratificació de la modificació d’Estatuts del 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 

7.-  Moció de tots els grups municipals sobre modificació de la moció aprovada pel Ple 

municipal de 26 de gener de 2012 sobre la violència contra les dones. 

8.- Moció del grup municipal Gent d’Alella sobre la Torre del Governador. 

Precs i preguntes.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 26 de juliol 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. 

 

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

obre la sessió. 
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La regidora Sra. Xatart manifesta, com a qüestió prèvia, que els agradaria felicitar 

l’alcalde per la diligència que va tenir a l’hora d’anar a buscar els nens de l’esplai a 

Maçanet de Cabrenys i també els agradaria felicitar els monitors per la maduresa, la 

fermesa i també la tendresa que van tenir en aquells moments tan complicats. 

 

El Sr. alcalde li dóna les gràcies. 

 

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 JUNY DE 2012.- La regidora Sra. Marzo manifesta que a la pàgina 28, a la 

línia 18, allà on diu “Sobre l’ordenança, comentar que celebren que hagin inclòs mesures 

reparatòries, substitutives i el que són les infraccions econòmiques” i el que ella pensa 

que va dir és que celebrava que hi haguessin mesures reparatòries enlloc d’accions 

econòmiques, per tant, li sembla millor posar “substitutives de les infraccions 

econòmiques.” 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que a la mateixa pàgina 28, a la línia 27, allà on diu 

“i, finalmen” falta la lletra t, i, per tant, hauria de dir “i, finalment”. 

 

 

La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de juny 

de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat amb les esmenes formulades pels regidors Sra. 

Marzo i Sr. Almendro. 
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2.- INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS PER AL 

PAGAMENT D’OBLIGACIONS PENDENTS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2012.- 

El Sr. alcalde ret compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria, el qual literalment diu: 

 

“INFORME 2n. TRIMESTRE 2012 SOBRE compliment de terminis per al pagament 

de obligacions pendents. 

 

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

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

contra la morositat en les operacions comercials; 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

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

- Llei 30/2007, de contractes del sector públic. 

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

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

valor afegit. 

 

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

un registre comptable auxiliar obligatori per a les entitats locals. 

 

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

entre empreses i l'administració local segons la Llei 30/2007 de contractes del 

sector públic. També és aplicable a les factures o els documents justificatius 

respecte dels que hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en 

el citat registre i no s'hagi tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i el 

reconeixement de l'obligació, o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la 

seva tramitació en un mes des de l’entrada al registre de factures. 
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Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

 

Dates Terminis (a comptar des de l’expedició de la 
certificació d’obres o registre d’entrada 
factures) 

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

 

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

per al pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia 

global d'obligacions pendents amb incompliment de termini. 

 

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

desembre. 

  

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

1.- Traslladar-lo al Ple. 

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

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

3.- Traslladar-lo a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya. 

4.- El Ple, en el termini de 15 dies de la sessió del Ple en la qual s'hagi debatut 

l’informe trimestral, publicarà un informe agregat de la relació de factures i 

documents agrupats pel seu estat de tramitació, tot i no dir la llei la forma de 

publicitat específica. 

 

Cinquè.- S'acompanya l’Annex 1 que inclou un llistat de  factures amb compliment 

dels terminis i resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb 

incompliment de termini, així com relació de factures que s’han registrat al registre 
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de factures fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut reconeixement de 

l’obligació, dades que es trameten al Ministeri d’Economia i Hisenda.   

 

Sisè.- Així mateix, s'acompanya l’Annex 2 amb la relació agrupada per estat de 

tramitació, dades que es trameten a TUTELA FINANCERA de la Generalitat de 

Catalunya.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com saben, des de l’1 de gener fins a 31 de desembre 

d’enguany, l’Estat va definir el termini per part de totes les administracions per pagar les 

seves factures en un període de 40 dies o abans de 40 dies des de la seva entrada al 

registre de factures. D’aquest període es troben que l’Ajuntament d’Alella, a 30 de juny o 

per damunt d’aquest període, tenia pendents de pagar un total de 136 documents, per un 

import de 91.459€. En el mateix període, se n’havien fet 217 per un import de 237.000€ i 

escaig. Continuen treballant per intentar pagar, en la majoria dels casos, a l’entorn dels 

50 o 55 dies sense poder arribar encara als 40 que demana la llei. Però, segurament, amb 

força més agilitat que altres administracions. També, fer notar que quedava un 

document, una factura amb un període major de 90 dies, que era una factura que se’ls va 

girar per un manteniment d’uns programaris de què disposa l’Ajuntament, i que ja varen 

manifestar la seva disconformitat al proveïdor, i, si no s’erra, ja han entrat l’abonament 

per la diferència. Passant d’aquests 8.495€ per al manteniment del programari que deien 

ells, a uns 1.200€ que és l’import que pagaran, i que, per tant, resolta la diferència, es 

procedirà al seu pagament. 

 

 

El Ple acorda quedar assabentat de l’informe corresponent al segon 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. 
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3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT 8/2012.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“ASSUMPTE: Modificació de crèdit 

Núm. expedient: 8/12 Transferència 

 

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació,  per a les quals la 

consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit i amb subjecció a les 

disposicions vigents.  

 

S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 

pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:  

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa : 

Partida  Descripció Baixes € 
12 232 22604 ASSESORAMENT EXTRANGERIA  2800 
12 231 22616 PROGRAMES I ACTIVITATS  140 
17 340 22703 ACTIVITATS ESPORTIVES  750 
PAGAS EXTRAS  REDUCCIÓ PAGA EXTRA DESEMBRE  39820 
TOTAL  45544 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta : 

Partida  Descripció Altes € 
12 942 46200 CITE  2800 
21 920 22602 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES REGIDORIES  890 
ANNEX CONTRACTES  PUJADA IVA 21% 25614 
03 163 22716 CONTRACTE CESPA  5300 
03 920 22700 CONTRACTE NETEJA GCC SERVEIS 10940 
TOTAL  45544 

 

FONAMENTS DE DRET  
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Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els 

crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.  

 

Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 

suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com 

a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, 

ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències 

anteriors.  

 

No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides 

que es proposa minorar.  

 

Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 41 

del Reial decret  500/1990.  

 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa: 

   

Aprovar la modificació de crèdit 8/12  per mitjà de  transferències de crèdit, que 

entrarà en vigor immediatament.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta modificació de la qual va demanar la seva inclusió 

en la Comissió Informativa i que s’ha acabat de perfilar per part dels Serveis Tècnics 

d’Intervenció aquest matí, bàsicament recull dues qüestions que ell entén menors, que 

són el canvi de partida de 2.800€ d’una partida anomenada “Assessorament estrangeria” 

a una partida de conveni sota el nom de “CITE” amb el mateix objectiu. És a dir, que en 

comptes de funcionar com una factura i que es pagués com una factura, ara haurà de 

funcionar com una transferència, com una subvenció, com un conveni amb aquesta 
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entitat de suport a l’assessorament laboral de la immigració. I després hi ha dos ajustos, 

dos imports, de programes d’activitats i d’activitats esportives que passen a atencions 

protocol·làries de regidories, que vénen a ser transvasaments de partides de dues 

regidories d’esdeveniments o actes que van comportar l’adquisició de menjar o de 

beguda, i que, per poder-ho passar de manera correcta, s’han transferit aquests 890€ a la 

partida d’atencions protocol·làries de regidoria. Aquí també s’incorporen dos imports per 

a les revisions de preus pel que fa a la neteja viària i a la neteja d’edificis municipals, per 

un import de 5.300€ i 10.940€, per a cadascun d’aquests contractes. Hi hauria un últim 

punt que va vinculat al canvi normatiu del darrer Reial Decret Llei on es fixava 

l’increment de l’IVA i que s’ha estat fent una revisió per part dels Serveis Tècnics 

d’Hisenda, d’Intervenció, per tal de revisar tots els contractes i poder preveure aquest 

més cost que suposarà per a l’Ajuntament que, en el document que hi havia a la sala de 

la Junta de Govern fins avui, es fixava un import de 23.580€. Per part d’Intervenció s’ha 

seguit afinant punta pel que fa a l’increment de l’IVA vinculat a la Festa de la Verema, 

que, amb el seu nou tipus que entra en funcionament l’1 de setembre, significa un 

increment  2.033,69€. Amb la qual cosa, traurien l’import per aquest increment d’IVA de 

la Festa de la Verema i per als dos increments de preus dels contractes de neteja viària i 

d’edificis municipals, de les partides vinculades a les retribucions dels treballadors 

municipals i vinculats també al decrement de la paga extraordinària, també aprovat en el 

Reial Decret Llei de fa dos divendres. La modificació seria per un total de 45.543,69€. 

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que voldria algun aclariment al respecte, perquè per 

una banda veu que l’ajust de l’IVA realment respon a un afinar el llapis, o sigui, que 

aquests 2.000€ i escaig doncs suposa que és justament l’increment d’IVA. I, per tant, si 

és així, i després no es troben que hi ha una desviació addicional, doncs estupend. 

Respecte les partides del contracte de CESPA de neteja viària i la del contracte de neteja 

dels edificis, hi ha un increment de 5.300€ per una banda i 10.940€ per una altra. En 

l’estat d’execució, a 30 de juny, es troben que enfront uns crèdits, és a dir, un pressupost 

inicial de 360.000€, l’estat d’execució a 30 de juny és de 190.000€. Si realment 

estiguessin enfront de la meitat de l’exercici, vol dir que una prospecció a 31 de 
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desembre estarien amb 380.000€. Això potser no és així i el segon semestre tenen menys 

imputacions que les que han tingut el primer semestre. Però els sobta que l’increment 

que preveuen en el cas de CESPA sigui de 5.300€, alguna desviació que sembla que 

porten ja a 30 de juny. En el cas de neteja d’edificis els passa quelcom similar. El 

pressupost era de 325.000€ i l’estat d’execució a 30 de juny és de 196.000€. És a dir, que 

si estiguessin enfront de la meitat de l’exercici també el plantarien en 392.000€, una 

desviació de 70.000€ al final de l’exercici. I, el que fan és preveure un increment de 

10.940€. Volia algun aclariment perquè aquest ball de números sembla que no responen a 

una realitat. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en la documentació, aquest increment s’ha calculat i dut a 

terme per part dels Serveis Tècnics d’Hisenda i Intervenció. En aquests moments, i sense 

poder veure la fitxa del major de les dues partides, no li pot explicar exactament per què 

hi ha aquesta diferència segons la seva aproximació. Podria ser, per exemple, però com 

que no té la documentació al davant no li pot assegurar que aquí hi hagués comptada la 

factura de desembre de l’any passat o les factures entrades a última hora de novembre i 

desembre de l’any passat i 5 o 6 factures d’enguany, en qualsevol cas, si li sembla bé, en 

el proper Ple, a Precs i Preguntes, li traslladarà la informació que en aquests moments no 

podria aclarir-li amb suficient coneixement. 

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que li ho agraeix, perquè donada la magnitud de les 

xifres de la desviació doncs potser la seva posició seria esperar l’aclariment al respecte en 

el proper Ple i s’abstindran en la votació. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que atès que haurien d’esperar al proper Ple aquesta 

resposta, podrien passar aquesta proposta de modificació al Ple de setembre per tenir 

totes les dades i poder decidir si sí o si no. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ara parlant-ho amb Intervenció, entenen que pel que fa a la 

qüestió de l’IVA, si ho porten al Ple de setembre no serà vàlid fins a finals d’octubre, amb 
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la qual cosa creu que això hauria de poder anar endavant i les revisions de preus ja estan 

aprovades i fetes. Amb la qual cosa, els agrairia, en aquest cas, que si consideren que no 

tenen prou informació, aquesta abstenció al respecte. I, més enllà de poder-ho traslladar 

al proper Ple, si ho creuen convenient, la setmana vinent es poden asseure amb la 

interventora o amb el tècnic en Administració perquè els ho puguin explicar i veure quin 

és l’origen. Els demanaria aquest marge de confiança. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que la seva posició serà d’abstenció, en el sentit que, 

lògicament, el canvi de partides pel que fa a l’IVA és una qüestió que ve per una decisió 

presa pel govern de l’Estat, i, per tant, no hi ha més remei que fer una modificació del 

pressupost per poder atendre aquest IVA. Però el que veuen, i que els disgusta 

profundament, és que estan fent modificacions de crèdit posant diners que no saben si 

realment necessiten o no necessiten, si superen o es queden més curts del que realment 

fa falta per atendre els compromisos de pagament, com ha quedat ben explicitat amb la 

intervenció d’ara fa un moment. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, com ja ve dient de forma reiterada en relació a les 

modificacions de crèdit que plantegen, si bé és cert que la modificació de crèdit per 

executar el pressupost és un instrument vàlid i legítim, entén que, a més en aquest cas 

en concret, que el Sr. alcalde sotmet a consideració d’aquest Ple, estan parlant de 

despeses que estan perfectament quantificades i que, per tant, una vegada més, el que 

permeten és demostrar la falta de previsió pressupostària o la falta de previsió en el 

moment de realitzar el pressupost any rere any. Per tant, una vegada més, des del grup 

del Partit Popular hi votaran en contra. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells li donaran aquest vot de confiança i 

s’abstindran, tot i que no els agrada perquè, evidentment, votaran la totalitat de la 

modificació. El que sí li demanen és que en el proper Ple es donin les explicacions 

pertinents, i que, tot i que ja l’hagin votat, es posicionaran al respecte.  

 



12 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en tot cas, igualment ho explicaran públicament en el 

proper Ple, però la setmana que ve es poden trobar un moment per poder-ho explicar en 

privat.   

 

 

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

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

Fernández i Vilaró, i Sr. Almendro; hi vota en contra el regidor Sr. Berzosa; s’abstenen de 

votar-la els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardes, Izquierdo i Llorca. En 

conseqüència, s’aprova la proposta.  

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 

2013.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Examinat l’escrit R.E. 2012/2602, de 17 de juliol, tramès pel Cap del Servei de 

Coordinació dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, sobre la preparació de l’Ordre de Festes 

Locals a Catalunya per a l’any 2013. 

 

Vist el disposat per l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquesta 

Alcaldia proposta al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Establir com a festes locals del municipi d’Alella per a l’any 2013, els dies 

20 de maig i 1 d’agost. 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Cap del Servei de Coordinació dels Serveis 

Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya.” 
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El Sr. alcalde manifesta que la Generalitat els demana que comuniquin amb caràcter 

definitiu, abans del 30 de setembre, la proposta de dates de les festes locals, i varen 

creure oportú de fixar per a l’any que ve el dia del patró del municipi, l’1 d’agost, com 

cada any, i repetir el que s’ha fet aquest any 2012, que és el dilluns de la segona Pasqua, 

que l’any vinent caurà el 20 de maig. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL 

(EIN) DE LA CONRERIA - SANT MATEU - CÉLLECS.- El Sr. alcalde ret compte de la 

proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Antecedents 

 

El 21 de setembre de 2005 el Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada 

Litoral emplaça els ajuntaments integrants del Parc perquè avaluïn la possibilitat de 

presentar propostes d'ampliació de l'EIN prenent com a base "l'Estudi de base de sòl 

no urbanitzat en l'àrea d'influència del Parc de la Serralada Litoral", aprovat per 

aquest organisme el 28 de juny de 2001.  

 

El Ple de l'Ajuntament d'Alella, del dia 26 de juny de 2008, va aprovar l'ampliació 

de l'EIN en un àmbit de proposta delimitat per l'empresa "Gaia serveis ambientals", 

autors del treball de delimitació encarregat a instància municipal. Es va donar 

trasllat de l'esmentat Acord de Ple al Consorci del Parc de la Serralada Litoral el dia 

30 de juny de 2008, amb número de registre 1902, i al Departament de Medi 
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Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el dia 30 de juny de 2008, amb 

número de registre 1904.  

 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el dia 20 d'abril 

de 2010 pel Govern de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5627 - 

12/0512010).  

 

L'Ajuntament d'Alella va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal d'Alella el dia 3 de febrer de 2011.  

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal d’Urbanisme i Projectes i el tècnic 

municipal de Medi Ambient, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció 

dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament que s’ampliï l’Espai d’Interès 

Natural (EIN) La Conreria – Sant Mateu – Céllecs als espais grafiats en els plànols 

P1.1 i P1.2 que s’adjunten a l’esmentat informe tècnic. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, a la 

Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea d’Espais Naturals i la Xarxa de 

Parcs de la Diputació de Barcelona.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que ara, ja fa com un grapat d’anys, des del Consorci del Parc 

Serralada Litoral es va començar a treballar en l’ampliació o en la voluntat d’ampliar els 

límits d’aquests espais protegits. Això va portar que, entre altres qüestions, en el Ple del 

26 de juny de 2008, l’Ajuntament d’Alella elevés una proposta d’ampliació al Consorci, 

que, conjuntament amb totes les propostes que es van enviar per part dels diferents 

ajuntaments dels municipis integrants d’aquest Consorci, va permetre, tant a la Diputació 
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de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, començar a treballar per tal de poder dur 

a terme una proposta de manera uniforme o intentant aplicar els mateixos criteris a  tots 

els municipis integrants del Consorci del Parc, per tal de procedir a aquesta ampliació i 

així donar resposta a aquest posicionament majoritari als municipis on el Parc de la 

Serralada Litoral passa per poder fer aquesta proposta d’ampliació. Hi va haver un treball, 

i va haver un canvi de govern, i ara, ja fa prop d’un any, se’ls va traslladar per part de la 

Generalitat de Catalunya la voluntat de reemprendre aquests treballs que havien quedat 

aturats, sobretot amb el canvi de mandat municipal, i amb la voluntat de poder dur a 

terme aquesta aprovació d’entrada inicial, i, posteriorment definitiva, dels límits del 

Parc. Entre aquella data del mes de juliol de l’any passat en què la Direcció General es va 

posar en contacte amb ells per dir-los que hi havia aquesta voluntat per part de la 

Conselleria de Política Territorial i Sostenibilitat, i a data d’avui, hi ha hagut diferents 

reunions a nivell tècnic i d’intercanvi de diferents documents, per tal de fixar uns límits 

pel que faria a la petjada del Parc dintre del terme municipal d’Alella. Aquesta proposta, 

que presenten avui, que és per ratificar o donar suport a aquest procés que engegarà la 

Generalitat de Catalunya en les properes setmanes, i que els portarà que la setmana que 

ve, a la Roca del Vallès, el conseller, Sr. Recoder, pugui presentar aquesta proposta 

anunciant la seva aprovació inicial. Doncs el que se’ls va demanar per part del Consorci és 

que els diferents plens municipals donessin recolzament a aquesta proposta per donar 

una àmplia cobertura territorial a aquest projecte que impulsarà la Generalitat de 

Catalunya. És per això que avui porten aquesta proposta d’Alcaldia, que, com a bàsic 

acord diu: “Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament que s’ampliï l’Espai d’Interès 

Natural” i que, de la proposta que van aprovar l’any 2008, varia, bàsicament, 

l’encerclament que des de l’Ajuntament es proposava a l’àmbit o barri de Font de Cera, i 

que la Generalitat ha cregut oportú que no es produís en la seva totalitat, que la part 

interior no hi fos. I, per altra banda, ells proposaven arribar fins passat sota el pont de 

l’autopista pel costat de Tiana i Montgat, doncs com a criteri general han fixat o han 

proposat que en cap cas se superi l’autopista per una qüestió de gestió i de coherència 

del document a nivell global. Per tant, d’una proposta que es va fer d’ampliació l’any 

2008 per part de l’Ajuntament, de 300 i gairebé 11 hectàrees, acabarien posant damunt 
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la taula una proposta d’ampliació de 299 hectàrees que acabaria sent un 55% del terme 

municipal d’Alella que quedaria inclòs dintre dels límits del Parc Serralada Litoral. Creuen 

que és un document importantíssim, perquè fixa els nivells de preservació del territori i 

paisatge. Posa una capa més, un nivell més de protecció a aquest territori no 

urbanitzable, tant agrícola com forestal. És un triomf de tots els municipis, però també 

del municipi d’Alella, de consolidar aquesta ampliació. També, posar en valor que 

finalment la proposta arribarà pel costat de la Vall de Rials fins al límit de l’autopista, ja 

incorporant una capa de protecció més en el que era la zona, el sòl no urbanitzable del 

polígon industrial, que se sumarà al document del pla territorial que ja marcava la seva 

extinció i que, amb aquesta nova capa, farà que la Vall de Rials sigui consolidada com 

una vall destinada bàsicament a l’ús agrícola per molts i molts anys. Ara la Generalitat 

farà una aprovació inicial i obrirà un període d’informació pública per tal que interessats 

privats, administracions, etcètera, puguin presentar les al·legacions o les observacions 

que creguin convenients i que la Generalitat haurà d’estimar o desestimar per aprovar 

aquest document definitivament. Ell, l’únic que es reserva, per poder acabar de valorar 

amb els tècnics, és la línia de la proposta del costat de Montgat – Tiana, per veure si, 

amb un últim esforç, podrien acabar de baixar aquesta línia del PEIN una mica més a 

prop de l’autopista que, sota els seus criteris, l’estableixen i la tiren algun metre més 

amunt del que seria el que ells consideren estrictament necessari. Però, dit això, entenen 

que el document és prou important i recull prou les aspiracions del municipi d’Alella com 

perquè rebi l’aprovació o el suport previ a aquesta tramitació que començarà la 

Generalitat a partir de la setmana que ve.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells, l’any 2008, quan es va fer la primera proposta 

d’ampliació de PEIN al Ple, en aquell moment es van abstenir perquè entenien que era 

evident que sí que havien de preservar el territori, i continuen pensant-ho, però que la 

proposta també s’havia de treballar conjuntament o paral·lelament i a cavall o d’una 

manera transversal amb el POUM. Aleshores, en aquell any, el POUM no l’havien engegat. 

Ara ja tenen l’aprovació inicial del POUM. I una vegada vista la proposta que ells van 

presentar, la proposta que els ha fet la Generalitat, després d’haver parlat i vist els 
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equips tècnics de l’Ajuntament, i tenint en compte i no perdent de vista que la tutela i la 

competència del PEIN és proposta de la Generalitat de Catalunya, ells, en aquests 

moments, votaran a favor de l’ampliació de l’espai natural i de la proposta que se’ls fa. 

 

El Sr. alcalde manifesta que moltíssimes gràcies. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que demanaria que pensessin si és massa coherent 

votar-la a favor si realment hi ha la voluntat aquesta de no perdre aquests espais, 

aquestes dues hectàrees que hi ha en aquesta banda per sobre de l’autopista per la banda 

de Tiana - Montgat. Es pregunta fins a quin punt és ortodoxa donar l’aprovació i després 

en base a què es podrà després justificar o es podrà després demanar augmentar la 

reconsideració dels límits. No ho acaba de veure. 

 

El Sr. alcalde manifesta que entenen que la proposta recull tant els criteris tècnics com 

polítics que van encetar la revisió de l’ampliació del POUM. La seva proposta era més de 

màxims, en el seu moment, i fins i tot en els diferents documents intercanviats també 

estirava una mica més fins avall. I, per tant, entenen la posició de la Generalitat. És més, 

si al final acaba manifestant-se que creu que aquest és el límit que ha de tenir en 

aquesta punta, entén que ho acceptaran sense cap discussió. Ara bé, sí que els agradaria 

poder-los fer una reflexió més al respecte de si els criteris que tenen ells en aquell punt 

que allò està prou consolidat, doncs ells continuarien pensant que valdria la pena que 

aquelles no sap si dues hectàrees o una hectàrea i mitja o una hectàrea, doncs que 

valdria la pena poder-ho tirar fins avall. És simplement per veure si poden fer una darrera 

estirada sense posar en qüestió, en cap cas, el document, si no que intentarien fer una 

darrera millora en aquell punt. I, dit això, creuen que per un 2% del document amb què 

puguin tenir una certa disconformitat, o que els agradaria que fos d’una manera diferent, 

no treu que es creuen l’ampliació com tal i, per això, proposen que pugui tenir el 

recolzament del Ple municipal. 
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La regidora Sra. Marzo manifesta que no li donaran suport, també una mica en línia en la 

seva argumentació en relació al POUM. 

 

 

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, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Berzosa, Izquierdo i Llorca; hi voten en contra 

els regidors Sra. Marzo i Sr. Bardes. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE TURISME SOBRE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.- La tinent 

d’alcalde, Sra. Nonell, ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist que en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme, van formalitzar un conveni el qual regulava 

l'adhesió i les condicions d'integració de la Diputació de Barcelona com a membre 

de ple dret del dit ens, i amb el qual el Consorci es comprometé a modificar el 

contingut dels Estatuts que incorporà la seva presència en el Consorci, com a ens 

instrumental per afavorir el desenvolupament territorial turístic de la Província, per 

tal de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori 

corresponent d'una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 

socioculturals.  

 

Mitjançant comunicació del Gerent del Servei de Turisme de l'Àrea de 

Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, se'ns ha posat 

de relleu que passats més de 10 anys de la implantació del model i com a 

conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme en el 

territori arribi el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona s'ha 
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replantejat el seu paper per tal d'establir un nou model de relació.  

 

Vist que mitjançant acord adoptat el passat 22 de desembre de 2011 pel Ple de la 

Diputació de Barcelona, es va aprovar un dictamen de formulació de preavís de 

separació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, amb la voluntat 

d'establir un nou marc de relació basat en la concertació d'objectius i accions a 

desenvolupar per dur a terme els projectes acordats i les aportacions econòmiques a 

realitzar per part de la Diputació i del Consorci.  

 

Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 

Turística Costa del Maresme ha acceptat, en sessió de 13 de juny de 2012, la 

separació de la Diputació de Barcelona, així com ha aprovat inicialment la 

modificació dels Estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18 dels 

Estatuts per tal d'adaptar-los a la no condició de membre de la Diputació de 

Barcelona, així com l'article 3 per tal de reflectir la composició actual de membres 

del Consorci. 

 

En relació amb els aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació 

dels Estatuts del Consorci, segons allò previst a l'article 322 del Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 

requereix que l'acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat 

pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 

finalitats que per a l'aprovació, de manera que els ens locals participants han de 

fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta 

darrera al sotmetiment de l'expedient a informació pública pel període de 30 dies. 

  

Vistos els articles 10 f), 18.2 i 14. b) dels vigents Estatuts del Consorci, i l'article 

322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  

 

Vist l'informe de Secretaria de data 20 de juliol de 2012. 
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Aquesta regidoria proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  

 

PRIMER.- Ratificar inicialment l'expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 

de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta 

General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 25 d’abril de 

2012, que incorpora la supressió de la Diputació de Barcelona com a entitat 

membre i modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans 

col·legiats de govern, vicepresidències, etc, així com reflectir la composició actual 

de membres del Consorci, d'acord amb el text que s'incorpora com a ANNEX al 

present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.  

  

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 

a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 

anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l'entitat. 

  

TERCER.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

han exercit la iniciativa.  

 

QUART.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la 

modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel 

cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 

suggeriment. 

  

CINQUÈ.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per 

tal que, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, es procedeixi a la 

publicació dels corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva, formuli el 

tràmit d'audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del 

text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial 

de la Província als efectes que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, 
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Reguladora de les Bases de Règim Local. 

  

SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 

Maresme, als efectes escaients.”  

 

 

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

favorable de la majoria absoluta legal, tal i com consta a l’expedient en l’informe de 

Secretaria. 

 

El Sr. alcalde manifesta que la Diputació de Barcelona, que és integrant i participant de 

la creació del Consorci de Promoció Turística del Maresme, ha pres una decisió 

estratègica de sortir de tots els consorcis dels quals formava part, entre ells el Consorci 

de Promoció Turística del Maresme, i és per això que va demanar, i que el Consell 

General, l’Assemblea, el Ple del Consorci, va ja acordar, la modificació dels Estatuts on 

sortia com a integrant la Diputació de Barcelona, que, des de fora, continuarà 

col·laborant amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme, via convenis, entenen. I 

el que toca és la modificació o l’aprovació per part de tots els integrants d’aquest 

Consorci d’aquesta modificació dels Estatuts i és el que porten avui a Ple. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells estarien fent una mica la reflexió o intentant 

saber quin valor afegit està aportant aquest Consorci al municipi d’Alella i com mesuren 

la necessitat que existeixi aquest Consorci i tant altres. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el Consorci de Promoció Turística el Maresme, si no s’erra, 

compta amb la totalitat de municipis de la comarca, més associacions d’empresaris i 

gremis de restauració. És un Consorci que ha estat i continua fins a data d’avui referent 

pel que fa a la promoció turística. Durant molts anys havia centrat els seus esforços a la 

zona de l’alt Maresme, que era la zona que tenia la potència turística de tot el territori, i, 

des de fa uns anys, està treballant per tota la comarca directament, amb promocions de 
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jornades gastronòmiques, entre altres coses, més enllà de promocions específiques, 

assistències a fires, etcètera, venent el territori. Aquí es troben en un procés, pel que fa 

a la promoció turística, d’integració d’una gran marca que primera era Costa Barcelona 

Maresme i ara ja és Costa Barcelona que agrupa totes les comarques, tant del sud com del 

nord de la ciutat de Barcelona, i, a més, ja hi incorporen també els vallesos que, fins ara, 

estaven a l’hora de poder promoure tot el territori a l’entorn de Barcelona, com a 

Barcelona com a referent turístic a nivell mundial. La seva participació en el Consorci ja 

data de molts anys. S’hi ha estat treballant per tal que anés variant la visió que hi havia 

més focalitzada en el nord i que es pensés en tota la comarca com a element turístic 

sencer. Més enllà de la conjuntura econòmica on molts ajuntaments s’estan plantejant i 

directament s’estan donant de baixa de diferents consorcis, creuen que és un Consorci 

que val molt la pena de seguir col·laborant-hi, perquè treballi en aquesta promoció 

turística del municipi d’Alella, entès com a part de Barcelona i com a part de la costa de 

Barcelona. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Nonell manifesta que, una mica per seguir el que diu l’alcalde, 

quan ella anava a les reunions del Consorci, quan formaven part del Consorci a l’altre 

mandat, hi ha hagut una diferència important en el sentiment que semblava que només 

hi havia turisme al Maresme Nord. Ha sigut una mica a base d’anar allà, dir que tenen 

una D.O., que comptessin que estan a l’interior, que són el Maresme sud, però que tenen 

possibilitats, perquè semblava que només comptessin els hotelers de la costa del 

Maresme, Santa Susanna, Calella i tot això. I, realment, ha estat una feina perquè 

veiessin el territori, malgrat que ja duguessin a terme les jornades gastronòmiques, de 

fer-los adonar que hi havia una D.O.,  que podien comptar amb el municipi d’Alella i de 

tots els altres municipis també. Ella creu que s’ha fet feina. Si la gent es dóna de baixa 

serà per la conjuntura econòmica i per al pagament de quotes, però, precisament, la 

feina d’unificar territori pensa que ha estat i està essent important.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que els dóna les gràcies per les seves explicacions, però 

entenia que tenen el Consorci de la D.O. que també té aquesta funció de promoció del 
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seu territori i que potser sí que hi ha una certa inflació de consorcis i entitats fent tots 

el mateix. I volia posar una mica la reflexió sobre la taula,  perquè al final creu que 

queda abastament demostrat que es van solapant massa unes administracions amb les 

altres, uns organismes amb els altres i que, en algun moment, això s’haurà de reconvertir 

necessàriament.  

 

 

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, Vilaró 

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

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

      

 

7.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE MODIFICACIÓ DE LA MOCIÓ 

APROVADA PEL PLE MUNICIPAL DE 26 DE GENER DE 2012 SOBRE LA VIOLÈNCIA 

CONTRA LES DONES.- La tinent d’alcalde, Sra. Mans, ret compte de la moció de tots els 

grups municipals, la qual literalment diu: 

 

“El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2012, amb el vot 

favorable de la totalitat de regidors que integren la Corporació municipal, va 

aprovar una moció sobre la violència contra les dones. 

 

Els subscrits grups municipals proposen que pel Ple municipal s’acordi: 

 

Modificar l’apartat “primer” de la moció sobre la violència contra les dones aprovat 

en sessió de 26 de gener de 2012, passant dit apartat a quedar redactat de la 

següent manera: “Primer.- Convocar la ciutadania d’Alella a guardar un minut de 

silenci davant de l’Ajuntament, l’últim dijous de cada mes a les 19 hores 45 minuts, 

com a mostra de rebuig i condemna pels assassinats de les dones víctimes de la 

violència masclista”.” 
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La tinent d’alcalde, Sra. Mans, manifesta que presenten aquesta moció tots els grups 

municipals que formen aquest Ajuntament, i ve a ser una modificació de la moció que es 

va presentar el passat 26 de gener a proposta de la regidora Sra. Marzo, i on van estar 

tots els que estan aquí com a coproponents. Modifica el punt primer de la primera moció, 

que era el de convocar, l’endemà que es produís un assassinat com a conseqüència de la 

violència masclista, la ciutadania d’Alella a dur a terme un minut de silenci davant de 

l’Ajuntament, a les 12 del migdia. Per tant, aquesta moció que presenten avui modifica 

aquest apartat primer.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D’ALELLA SOBRE LA TORRE DEL GOVERNADOR.- 

La regidora, Sra. Marzo, ret compte de la proposta del grup municipal Gent d’Alella, la 

qual literalment diu: 

 

“Exposició de motius:

La finca anomenada Torre del Governador està datada del 1337 com a mínim, és per 

tant, una finca i un entorn molt antics que mereixen una protecció  i atenció 

especial. Al llarg dels segles ha estat vinculada a Alella, sobretot des que el Sr. 

Antoni Borrell l’adquirí com a espai de repòs. Un home de negocis que decidí llegar 

el seu patrimoni a una institució religiosa que en donés un ús pedagògic. Així fou 

com, durant anys, la finca tingué un ús semipúblic a l’ocupar-la l’Escola Pia, 

convertint-la en una escola on molts dels alellencs estudiaren. 
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A finals dels 90 hi ha vàries ofertes de compra que guanya la Immobiliària del Banc 

de Sabadell, Landscape, trencant-se així la vinculació de l’espai al poble. 

 

La finca té un valor arquitectònic rellevant, així com els seus jardins, estàtues i 

espècies vegetals, més enllà del valor emotiu i sentimental que té per a la nostra 

població. També disposava d’un fons bibliogràfic molt extens i valuós, del qual vam 

poder gaudir un any, gràcies a un acord signat entre l’escola i l’ajuntament, però 

que malauradament no es va mantenir. 

 

Cronologia: 

1337- Es comença a denominar torre del governador perquè  l’adquireix Pere de 

Cardona,  Governador de Catalunya. 

1663- Un altre governador de Catalunya la compra en subhasta, Manuel de Llúpia. 

1763- El propietari, Joan Queral i Xamar, Comte de Santa Coloma, n’embelleix els 

patis, jardins, fonts i salts d’aigua. 

18 de juny de 1887- El Sr. Antoni Borrell i Folch la compra, confiant-ne la 

reestructuració al seu germà, Marian, arquitecte. 

7 d’abril de 1909- L’Excm. Sr. Antoni Borrell i Folch, mitjançant testament, 

determina que tots els seus béns passin a l’usdefruit d’una institució religiosa 

dedicada a l’ensenyança. La finalitat del llegat era donar finalitat benèfica a la 

totalitat dels  seus béns. 

 

Antoni Borrell fou Diputat de la Província de Barcelona per la circumscripció 

d’Arenys de Mar;  Senador  per  Lleida el 1891, Cònsol General de Romania a 

Barcelona, membre del consell d’Administració de diverses empreses i participà en 

vàries entitats bancàries: Banco Vitalicio de Cataluña, Sociedad catalana de 

Crédito, promotor del Banco Peninsular Ultramarino. 
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Situació actual 

En un total de 4,2 hectàrees de terrenys, dels quals 5.653 m2 són sostre construït 

a la Torre del Governador i Can Xeco Monnar, la finca combina l’estil neoclàssic, 

neogòtic, neoàrab i modernista, tot i creant un conjunt eclèctic. A l'interior hi ha 

una sèrie d’estances molt decorades, les quals destaquen el saló de cristall, 

actualment en un estat ruïnós; el saló de les pintures, amb elements perillosos 

penjant del sostre; la capella de la Mercè, on tots els elements decoratius han 

estat arrancats i destruïts; els banys turcs, plens de runa i vegetació; i el pont de 

Can Barnades, actualment sense baranes ni cap tipus de protecció. 

 

A la zona dels jardins, actualment no hi resta més que 5 escultures clàssiques de 

les aproximadament 30 que hi eren presents, i tots els camins han quedat tapats 

per vegetació i palmeres mortes. 

 

La finca de Can Xeco Monnar, protegida pel POUM i sense possibilitat d'ampliació 

del seu sostre, es troba en un estat de ruïna, amb el sostre totalment desplomat, i 

només en peu la façana. 

 

Atès que:

• La voluntat de l’Ajuntament és protegir, conservar i recuperar la Torre del 

Governador i Can Xeco Monnar, tal i com explicita la fitxa del PE-1 del POUM, 

aprovat inicialment el febrer de 2011, que fixa l’objectiu de “conservar els 

elements protegits de la finca, els arquitectònics i els naturals, de tal manera 

que el conjunt edificat i els espais lliures continuïn essent un indret de 

referència del poble d’Alella i clarament vinculat a l’entorn de sòl no 

urbanitzable des del seu origen”. 

• L’arxiu central de l'Escola Pia a Barcelona conté Plans especials de Protecció de 

Patrimoni des de 1994-98, que demana la conservació i/o protecció dels 

elements rellevants de la finca. 
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• Atès que els esforços de tot ordre realitzats per l’Ajuntament en els darrers 

anys, tant des del punt de vista de la gestió urbanística, com de la tramitació 

administrativa; de negociació amb els diversos propietaris i de cerca de 

solucions per a la seva viabilitat futura amb administracions públiques, 

institucions i empreses, encara no han donant els resultats desitjats. 

• Atès el perill per a la seguretat de les persones, risc d’accidents, incendis, 

etc... que podria comportar per a l’Ajuntament d’Alella un greu problema de 

responsabilitat civil subsidiària. 

• Atès que en els últims dotze  anys la finca ha estat propietat de quatre 

empreses diferents (Landscape l’any 2000, Astroc el 2008, Afirma Grup 

Immobiliari l’any 2009 i Quabit l’any 2010), sotmeses a conjuntures 

econòmiques i patrimonials complexes, a les quals es suma l’esclat de la 

bombolla immobiliària, amb una mostra clara d’inacció pel que fa al 

manteniment i cura de la finca. 

• Atès l’agreujament de la degradació de tot el complex que s’inicia cap el 2004, 

però que en els darrers mesos s’ha disparat exponencialment a la vista dels 

informes dels Serveis Tècnics (urbanístics i jurídics) i de les actuacions de la 

Policia Local. 

• Atès que el juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament d’Alella va aprovar una moció 

per a crear una “Comissió de Treball” de tècnics i portaveus municipals i que 

aquesta ha mantingut tres sessions de treball, entre altres acords. 

• Atès el compromís de convocar una sessió informativa pública on s'expliqui la 

situació de la finca i es respongui als dubtes i suggeriments dels alellencs. 

 

La següent moció proposa : 

 

• Convocar la ciutadania d’Alella a dita sessió informativa a celebrar entre el 

setembre i l’octubre d’enguany. 
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• Posar en marxa una campanya que permeti conèixer el suport ciutadà a les 

diverses alternatives presentades a la Comissió de Treball i de captació de 

voluntariat.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Marzo manifesta que la seva idea era 

presentar una moció en reconeixement en l’encara situació en què es troba la Torre del 

Governador, i fent constar que tot i la creació de la Comissió de Treball, els avenços que 

s’han produït fins al moment són limitats. I tot i que hi havia un compromís per part de 

l’alcalde de fer una convocatòria oberta a la ciutadania per explicar la situació de la Torre 

del Governador i rebre també aportacions del veïnat, això no s’ha produït. Doncs la seva 

idea amb aquesta moció és activar o reactivar aquesta situació. L’alcalde els demana que 

la retirin, amb el compromís d’establir data entre el 12 i el 19 de setembre, si no 

s’equivoca, pel que seria una Comissió de Treball de la Torre i després allà ja fixar la data 

d’aquesta sessió informativa, en principi per al mes d’octubre. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, si els sembla, proposaria que poguessin convocar aquesta 

sessió de la Comissió, que es va crear per part d’aquest Ple el 12 de setembre, que seria el 

primer dia hàbil passat la Festa de la Verema i la Diada. I podrien apuntar que, si la 

Comissió no té res en contra, es pogués fer el 24 d’octubre aquesta sessió informativa. 

Això donaria temps a la Comissió per acabar d’anar tancant alguns paquets i fer un punt i 

seguit per tal de poder-ho presentar en la sessió informativa, i que allà els diferents 

grups municipals, i fins i tot les diferents persones que han format part o que formen 

part d’aquesta Comissió, doncs també poguessin dir-hi la seva, perquè la ciutadania en 

pugui veure tots els matisos i pugui traslladar les seves aportacions i també veure quines 

en són les conseqüències. També havien dit que si així es creu oportú, i fruit de la 

Comissió del 12 de setembre, de redactar una moció conjunta per portar-la al Ple del mes 

de setembre. Per part seva estarien disposats a fer-ho, si en aquest cas Gent d’Alella com 

ha anunciat tragués de l’ordre del dia aquest punt. Per tant, si els sembla, fixarien el 12 
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de setembre la data de la Comissió i el 24 d’octubre la data de la sessió informativa. Per 

tant, ja tenen un “dateline” per poder fer aquesta exposició pública.   

 

La regidora Sra. Marzo, com a ponent, retira aquesta moció. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) La regidora, Sra. Xatart, manifesta que la primera pregunta que farà és per la 

regidora Sra. Vilaró, perquè han vist que s’ha explicat al Full i també ho han pogut 

constatar, que hi ha hagut l’assaig de camí escolar cap a les Escoles Fabra, i li 

demanarien que els calendaritzés la resta de camins escolars que formaran part o la 

resta d’itineraris que formaran part dels camins escolars del municipi d’Alella. 

 

La regidora, Sra. Vilaró, manifesta que, efectivament, es va dur a terme la prova pilot 

l’última setmana de curs. Després es va fer una reunió de valoració, on es va valorar 

molt positivament tant l’assistència de persones, els pares també van valorar-ho 

positivament i la direcció de l’escola també. I, aquest itinerari, ara també s’està 

treballant per senyalitzar-lo de forma permanent de cara a inicis de curs. I llavors, de 

cara a fixar nous itineraris, això es treballarà en la comissió del Consell Escolar 

Municipal. Hi ha una comissió creada per tractar el tema dels camins escolars, i 

aquesta comissió té una reunió fixada per al 5 de setembre, on es tornarà a fer una 

valoració d’aquesta prova pilot entre tots els membres i, en aquest moment, és quan 

es començarà a parlar, a discutir, a valorar, quins altres itineraris es podrien posar en 

marxa, vist que aquest primer itinerari, la prova pilot, va tenir una bona acollida. És 

en el marc d’aquesta comissió on s’hi treballarà, valorant també una feina prèvia que 

es va fer l’any 2009 amb un informe que va elaborar la Diputació on es proposaven 

tota una sèrie de mesures que moltes no seran factibles, perquè es demanaven unes 

modificacions molt profundes que potser no estan en condicions de fer, però sí que 

es poden encarar altres itineraris. Per tant, un cop aquesta comissió s’hagi posat de 
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nou a treballar en el nou curs, doncs bé, en el Consell Escolar Municipal o bé aquí 

mateix al Ple, podran continuar aportant informació al respecte.  

 

B) La regidora, Sra. Xatart, manifesta que té un parell de preguntes per al regidor Sr. 

Almendro. La primera és sobre el projecte Adrenalina. Van veure que a l’ordre del dia 

de la Junta de Govern Local del 12 de juliol, hi havia l’anul·lació del procés de 

licitació sobre el servei de dinamització juvenil i projecte Adrenalina, i després de 

llegir l’acta a la qual es va tractar que diu “Atès que s’han detectat desajustaments en 

el contingut dels plecs”, el que li demanarien és quins són aquests desajustaments 

que han portat a anul·lar aquest procés. Deuen ser pocs, perquè veu que a la Junta 

del 26 de juliol, potser avui també ho han tractat, tornen a tractar l’aprovació de 

l’expedient de contractació sobre aquest servei de dinamització juvenil. L’altra 

pregunta que té és si els podria detallar una mica la subvenció de la quantia que 

s’atorgarà als CEP’s per un import de 6.500€. Li sembla que pertany a la seva 

regidoria. 

 

El regidor, Sr. Almendro,  manifesta que li contestarà la primera pregunta i entén 

que la segona li contestarà l’alcalde, que és regidor de Participació Ciutadana, si li 

ha de contestar, que és qui gestiona les subvencions, i, per tant, en referència a la 

subvenció que reben els CEP’s, igual que la resta d’entitats, es gestiona des de la 

regidoria de Participació Ciutadana. Quant al projecte Adrenalina, entén que 

pregunta específicament sobre el procés, o sobre els processos o el projecte 

Adrenalina? 

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que li està preguntat sobre que s’han detectat 

desajustaments en els plecs de clàusules administratives. Vol saber quins són aquests 

desajustaments que han portat a l’anul·lació del procés de licitació.  

 

El regidor, Sr. Almendro, manifesta que llavors es refereix a la proposta de Joventut 

de treure el concurs del servei de dinamització juvenil i Adrenalina. És a dir, tot el 
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pack que fa referència a la gestió de Can Gaza, el Casal de Joves de Can Gaza, però 

que li han modificat el nom i li han dit dinamització juvenil, perquè, com saben, 

està prevista la unificació de serveis a l’equipament de l’Escola Fabra. Així, doncs, 

tant Casal de Joves com Àgora s’unificaran a l’Escola Fabra, i, per tant, han fet 

aquest canvi a dinamització. I, d’altra banda, el projecte Adrenalina és el pack que 

es venia traient anteriorment i que és l’objecte del concurs. En primer lloc, es va 

estar treballant amb els Serveis Tècnics, tant de la regidoria com en coordinació amb 

Secretaria i amb Intervenció, per treure un format de concurs obert, i, per tant, un 

paquet més gran de dos anys més un.  Suposa que ja van tenir l’opció de poder 

documentar-se del concurs, i de quines característiques contenia. En aquesta previsió 

que tenien, finalment s’hi van produir aquests desajustos que es comenten, i que van 

ser errors gairebé materials de coordinació de la regidoria amb Secretaria i amb 

Intervenció. La proposta definitiva que havia sortit a publicació no lligava amb 

l’última versió que hi havia la voluntat de treure. És a dir, estaven traient a concurs 

uns continguts, uns objectes, que no eren l’última versió que des de la regidoria es 

volia. En un procediment d’aquest estil, que com veuen és un paquet gran, doncs es 

van produint millores en el procediment, i, a més, en aquest cas, amb la unificació, 

doncs òbviament el contingut es modifica, perquè les funcions, els horaris, les 

característiques, fins i tot també amb la pèrdua de la figura de tècnic de la regidoria 

de Joventut, doncs tot això implica uns canvis en els concursos que fins a data de 

2012 s’havien tret. Amb el nou que anaven a treure era diferent, i, per tant, havia 

anat patint modificacions. L’última versió no era la que s’havia tret en concurs, i, per 

això, es va haver d’anular, perquè no era la que la regidoria tenia previst treure. Es 

va anular i a data d’avui han aprovat el nou procediment amb la nova versió. Aquests 

són els desajustos.  

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que la perdoni, però no li ha quedat gaire clar. El 

plec de clàusules, el gestionen ells des de la seva regidoria, no? Entén ella. 
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El regidor, Sr. Almendro, manifesta que hi ha el plec de clàusules tècniques i el plec 

de clàusules administratives.  

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que si el desajust és al plec de les clàusules 

tècniques o al plec de clàusules administratives. I no li ha definit quins són aquests 

desajustos, que li diu que són error en matèria amb Secretaria i amb Intervenció. És 

a dir, que o Secretaria o Intervenció han comès un error i el desajust ve per aquí? 

 

El regidor, Sr. Almendro, manifesta que veu que no l’ha entès. El plec de clàusules 

administratives es gestiona més amb supervisió amb Secretaria, però, tot i així, la 

regidoria és la que preveu el que es treu a concurs. En el plec de clàusules tècniques 

després detallen exactament els detalls del concurs. Ambdós plecs passen primer per 

la regidoria i després se sotmeten al control i seguiment d’Intervenció i Secretaria. 

En aquest intercanvi de documentació es va produir aquest error, que no va ser de 

Secretaria ni d’Intervenció, o bé de tots o bé de ningú, sinó que simplement es va 

produir aquest error que es van publicar uns plecs que no eren l’última versió que 

havia d’haver sortit. No sap si ara s’ha explicat millor.  

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que li costa molt seguir-lo, i, francament, no 

acaba d’entendre que llavors ell no hi va donar l’últim vistiplau i, per tant, s’ha 

publicat sense el seu vistiplau, i això ha estat el que ha portat a aquests errors 

materials. 

 

El regidor, Sr. Almendro, manifesta que si l’objecte de la pregunta és buscar un 

culpable. Perquè si vol buscar un culpable pot ser ell, si han d’acabar així amb la 

pregunta. 

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que no, que vol que li concreti els errors, 

senzillament, i com que porta donant-li voltes i no li diu quins són, sincerament, li 

costa molt seguir-lo i ja està. No està buscant un culpable, només vol que li expliqui 
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què ha passat, senzillament. Si el regidor Sr. Almendro vol buscar culpables, que els 

busqui, però ella no li ha preguntat pas això. 

 

El regidor, Sr. Almendro, manifesta que si exactament vol saber quins desajustos, 

quines diferències hi havia, llavors que demani un dia per anar a veure’l i li 

ensenyarà quins problemes hi havia. Òbviament, avui no ho porta aquí a sobre les 

dues versions dels plecs i no li ho pot dir. La pregunta que ell ha entès és per què 

s’havia tret un concurs, per què s’havia anul·lat i per què s’ha tornat a treure, i 

aquesta és l’explicació que li pot fer avui. Si vol saber-ho exactament, li ho pot dir, 

però, sobretot, es basa en les característiques, en les funcions, en els horaris, el 

personal, perquè no només treuen una persona com tenien fins ara, a una 

dinamitzadora juvenil a 35 hores, sinó que treuen aquesta figura més una altra figura 

d’un animador sociocultural, això segur que ja ho han pogut veure en els plecs, que 

els deuen haver mirat. Doncs totes aquestes modificacions fan que l’error és d’un 

conjunt d’aspectes, no d’un error material d’una única cosa,  sinó que n’és un 

conjunt, és una última versió. Però la convida que es trobin un dia i li acabarà 

d’explicar amb detalls i amb la documentació a davant, que no la té ara.  

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que ella hi anirà, però també li ha de dir que on 

ha de donar explicacions és en aquest Ple. Ella pot anar al seu despatx, però ell al 

Ple hi ha d’anar amb tota la documentació i la informació necessària per donar-la a 

aquests regidors.  

 

El regidor, Sr. Almendro, manifesta que, si l’haguessin avisat que li farien aquesta 

pregunta, ho hagués portat, però ell no pot endevinar què li preguntaran. Porta tres 

regidories i moltes temàtiques. Si hagués de portar tota la documentació hauria de 

portar força maletes a sobre.  

 

El tinent d’alcalde, Sr. Salas, manifesta que, respecte a la segona pregunta que ha fet 

la regidora Sra. Xatart, interpreta que es deu referir no a una subvenció, sinó a la 



34 

 

participació dels CEP’s a la Festa Major.  Suposa que deu ser això, perquè, com a 

entitat, no sap si reben algun tipus de subvenció, que això pot ser que l’alcalde, 

dintre de les seves atribucions, els ho podria dir. Aquest import, en concret, 

correspon als actes que organitzen com a tal els CEP’s dintre de la Festa Major i que a 

la mateixa Comissió de Festes estan justificats i hi tenen un seguiment. Després, 

aquest import ha de quedar justificat amb les corresponents factures de les activitats 

que han dut a terme. Pressupostàriament està contemplat dintre de la partida de 

Festa Major i per a les activitats, com qualsevol altra entitat, com poden ser Els 

Diables que organitzen el correfoc, o Els Trabucaires que fan una cercavila, o els 

Gegants. Com qualsevol altra entitat que participa a la Comissió de Festes, ells 

proposen unes activitats i aquest cost és el que ja està contemplat i recollit dins el 

pressupost de la mateixa Festa Major. I, després, evidentment, s’ha de justificar amb 

les factures corresponents. No sap si ha respost a la seva pregunta.  

 

La regidora, Sra. Xatart, li dóna les gràcies. 

 

C) La regidora, Sra. Xatart, manifesta que més que res és un cas que s’ha donat i, 

realment,  els ha sobtat molt. Els agradaria saber si els regidors tenen la potestat, o 

en aquest cas el regidor de Governació, que seria el Sr. Salas, si té la potestat de 

donar el consentiment de fer festes privades en jardins privats. Li diu perquè els han 

arribat unes queixes d’uns veïns que van fer una festa en el seu jardí privat i que la 

sorpresa, i aquest és el seu astorament, que s’havia demanat permís a la Policia per 

fer una festa en el seu jardí privat i que, a través del regidor en qüestió, en aquest 

cas el Sr. Salas, se li havia donat aquest permís. I, és clar, la seva pregunta és si com 

a regidor té la potestat de decidir en un jardí privat si es pot o no es pot fer una 

festa. Ha estat buscant en les ordenances i no ho ha vist enlloc. I, realment, l’única 

ordenança que ella troba que pugui regular el que un veí faci o desfaci és l’ordenança 

de sorolls i del comportament ciutadà que s’hi diu. Li sobta, si realment tenen 

aquesta potestat. I, si la tenen, ella ho posaria sobre la taula, perquè li sembla una 

barbaritat. 
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El tinent d’alcalde, Sr. Salas, manifesta que, evidentment, el que la regidora Sra. 

Xatart està plantejant es tractaria d’un acte administratiu, i aquesta potestat no la 

tenen com a regidors. Si no està equivocat, i no voldria respondre-li 

equivocadament, en el document que s’entrega al sol·licitant no diu que se li atorgui 

cap permís. Ell no està donant personalment cap permís. Si no està equivocat, 

contesten que queden assabentats de la celebració d’aquella festa i indiquen les 

ordenances que han de complir, com poden ser horaris de finalització de la festa, 

sorolls, no superar uns decibels definitius, etcètera, que això sí que ho contemplen 

les ordenances. Simplement és això. Ara, no té cap document aquí d’aquests per dir-

li fefaentment què diu i com està conceptuat, però, en cap cas, no és ni una 

autorització ni un permís. És un assabentat d’aquesta celebració i han de tenir 

previst de no incomplir cap d’aquestes normes que fixen les ordenances. 

 

D) La regidora, Sra. Marzo, manifesta que té una consideració a fer sobre les Festes de 

la Verema i sobre una cosa senzilla, però és un gest, i tindria relació amb aquest 

allunyament que la gent pot sentir de la classe política i aquesta distància que en 

ocasions provoquen amb coses tan simples. I aquesta cosa simple, des del seu punt 

de vista, és tancar-se al pati de Can Lleonart, amb independència del que s’hi faci o 

s’hi deixi de fer. I, segurament, també agafar, tancar un espai d’aparcament per a les 

autoritzats com és tot l’espai asfaltat que hi ha a Can Lleonart. Volia fer aquest 

plantejament, perquè més enllà que ja comencen a fer gestos i que paguen el seu 

tiquet de paella de la gent gran, i més enllà que puguin pagar els seus tiquets de la 

Verema, doncs per una qüestió, senzillament, de visibilitat, d’una altra manera de fer 

les coses, ella pensa que seria bo que poguessin considerar celebrar dignament les 

Festes de la Verema, però sense aquesta distància o aquesta distribució d’espais 

entre les autoritats i les no autoritats. És una cosa a considerar en el Ple. 

 

El Sr. alcalde manifesta que li trasllada que aquesta setmana van tenir una reunió 

dels diferents tècnics responsables i polítics de les diferents àrees implicades en la 
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Festa de la Verema, i allà ja van traslladar la idea o la voluntat primera que el 

“privilegi” que tenien els regidors de tenir un tiquet per a les consumicions de la 

Verema, entenien que s’hi havia de renunciar, com també de tots els tiquets que 

s’enviaven a autoritats o convidats, etcètera, i que, per tant, això era una qüestió de 

la qual prescindien. Mantenien el tiquets que es donen a cada treballador de 

l’Ajuntament, perquè puguin gaudir de la festa, però tot el que eren electes i 

compromisos polítics, si n’hi havia, perquè eren pocs, perquè han passat de períodes 

on se’n donaven dos, després van passar a un i en aquests moments ja ho 

eliminarien. El que sí que van traslladar era la voluntat o la decisió del que fins ara 

era el sopar allà tancat es reconvertís en una estricta copa de vi, com a cortesia per 

als diferents alcaldes, autoritats o convidats que puguin venir de diferents llocs. Més 

enllà que hi puguin haver uns bastonets perquè ningú es maregi, però el sopar 

s’eliminava. El que sí que faran és que, en qualsevol cas, les portes que darrerament 

es tancaven, però sempre hi havia gent que hi entrava millor o pitjor, les deixaran 

obertes perquè si algú passa per allà i, si vol quedar-s’hi, doncs que s’hi quedi. Però 

sí que, com a cortesia a la gent que ve des de diferents llocs en aquest acte de la 

Festa de la Verema, mantindrien el tast o el que seria una copa,  i creu que farien ja 

un gest de treure despeses que potser podien ser, o en aquests moments serien 

supèrflues, però tenint la cortesia per a la gent que ve de fora. I, pel que fa a 

l’aparcament, dir-li que aquest aparcament asfaltat de Can Lleonart bàsicament és 

per a firaries, i el que sí que es reserva en la inauguració és una part de l’aparcament 

de sorra de Can Calderó perquè, les diferents autoritats que puguin venir, tinguin un 

espai com a tal i no hagin de donar voltes. Però és un aparcament que està habilitat 

i tancat durant l’hora, hora i mitja prèvia que arribin i que després ja s’obre perquè 

tothom el pugui utilitzar. I creuen que aquestes dues coses són cortesies a la gent 

que conviden, a les autoritats que conviden de fora d’Alella. Però la idea va per on 

apunta la regidora Sra. Marzo.  
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E) La regidora, Sra. Marzo, manifesta que té una pregunta que fa referència a si 

mantenen el conveni amb la Revista Alella i, si no s’equivoca, cedint uns espais a les 

entitats perquè hi puguin publicar, és així? 

 

El Sr. alcalde manifesta que amb la Revista Alella hi ha un conveni que fixa una 

aportació econòmica que, si no li falla la memòria, enguany s’ha reduït una part, i 

després estableix la cessió també d’uns espais en l’edifici del carrer Santa Teresa 

perquè puguin tenir-hi les instal·lacions, espai que tenien en l’edifici del costat de 

l’Ajuntament durant molts perquè puguin dur a terme la seva feina. 

 

La regidora, Sra. Marzo, manifesta que, per tant, no hi ha compromís que les entitats 

puguin publicar-hi o puguin tenir-hi un espai. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, el perdoni, pensava que parlava de l’espai físic del local. 

El que el conveni recull, i ja diu que si no li falla la memòria, és que la Revista Alella 

donarà cobertura a aquestes notícies que es puguin produir de les entitats, i que, per 

aquesta qüestió o una d’aquestes qüestions per la qual hi hauria aquest conveni, és 

per això, que puguin recollir la vida, o les novetats, o les notícies que puguin produir 

les diferents entitats, no que hagin de publicar o tenir un espai reservat dintre de la 

revista. En qualsevol cas, aquest és un criteri periodístic de la revista en el qual ells 

no hi han entrat ni hi entraran. 

 

La regidora, Sra. Xatart, manifesta que només dir que la setmana passada, amb la 

regidora Sra. Marzo i el regidor Sr. Berzosa, van estar comentant el tema de la 

Verema que la regidora Sra. Marzo ha posat sobre la taula, i la idoneïtat de 

comentar-ho i només dir que ells estan completament a favor d’aquestes noves 

mesures. 

 

La tinent d’alcalde, Sra. Mans, manifesta que sobre el que ha dit la regidora Sra. 

Marzo i el que ha dit la regidora Sra. Xatart, que ells, de fet, ja han fet un esforç per 
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reduir la despesa aquest any per la Verema, però sí que està d’acord de trencar les 

barreres quan els visitessin les autoritats i estar més propers a la gent del poble. És 

el que ha volgut entendre i li agradaria que fos així.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 h 10 

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