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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: 27 de setembre 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, 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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ORDRE DEL DIA 

 

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

2012. 

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 

2011. 

3.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació d’una modificació de crèdit per transferència, 

declaració de no disponibilitat de crèdits i afectació d’aquests. 

4.- Moció de tots els grups municipals sobre la Torre del Governador. 

5.- Moció dels grups municipals d’ERC+SxA-AM i CiU per a la declaració d’independència 

de Catalunya. 

Precs i preguntes.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 27 de setembre de dos mil dotze, essent les 20 hores 05 minuts, 

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

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

 

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

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

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen: 

 

 

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

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

sessió ordinària de 26 de juliol de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat. 
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Arribat aquest punt i essent les 20 h i 10 min compareix a la sessió el regidor Sr. 

Francisco Javier Berzosa Hergueta. 

 

 

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 

CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes emès en sessió de 27 

de juny de 2012, en relació al Compte General corresponent a l’exercici 2011. 

 

Atès que durant el període d’informació pública no s’han produït al·legacions, 

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

 

Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2011, que s’adjunta a aquesta 

proposta.”  

 

El Sr. alcalde manifesta que, tal i com manen les lleis, una vegada ja liquidat cal 

formalitzar els números de l’exercici 2011 per tal de poder-los aprovar definitivament i 

enviar abans del 15 d’octubre. Els comptes del 2011 varen tenir, per novè any consecutiu, 

una liquidació positiva, amb un resultat pressupostari de 444.000€ positius i un 

romament de tresoreria per a despesa general, que és una bossa d’estalvi per si cal 

invertir o per tenir de reserva, de 794.000€. I ho porten aquí a votació. 

 

El regidor Sr. Izquierdo manifesta que els agradaria fer algunes observacions que han 

detectat en l’anàlisi de les xifres del tancament del 2011. En principi, el que sí els 

agradaria manifestar que Alella no és una illa i que també pateix els problemes greus que 

tothom coneix i que tots estan patint. Hi ha hagut una davallada. Han de saber que en 



4 

 

els comptes del 2011 hi ha hagut una davallada dels ingressos que tenien previstos, 

perquè és evident que si hi ha hagut menys llicències d’obres, menys contractacions, 

doncs això ha significat una reducció important dels ingressos impositius derivats del 

tema d’impostos.  Si, a més, s’hi suma una partida també significativa aquest any de 

cobraments, o sigui, partides d’ingressos de dubtós cobrament, doncs això fa una suma 

important que redueixen els ingressos. Per una altra banda, el que sí que demanen, i ho 

han expressat en altres ocasions, és que siguin més seriosos i canviïn el sistema de fer 

els seus pressupostos. Ells, en una intervenció de l’aprovació dels pressupostos, van 

demanar que els pressupostos no es fessin d’una manera continuista, és a dir, aplicar una 

filosofia que podrien definir com a base zero, sinó qüestionar totes les partides del 

pressupost i mirar d’ajustar-les al màxim. Qüestionar cada una de les partides i les 

quanties que històricament tenen. En aquest any 2011 no s’ha fet i en el 2012 tampoc. I 

és possible que el 2012 es trobin una mica en la mateixa situació com la que ara estan 

tancant el 2011. Com deia el Sr. alcalde, és clar que hi ha hagut un romanent. Però hi ha 

hagut un romanent perquè, desgraciadament, no han pogut dur a terme obres que 

estaven pressupostades i que donat que els ingressos han baixat, si volien tancar amb 

unes xifres raonables, no tenien més remei que desestimar aquestes obres. Per exemple, 

el que estan abordant aquest any, que és el tram B de la riera, que estava previst per al 

2011, Marià Estrada-Vallbona, Passatge Romaní, Cal Vell, substitució de la canonada de 

Mas Coll... però bé, en definitiva, creu que és la conseqüència d’un exercici un tant 

problemàtic en les xifres. Per una altra banda, sí que els agradaria fer una menció 

especial que demanin, i ja ho han demanat unes altres vegades, fer una pla per mirar de 

reduir determinades partides que històricament i que any darrera any es vénen produint 

amb certa normalitat. Són partides d’un import quantiós, partides que creu que estan 

obligats a conèixer amb més profunditat la seva raó. Parla d’hores extres, gratificacions... 

imports molt elevats al seu entendre, sota el seu parer. En el tema de neteja i 

manteniment de zones verdes, neteja viària, que és una partida molt important, creu que 

estan obligats també pensar a beneficiar-se en l’aplicació de mancomunar tots aquells 

serveis públics que es puguin aprofitar. No vol entrar en el ball de xifres, perquè creu que 

amb això tots es perdrien una mica, però està citant partides molt importants que 
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mereixen una anàlisi i reconsideració per al proper exercici. Per exemple, l’energia 

elèctrica és una partida importantíssima que no només estava pressupostada en un 

import molt elevat, sinó que, a més a més, l’han incrementada en 25.000€ del 

pressupost. Això que ha citat pot ser greu o pot ser menys greu. El que sí que els 

agradaria que se’ls escoltés en el tema de l’aplicació dels pressupostos. Estan pròxims i es 

trobaran d’aquí dos dies que hauran de fer l’exercici pressupostari, i demanen que se’ls 

escolti per aplicar aquesta filosofia. És a dir, que no parteixin de quins són els 

pressupostos de l’any 2012 i agafin i facin els pressupostos del 2013 en base aquestes 

xifres. Els agradaria que hi hagués un pla per reduir a la normalitat aquestes partides que 

ha citat, com hores extres i gratificacions. Els agradaria que es consensués amb les forces 

polítiques, perquè creu que alguna idea poden aportar en aquest aspecte, i està parlant 

de la part econòmica i la part financera. Una vegada més, volen exposar aquí, al Ple, que 

la posició del grup de Convergència i Unió és aplicar criteri de consens, però per això 

necessiten que se’ls escolti. Volen millorar-ne les finances perquè ho necessiten, que no 

s’enganyin, i aquest any 2013 serà també molt problemàtic. Volen el millor per als serveis 

municipals. Volen el millor suport per al teixit d’autònoms, de comerços i d’emprenedoria, 

però també demanen que les seves idees s’escoltin. És moment d’introduir canvis 

importants en els règims d’actuació del municipi. Cada regidoria ha de ser plenament 

responsable del seu pressupost, de les seves xifres, dels seus resultats, i, en funció 

d’això, tenir influència en els seus ingressos. Creu que és quelcom que deixa anar aquí i 

que li agradaria que es tingués en compte per al futur. Creu que estan aquí perquè els 

han triat per treballar conjuntament tots, sense excepcions, perquè tots aportin les seves 

idees i el seu treball amb un fi únic, el d’assolir millorar el municipi, i, evidentment, per 

als alellencs. Per això, una vegada més, es posen a la disposició del Sr. alcalde per 

col·laborar en els plans de millora que han pensat. Que el Sr. alcalde compti amb la seva 

col·laboració. Ho han expressat en altres moments i ara ho tornen a ratificar. També és 

veritat que donades les anomalies o la poca ressonància que han tingut les seves 

observacions en el tema de pressupost i amb les xifres que no ha anomenat, però que 

creu que ja coneixen, es veuen en la impossibilitat d’aprovar aquests comptes, però 

també li diu, tal i com ha citat abans, que si es té en compte la seva participació, la seva 
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aportació i les seves idees, esperen que els propers comptes els puguin aprovar sense 

dubtes.    

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que vol felicitar la intervenció del regidor de 

Convergència sobretot per la part propositiva del final de la seva intervenció i també 

perquè està exercint de forma responsable del que creu que és la seva funció, que és fer 

aquest control de l’òrgan de govern, que, on millor el poden exercir, és en l’anàlisi dels 

comptes. És en el pressupost també on rau el compromís que tot govern ha de tenir amb 

la ciutadania. Ells han intentat fer com sempre, una anàlisi de què és el que en el seu 

moment es va pressupostar, de quins compromisos aquest Ajuntament va prendre amb el 

poble i quin ha estat després el seu resultat. I això és el que li agradaria poder compartir 

en aquest plenari i, com han fet altres vegades, fer arribar als seus companys del 

Consistori els seus models d’anàlisi a partir dels quals treuen aquestes informacions. Si 

ho fan, també és perquè aquest Ajuntament, en els anys que ells estan en aquest 

Consistori, no ha establert cap procediment específic per tal que els grups de govern o 

els grups de l’oposició puguin exercir de manera més eficaç aquesta gestió, aquesta 

supervisió de la gestió econòmica de l’Ajuntament. Tenen els documents que legalment 

són preceptius, només faltaria, però els falta la intel·ligència, els procediments, els 

models, per fer-ne una valoració, una anàlisi que permeti retre compte a la ciutadania 

d’una forma clara. No disposen d’indicadors objectius per analitzar si milloren o 

empitjoren en la gestió d’un determinat servei. No saben si aquests més de 560.000€ que 

costa enllumenar el poble són molts o pocs, són massa o es podria millorar amb altres 

sistemes de gestió. Si tindria sentit mancomunar el servei de neteja i manteniment de les 

zones verdes o altres despeses per reduir costos; i si poden donar una volta de mitjó a 

aquestes hores extres que han merescut un informe negatiu de la intervenció d’aquest 

Ajuntament. No només això, sinó fent, des del seu punt de vista, cada cop més críptica 

la informació pressupostària. Per exemple, el 2008 tota la despesa es distribuïa en 205 

partides; el 2011 són 506 el nombre total de partides, 38 més que l’any anterior que eren 

468, tot i que llavors ja ho van dir. D’aquestes 506 línies de pressupost, 93 són partides 

sense consignar, aporta claredat això? Aporta més transparència? Ella diria que no. 
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Potser tot això sí que és més pràctic si es tracta de posar-ho difícil a l’hora de fer-ne el 

seguiment i analitzar el nivell de compliment del pressupost i les comparacions amb els 

exercicis anteriors. Des del seu punt de vista, això fa poc eficient la gestió municipal. 

Tenen més de 20 regidories, però només dues concentren pràcticament la meitat del 

pressupost.  Concretament el 48,4% dels 12,5 milions d’euros del pressupost de l’any 

passat són despeses autoritzades només per a dues regidories, Serveis Urbans i Obres 

Públiques. Per contra, el pressupost de 16 de les regidories no arriba al 5%, i, d’aquestes 

regidories, Sanitat més Equitat, Emprenedoria, Comerç i Ocupació i Cooperació 

Internacional, representen menys del 0,5 del pressupost. Si ho sumen, entre totes, són 

poc més de 170.000€ els que s’han dedicat a tot això: Sanitat, Equitat, Emprenedoria, 

Ocupació. Com deia, caldria detallar millor i classificar les despeses segons criteris 

establerts i fer-hi posteriorment una anàlisi rigorosa per millorar-ho any rere any. 

Suposaria que el govern el fa aquest anàlisi, i que aquesta millora es produís. Però, 

inevitablement, Gent d’Alella segueix dictaminant negativament els comptes davant 

aquestes actuacions. El que farà ara és analitzar les promeses i compromisos i el rigor 

amb el qual, des del seu punt de vista, no s’ha gestionat el pressupost de l’any passat. 

Com han comentat abans, si s’aturen en el pressupost de la regidoria d’Obres Públiques, 

que és concretament el 31,2% del pressupost, després de diverses modificacions de crèdit 

va arribar a disposar de més de 4 milions i mig d’euros, dels quals ha gastat efectivament 

el 66,6%, deixant sense fer aquelles actuacions que el regidor Sr. Izquierdo comentava. 

Per contra, tot i no haver-ho aprovat inicialment, es van fer inversions i obres que no 

estaven previstes per valor de més de 3,4 milions d’euros. En aquestes xifres tan 

importants tenen l’ampliació de l’Escola Fabra, lògicament, i la polèmica redacció del 

projecte del Casal, amb un estudi de viabilitat econòmica de dubtosa legitimitat i un 

encàrrec fora de tota ètica a una empresa sense cap qualificació per fer-lo. Un altre 

aspecte d’aquests comptes, creu que reprovable, és el de les hores extres. Tenen crèdits 

que superen els 161.000€ concentrats només en 7 de les regidories. Si agafen aquestes 

hores extres i atribueixen unes retribucions d’entre 30.000 i 20.000 euros anuals, podrien 

donar llocs de treball entre 5 i 8 persones. No sap si la regidoria d’Ocupació té alguna 

cosa a dir al respecte, però això és el que estan fent. Pel que fa a Administració, que 
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suposa el 7,8% del pressupost, amb 1,1 milions d’euros dedicats a retribucions, dietes, 

desplaçaments, material d’oficina, lloguers, assessories, són diners perquè funcioni la 

maquinària de l’Ajuntament, juntament, lògicament, amb les despeses de personal que 

queden ja imputades a altres regidories. Doncs bé, una de les partides que crida més 

l’atenció és la dedicada a formació dels funcionaris o del personal de l’Ajuntament, que 

estava dotada amb 6.000€ i se n’han gastat 1.100€. Això és el que estan invertint en la 

capacitació del personal. I, seguint amb Governació, el 7,9% del pressupost, sorprèn la 

desviació en la partida de gestió de multes, que se n’havien previst 13.000€, se n’han 

gastat efectivament 19.850€. Les partides de dietes, desplaçaments, locomoció, també 

presenten desviacions importants. Això només és per la raó que el regidor Sr. Izquierdo 

comentava abans, que és que van col·locant dotacions al pressupost any rere any sense 

analitzar realment el que han gastat o han deixat de gastar. De la regidoria de Serveis 

Urbans, que suposa el 17% del pressupost, es  destaca, a més de les hores extres, les 

grans partides de neteja, manteniment, subministrament... i, sincerament,  es pregunta 

si no es podien estalviar alguns dels 450.000€ en factures elèctriques, o dels 70.000€ 

destinats al manteniment de la xarxa d’enllumenat o els 33.000€ en reposició d’elements, 

que si disposessin de leds o de sistemes més eficients, reguladors, detectadors de 

moviment, etcètera, segurament podrien minorar. Per cert, aquesta partida, la de 

reposició d’elements, és una de les que té major desviament sobre el pressupost. També 

els crida poderosament l’atenció trobar fins a 52 actuacions concentrades en un únic 

proveïdor, que representaria pràcticament una actuació a la setmana. O actuacions de 

neteja, de desbrossa, de manteniment de zones verdes, etcètera, fins a 43 actuacions que 

pugen quasi 200.000€. Podrien seguir, però com els ha comentat abans, els enviarà les 

seves dades per, si volen, puguin fer el mateix exercici. Resumint, aquests són els motius 

pels quals ells no aprovaran, no donaran suport a aquests comptes. No hi ha 

transparència en el model de dades, ni anàlisi posterior per a la millora de la gestió 

econòmica, no hi ha indicadors de millora de la gestió ni anàlisi dels resultats. Amb el 

pressupost destinat a hores extres podrien donar feina entre 8 i 5 treballadors. 

Novament, els comptes registren les promeses incomplertes en l’aprovació del pressupost, 

i, en el moment del seu tancament, tenien més de 625.000€ pendents de pagament. La 
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previsió d’ingressos s’ha demostrat totalment irreal, la qual cosa ha produït la desviació 

pertinent i consideren que es produeix una més que dubtosa gestió explicitada en 

l’encàrrec a determinades empreses per actuacions diverses, així com amb l’encàrrec de 

l’estudi de viabilitat del nou Casal, que des del seu punt de vista es va fer fora de tota 

norma i que contribueix a fer d’aquest projecte paper mullat. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que no ja pels arguments esgrimits pel grup municipal de 

Convergència i Unió i per Gent d’Alella, que també, i que, per tant, també fan seus, però 

bé, la veritat és que l’exposició que comparteixen de la portaveu de Gent d’Alella és una 

exposició que ve a valorar el que seria l’execució del pressupost que els porten cada any a 

aquest Ple i, en concret, el que ha donat suport als comptes general l’aprovació dels 

quals porten avui a aquest Ple. En realitat, és cert que la discussió que mereixen els 

comptes, fora de la comissió pròpiament de comptes, en aquest Ple, vindria referida a 

una qüestió tècnica, més que a discutir, entén, amb els deguts respectes, el que és 

pròpiament l’execució del pressupost, que torna a insistir que, tant els qüestionaments 

de Gent d’Alella com de Convergència i Unió, des del Partit Popular fan seus. Però, per no 

entrar a valorar el que no és pròpiament l’execució del pressupost i sí la qüestió tècnica 

de com es produeix aquest compte general, l’aprovació del qual avui els requereixen, des 

del grup municipal del Partit Popular anticipen que el seu vot serà en contra de la seva 

aprovació, no tant pel compte en si, sinó, pel que ja vénen reiterant en altres exercicis, 

per la falta de transparència, la falta de compliment de la legislació respecte l’examen, 

l’estudi, la valoració dels comptes de l’Ajuntament per part dels grups de l’oposició. La 

llei, la previsió legal, els obliga a posar a disposició de la resta de grups municipals 

d’aquest Ajuntament tota la documentació que doni suport i que acrediti aquests 

comptes, la comptabilitat d’aquest Ajuntament, quelcom que ells no fan. És cert que ja fa 

tres anys que, en un primer moment, van posar a disposició, però que pràcticament des 

del moment que els tres grups de l’oposició, quatre aleshores, van començar a examinar 

les factures d’algunes de les despeses, els ho van vetar amb un cert conflicte, en el detall 

del qual no entrarà i obviarà. Però, com que hi ha aquesta falta de disposició de la 

documentació, del suport documental dels comptes que ells pretenen que aprovin, i se 
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segueix ometent i conculcant el dret de l’oposició al seu accés, no poden aprovar uns 

comptes el detall dels quals desconeixen, i per l’incompliment reiterat d’aquesta previsió 

i obligació legal que segueixen mantenint. I, per tant, el que no faran és donar-li un vot 

de confiança, un vot a cegues respecte de l’aprovació dels comptes. 

 

El Sr. alcalde manifesta que intentarà contestar des de la darrera fins a la primera 

intervenció. Pel que fa a la intervenció del Partit Popular, dir-los que no té constància 

que s’hagi sol·licitat més informació enguany en els Serveis Tècnics de l’àrea d’Hisenda i 

Intervenció. També dir-los que el que estan aprovant és un document elaborat pels 

tècnics amb la informació de la comptabilitat de l’any anterior, i, per tant, és retre 

comptes, en aquest cas amb la Sindicatura de Comptes i amb el Tribunal de Cuentas, per 

tal que comprovin el que hi ha. Però, l’aprovació és la d’un document formal i no una 

anàlisi com a tal, com aquí es pot fer i s’ha fet, dels detalls de la liquidació del 

pressupost. Intentarà no allargar-se. Aquí es qüestiona el que costa l’enllumenat elèctric, 

doncs sí, mantenir els llums encesos de la via pública i dels equipaments del municipi 

ascendeix, depèn de l’any, al voltant dels 450.000 i 500.000 €, amb les diferents pujades 

que hi ha de tarifes consecutives, i tenint en compte que des del Consell Comarcal 

participen en una compra agregada d’energia. És a dir, que hi ha una part important de 

les factures del seu consum que ja està tret de manera conjunta per a tots els 

ajuntaments del Maresme per tal d’aconseguir estalvi en el cost d’aquesta energia. Per 

altra banda, hi ha el que serien unes millores en l’eficiència energètica de les 

instal·lacions. S’han anat fent en els darrers anys tot un seguit de substitucions en 

diferents elements de l’enllumenat públic i estan treballant per tal que, a poder ser l’any 

que ve, es pugui fer una renovació de les parts més antigues i una posada al dia dels 

sistemes de control d’aquest enllumenat, a fi de poder encara rebaixar un estalvi. És un 

cost que tenen aquí fix. Quan es parla de si hi ha hagut 3,4 milions d’euros, és clar, els 

pressupostos un els elabora en una data per entrar en funcionament el mes de gener, i 

l’Ajuntament d’Alella va aprovar per a l’any passat una inversió de 900.000€, però a 

resultes de l’exercici anterior viatjaven aquests 3,4 milions d’euros que eren bàsicament 

les obres d’ampliació de l’escola Fabra que varen anar a cavall de l’any 2010 i de l’any 
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2011. I, per tant, ells podran considerar que és una desviació important, però és que 

feien aquestes obres que viatjaven d’un any a un altre. Pel que fa a les hores extres, sí 

que tenen raó que són partides importants, bàsicament centrades en el que és la Policia 

Local i la Brigada Municipal, que són els dos cossos que treballen més intensivament el 

dia a dia als carrers del poble. Sí que, de cara al 2013, ja tenen plantejada una reducció 

important d’aquestes hores extres, però això en molts casos significarà que una part de la 

qualitat del servei que ofereixen, tant per esdeveniments com per reparacions de via 

pública o per agilitat en reparacions de via pública, com en cobertura de serveis de la 

Policia Local, doncs això es veurà afectat. I aquí, i això també ho encavalca amb la 

intervenció de Convergència i Unió, doncs qüestionar el cost de la neteja i el 

manteniment de zones verdes i neteja viària, és una opció. Ell, els convidaria recordar 

com estaven els carrers fa nou anys i com estan en aquests moments. Evidentment, per 

tenir uns mínims de qualitat en el servei, ja els diu, i ells mateixos ho viuen, els serveis 

de manteniment no són excedentaris, sinó que més aviat són ajustats, cal invertir-hi 

aquests imports, que ja s’han ajustat amb els proveïdors en les noves adjudicacions. I 

una altra qüestió és reduir-ne la qualitat, i tots assumir que això ha de ser així. Pel nivell 

d’ingressos i despeses, pel nivell de funcionament de l’Ajuntament, aquests imports a 

data d’avui i per a l’any que ve són sostenibles. I, per tant, la voluntat és que això es 

pugui mantenir. Planteja que aquests comptes no s’analitzen, doncs potser no han fet les 

coses tan malament des del moment en què els comptes són els són des de fa nou anys i 

cada any acaben amb resultat positiu i el nivell de serveis i la qualitat de serveis ha anat 

millorant any a any. Segurament es podria fer millor i són lliures de qüestionar que això 

es podria fer millor. Saltant a la intervenció de Convergència, els agraeix el gest i 

oferiment d’aquesta col·laboració. Intentaran o el tindran present. I també els diu el 

mateix aquí, sí seriositat, sí pressupostos continuistes, qüestionar totes les partides. 

Doncs sí, són uns pressupostos continuistes d’una feina ja d’uns quants anys que han 

portat al municipi d’Alella, creuen ells, a tenir uns estàndards de qualitat suficients. I, 

per tant, havent-se d’adaptar a la conjuntura econòmica, a les possibles baixades 

d’ingressos previstes, involuntàries i fins i tot voluntàries, doncs creuen que han 

d’intentar mantenir aquest nivell de serveis, perquè les peticions de la ciutadania no és 
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ja que es mantinguin, sinó que, en molts casos, en volen més. El que intenten traslladar 

és que gaire més no podran fer i el que segurament hauran de fer és reajustar a la baixa 

alguns d’aquests serveis que estan duent a terme. Només, i per acabar, recordar-los que 

també la situació financera del municipi, més enllà d’aquests resultats positius, doncs és 

bona. Es pot pagar els proveïdors a 50 dies aproximadament, entre 40 dies i escaig i 55 

dies a data factura entrada a l’Ajuntament. I l’endeutament que tenen en aquests 

moments de 3 milions d’euros, tenen el préstec concedit pel BBVA amb un tipus d’interès 

molt beneficiós i tenen els diners d’aquest préstec que, en qualsevol moment, podrien 

cancel·lar, però que entenen que aquests 3 milions d’euros que tenen aquí, que van 

servir inicialment per dur a terme l’ampliació de l’Escola Fabra, s’hauran de reinvertir, 

hauran de tornar als carrers, als equipaments, en aquests tres anys. Els agraeix, repeteix, 

el seu oferiment, i miraran de tirar ponts per poder preparar els números de l’any que ve 

d’una manera més oberta. 

 

 

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

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

Fernández i Vilaró, i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i 

Srs. Bardes, Berzosa, Izquierdo i Llorca. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER 

TRANSFERÈNCIA, DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS I AFECTACIÓ 

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

 

“L’article 2.1 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, estableix l’obligació 

de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, 

en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes de desembre. 
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Que a l’article 2 apartat 4 s’estableix que “les quantitats derivades de la supressió 

de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o 

pagues addicionals equivalents d’acord amb allò establert en aquest article es 

destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o 

contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència 

de jubilació, amb subjecció a allò establert en la Llei Orgànica 2/2012, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l’abast 

que es determini en les corresponents lleis de pressupostos”.   

 

Que en data 5 de setembre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha 

fet pública una nota informativa on es requereix a les administracions que atès el 

caràcter bàsic del RDL 20/2012 es declari la no disponibilitat dels crèdits d’acord 

amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/90 i afectar-los al fi que el 

propi article cita, de manera que no es puguin destinar a un altre objecte ni en el 

present exercici ni en exercicis futurs. 

 

Atès que abans de la publicació d’aquesta nota, en la modificació de crèdit 

8/2012 part dels crèdits de la paga extraordinària del mes de desembre que sumen 

un total de 148.120,65 euros, van ser destinats a fer front a la pujada de l’IVA 

així com la revisió de preus de certs contractes per un import de 39.820 euros. 

 

Que aquesta alcaldia proposa al Ple : 

 

1) Aprovar una modificació de crèdit per transferència de crèdit per import de 

39.820 euros entre les aplicacions que s’indiquen a continuació: 

 

A disminuir: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
01.929.27000 Despeses imprevistes 39.820,00 
TOTAL A DISMINUIR  39.820,00 
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A augmentar: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
02.130.12004 Retrib. bàsiques funcionaris C2 969,50 
02.130.13000 Retrib. bàsiques personal laboral 1.300,00 
02.130.12100 Complement de destí 5.000,00 
02.130.12003 Retrib. bàsiques funcionaris C1 330,50 
03.150.13100 Retrib. bàsiques laboral temporal 15.720,00 
02.130.12004 Retrib. bàsiques funcionaris C2 9.000,00 
02.130.12101 Complement específic 7.500,00 
TOTAL A AUGMENTAR  39.820,00 

 

2) Declarar la no disponibilitat dels crèdits de les aplicacions que s’indiquen a 

continuació, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 

anterior. 

 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
01 . 920 . 12000 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS A-1 1.368,72 
01 . 920 . 12001 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS A-2 699,38 
01 . 920 . 12003 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS C-1 1.742,44 
01 . 920 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 950,33 
01 . 920 . 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ 2.768,95 
01 . 920 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ 5.165,41 
01 . 920 . 13000 RETRIBUCIONS B LABORAL FIX ADM. 2.875,54 
01 . 920 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMP. ADM. 1.338,31 
02 . 130 . 12003 RETRIBUCIONS FUNCIONARIS C-1 622,30 
02 . 130 . 12004 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ 11.282,01 
02 . 130 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ 2.177,61 
02 . 130 . 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ GOVERNACIÓ 6.470,50 
02 . 130 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC GOVERNACIÓ 20.628,59 
02 . 130 . 13000 RETRIBUCIONS B LABORAL FIX GOV. 2.828,36 
03 . 150 . 13000 RETRIBUCIONS B LABORAL FIX MANTENIMENT 14.707,16 
03 . 150 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL EVENTUAL MANT. 8.559,65 
04 . 313 . 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.757,34 
05 . 931 . 12000 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS A-1 HISENDA 1.368,72 
05 . 931 . 12003 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS C-1 HISENDA 1.244,60 
05 . 931 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA 291,24 
05 . 931 . 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ HISENDA 2.019,61 
05 . 931 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA 3.593,78 
05 . 931 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMPORAL HISENDA 1.338,31 
06 . 150 . 12000 RETRIBUCIONS B FUNCIONARIS A-1 586,59 
06 . 150 . 12003 RETRIBUICIONS B FUNCIONARIS C-1 622,30 
06 . 150 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 256,69 
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06 . 150 . 12100 COMPLEMENT DESTÍ URBANISME 925,90 
06 . 150 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME 2.029,59 
06 . 150 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMPORAL URBANISME 6.046,90 
07 . 170 . 12003 RETRIBUICIONS B FUNCIONARIS C-1 622,30 
07 . 170 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS MED. AMB 295,50 
07 . 170 . 12100 COMPLEMENT DE DESTÍ MED.AMB 349,93 
07 . 170 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC MED.AMB 575,46 
07 . 170 . 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 1.650,70 
08 . 320 . 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 4.100,50 
09 . 330 . 13000 RETRIBUCIONS B LABORALS FIX CULTURA 6.001,25 
09 . 330 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMPORAL CULTURA 6.112,18 
11 . 337 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMPORAL JOVENTUT 1.554,42 
12 . 230 . 12001 RETRIBUCIONS B FUNCIONARI A-2 699,38 
12 . 230 . 12004 RETRIBUCIONS B DEL GRUP C2. 593,79 
12 . 230 . 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 369,99 
12 . 230 . 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 806,48 
12 . 230 . 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI 1.441,45 
12 . 230 . 13000 RETRIBUCIONS B LABORAL FIX SERVEIS SOC. 1.609,13 
12 . 230 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMP. SERV. SOC. 4.891,77 
14 . 491 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMP. COMUNICACIÓ 3.207,74 
15 . 430 . 13100 RETRIBUCIONS B LABORAL TEMPORAL PROM.ECO. 1.630,59 
17 . 340 . 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS 3.422,74 
21 . 920 . 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. FIX ALCALDIA 1.918,52 
TOTAL   148.120,65 

 

3) Afectar aquest crèdits pressupostaris a realitzar aportacions a plans de 

pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la 

contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert en la Llei Orgànica 

2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i 

amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que el govern de l’Estat, ara farà un mes, va decidir aprovar 

retirar la paga extraordinària de Nadal dels treballadors de les administracions públiques, 

en una decisió que s’entenia que havia de generar un estalvi, no només per a l’Estat sinó 

per a les administracions de diferents nivells, en aquest cas l’administració local, i que, 

més enllà de no compartir-la, creien, entenien que, d’alguna manera, podia servir per 

compensar l’increment de l’IVA que els ajuntaments s’han de menjar, perquè són un 

ciutadà més que no se’l poden deduir. L’Ajuntament d’Alella, en un any normal, sense 
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inversions extraordinàries com l’ampliació de l’Escola Fabra, pot estar pagant al voltant 

d’1,2 milions d’IVA, quan rep de l’Estat per les transferències que els corresponen pels 

tributs que recapten del voltant d’1.500.000€ o 1.600.000€. Entenien que això havia de 

ser així, i ara, fa dues setmanes aproximadament, van enviar una nota aclaridora que 

aquests diners, que ara no cobraran els treballadors aquest Nadal, havien de quedar 

congelats i s’havia de passar per Ple l’aprovació que quedaven reservats en una nevera 

per a futures compensacions en plans de pensions, etcètera, sense data determinada. En 

el cas de l’Ajuntament, això signifiquen uns 148.000€ o 149.000€, que aquí aprovaran, 

tot i no compartir ni la primera decisió ni aquesta segona. A nivell del grup municipal de 

govern, i fins i tot d’aquest plenari en la Comissió Informativa, han estat debatent de 

votar-hi en contra,  però l’únic que aconseguirien és haver-ho de portar al proper Ple i, al 

final, el que estan fent és garantir o blindar uns diners que pertanyen als treballadors 

d’aquesta casa. I, per tant, davant d’aquesta situació, ho porten al Ple per tal de votar-

ho, i, en aquest cas, el govern hi votarà a favor.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que no creu que tingui sentit que hi votin a favor, 

perquè no hi estan d’acord.  

 

El Sr. alcalde manifesta que és una opció.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que és fantàstic, després faran una moció sobre la 

independència, i hi votaran a favor. I en canvi això que els demana Madrid, que voten 

una cosa amb la qual no hi estan d’acord, quan en el Ple anterior van fer una modificació 

precisament per dedicar aquests diners a eixugar el tema de l’IVA, i ara com que el Sr. 

Rajoy diu que han de fer això, ho han.  

 

El Sr. alcalde manifesta que, en aquest cas, no són els seus diners sinó que són els diners 

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

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

 

 

4.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA TORRE DEL GOVERNADOR.- El Sr. 

alcalde ret compte de la moció de tots els grups municipals, la qual literalment diu: 

 

“Exposició de motius:

 

La finca anomenada Torre del Governador pren aquest nom el segle XVII. Aquesta 

finca adquireix una vinculació especial amb el poble d’Alella quan el Sr. Antoni 

Borrell decidí, el 1909, llegar el seu patrimoni a una institució religiosa que hi 

donés un ús pedagògic. Així fou com durant anys, la finca tingué un ús educatiu 

per part de l’Escola Pia, convertint-la en una escola on molts dels alellencs 

estudiaren. 

L’any 2000 i després d’un canvi en els estatuts de la fundació privada titular, la 

finca es ven a Landscape, societat gestora patrimonial del Banc de Sabadell.  

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.  

 

El conjunt de les finques de la Torre del Governador i Can Xeco Monnar tenen un 

total de 4,2 hectàrees de terrenys, tenint construïts 4.553 m2 la Torre del 

Governador i 970 m2 Can Xeco Monnar.  
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Els darrers anys, la no actuació per part de les diferents empreses propietàries 

respecte de la seva cura i manteniment, han fet que l’estat de les finques s’hagi 

anat degradant i malmetent fins arribar a la seva situació actual. 

 

Atès que:

• La voluntat de l’Ajuntament és protegir, que es conservin i recuperin 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”. 

• Atès que els esforços de tot ordre realitzats per l’Ajuntament 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 que en els últims onze  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 a la vista dels informes 

dels Serveis Tècnics i de les actuacions de la Policia Local, i que podria 

comportar riscos diversos. 

• Atès que el 25 de juliol de 2011 la totalitat dels grups municipals van aprovar 

la creació d’una “Comissió de treball” amb l’objectiu d’impulsar diferents 
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actuacions per tal de preservar i donar viabilitat a la Torre del Governador i 

que aquesta Comissió ha estat convocada en cinc ocasions: 22 de setembre de 

2011, 3 de novembre de 2011, 29 de febrer de 2012, 10 de maig de 2012 i 20 

de setembre de 2012. 

 

Els grups municipals proposen: 

 

Primer.- Continuar exigint a la propietat actual a complir amb les seves 

obligacions de manteniment i conservació dels diferents edificis i jardins, així 

com posar les mesures de seguretat necessàries per protegir el patrimoni. 

 

Segon.- Convocar una sessió informativa pública el dia 15 de novembre de 2012 

on s'expliqui la situació de la finca, el posicionament dels grups municipals i dels 

experts, i es respongui als dubtes i suggeriments del veïnat. 

 

Tercer.- Habilitar 15 dies abans de la sessió informativa un espai expositiu a Can 

Lleonart amb informació gràfica i textual de la situació de la finca accessible a la 

ciutadania. 

 

Quart.- Convidar la ciutadania a participar en un procés d’aportació d’idees per a 

la Torre del Governador. 

 

Cinquè.- Valorar en el si de la Comissió de Treball de la Torre del Governador la 

possibilitat de crear una xarxa ciutadana que pogués col·laborar en possibles 

futures iniciatives que es puguin proposar des de l'esmentada Comissió.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com tots saben, ara farà poc més d’un any es va acordar per 

aquest plenari l’aprovació d’una Comissió de Treball per tal de mirar les vies possibles o 

presentar propostes respecte del futur de la Torre del Governador. Un edifici, una finca de 

titularitat privada, però que en aquests moments es troba en unes condicions gens 
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òptimes, per ser amable en la qualificació. En aquella Comissió de Treball, que ha anat 

avançant o donant algunes passes, es va creure per part del grup municipal de Gent 

d’Alella que calia fer una actualització d’allò que s’estava fent i intentar donar una passa 

més endavant. Per això va portar una moció en l’anterior Ple, el mes de juliol, la qual se 

li va demanar que retirés per tal d’intentar trobar un text més consensuat. Aquesta moció 

que porten aquí és per part de tots els grups municipals. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que més que res valorar positivament aquesta iniciativa 

que des del seu grup municipal creuen important perquè, de vegades, és cert que des dels 

posicionaments de govern, o institucionals o públics, hi ha temes que no pertanyen 

pròpiament al dia a dia de les agendes i fins i tot dels programes. Però bé, la realitat és 

la que és i cada municipi, cada lloc, té la seva singularitat. Alella va tenir un actiu molt 

important, que són els Escolapis, i que avui dia s’ha convertit en un problema, per dir-ho 

de manera clara. Per tant, això creuen que els exigeix, i ell mateix ho ha declarat 

públicament, els exigeix un esforç per una banda de pensament, d’una altra de 

participació i, finalment, de decisions que segurament condicionaran una  mica les seves 

pròpies agendes com a grups, i com a ciutadans, i com a entitats, perquè hauran de 

veure, en definitiva, quines són les decisions més bones per aquest espai que és tan 

gran, tan emblemàtic i, d’altra banda, que es troba en una situació tan penosa. Per tant, 

d’una banda, celebren això, que a l’agenda política, però també ell creu que a l’agenda 

ciutadana, han de ser conscients tots plegats de la importància d’aquest tema, que, per 

tant, passa per davant, segurament, fins i tot d’altres. Per altra banda, la comunicació 

amb la ciutadania. Aquesta resolució també té en compte l’aportació dels ciutadans, i 

serà important veure quina és la pulsació de la ciutadania en aquest sentit. La 

participació també serà fonamental; veure com entre tots es busca la major dignitat 

possible per aquest espai tan complex. I tot això s’haurà de fer amb generositat per part 

de tothom. Finalment, també celebrar que, paral·lelament, hi hagi aquesta Comissió 

tècnica que hi està treballant i que està tirant endavant els estudis pertinents per poder 

valorar cada moment o poder aportar elements tècnics que ajudin a tots plegats en les 
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decisions, tant les entitats, com la gent del poble, com els mateixos grups municipals. 

Per tant, celebrar-ho i endavant. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la moció, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 

5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC+SXA-AM I CIU PER A LA DECLARACIÓ 

D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.- El Sr. alcalde ret compte de la moció dels grups 

municipals d’ERC+SxA-AM i CiU, la qual literalment diu: 

 

“L'Ajuntament d'Alella, reunit en sessió plenària, s'adreça al Parlament de 

Catalunya i a tots els seus grups parlamentaris per tal que, com a dipositari de la 

voluntat popular de tots els catalans i les catalanes, convoqui una consulta per 

constituir Catalunya en un Estat d'Europa la propera legislatura per restituir a tots 

els efectes la plena sobirania de la nació catalana sense renunciar a res del que 

per dret i per justícia li correspon, en la perspectiva d’un Estat català: lliure, 

independent, democràtic i social.  

 

El 28 de febrer de 2010 es va celebrar a Alella una consulta popular sobre aquesta 

qüestió. La convocatòria va ser impulsada per la societat civil, i va ser possible 

gràcies a la implicació i la feina de molts veïns i veïnes, al llarg dels mesos 

precedents. La immensa majoria de les persones majors de 16 anys que hi van 

participar va expressar, amb el seu vot, el seu suport inequívoc a la independència 

de Catalunya. 

 

El passat 10 de setembre, molts alellencs i alellenques van prendre part en una 

marxa de torxes per a la independència inèdita al nostre poble. La iniciativa, 

organitzada per un conjunt d'entitats locals, va comptar amb una participació 
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transversal de la ciutadania, que va mostrar, en tot moment, un comportament 

madur i responsable. 

  

L'endemà, Onze de Setembre, amb motiu de la Diada nacional i com a culminació 

de la Marxa per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana, més d'un 

milió i mig de catalans i catalanes van omplir els carrers de Barcelona sota el 

lema Catalunya, nou estat d'Europa. No es tractava de cap manifestació de 

protesta, sinó un clam d'afirmació nacional.  

 

Pocs dies després, el president del Govern de l'Estat comunicava al president de la 

Generalitat, en una reunió al Palau de la Moncloa, que l'executiu espanyol no 

negociarà cap pacte fiscal per a Catalunya. El president de la Generalitat, com a 

resposta, ha anunciat l’avançament de les eleccions al Parlament de Catalunya en 

clau plebiscitària. 

 

Avui mateix, 27 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya per una àmplia 

majoria de diputats i diputades ha aprovat una resolució que en la seva part 

expositiva diu: “Després d'aquest 11 de setembre, escoltant l'anhel expressat 

d'una forma tant significativa, s'esdevé el moment històric en el qual resulta 

necessari consultar la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un 

nou Estat d'Europa.”   

 

Tot plegat empeny aquest plenari a subscriure aquesta moció, així com a declarar 

territori català lliure el municipi d'Alella.  

 

Mentrestant i amb caràcter transitori, la legislació i els reglaments d’abast 

espanyol seran vigents de forma provisional, en espera que el Parlament de 

Catalunya dicti la legislació legalment aplicable i amb l'esperança que això 

s'esdevindrà ben aviat si es vol impedir que l’actual situació de crisi i d'involució 
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política erosioni encara més l'autogovern de Catalunya i agreugi els problemes de 

degradació de la cohesió social i l'activitat econòmica que ja patim. 

 

Així les coses, i amb la finalitat de recuperar pacíficament i democràtica la 

sobirania que antany ens fou arrabassada, prenem els següents acords: 

 

Primer.- Enarborar permanentment la bandera estelada al nostre poble com a 

símbol d'aquesta voluntat de llibertat i d'aquesta ferma decisió de recuperar-la, i 

mantenir-la hissada fins al dia que restituïm l’Estat català. El lloc convingut per 

fer-ho és la casa pairal dels germans Lleonart, bressol d’aquells alellencs i 

alellenques que el 1714 lluitaren a ultrança per les llibertats i constitucions de 

Catalunya.  

 

Segon.- Tal i com llegeix el darrer dels acords de la resolució aprovada avui pel 

Parlament de Catalunya, constatar la necessitat que el poble de Catalunya pugui 

determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i instar el govern de la 

Generalitat a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 

  

Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya que si l’Estat espanyol impedeix la 

celebració d’aquesta consulta, sotmeti a votació la declaració unilateral de 

sobirania nacional de Catalunya.  

 

Quart.- Demanar que el Parlament de Catalunya enceti i ordeni la transició cap a 

la constitució formal de l’Estat català en el marc de la Unió Europea i comenci a 

treballar en: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la 

propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es 

gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la 

constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya; 

l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de 

Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol. 
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Cinquè.- Donar suport a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i 

estratègies que des de l’Ajuntament valorem positives per a la consecució de la 

llibertat de Catalunya. 

 

Sisè.- Apel·lar a l’esperit democràtic de la Unió Europea, inclòs l’Estat espanyol, 

per tal que s’imposi una resolució pacífica i pactada dels conflictes que puguin 

sorgir i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 

germanor entre els pobles del món.  

 

Setè.- Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots 

els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 

Presidència del Govern espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de 

Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Assemblea Nacional 

Catalana i als presidents de la Comissió Europea i del Parlament Europeu.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que l’han enviada aquest migdia fruit dels canvis o dels 

esdeveniments que s’han produït des de dilluns que varen portar la moció per incloure-la 

en l’ordre del dia fins aquest moment. Els grups de Convergència i Unió i d’Esquerra 

Republicana de Catalunya han estat fent una adaptació del text per poder recollir el que 

ha passat aquests tres dies. Creu que es troben en un moment únic, un moment que passi 

el que acabi passant serà històric. Un moment de cruïlla on el poble de Catalunya ha 

alçat la veu i s’ha posat a caminar. I és per això, i des d’aquest Consistori que creuen que 

tots hi han d’aportar el seu gra d’arena, i per aquest motiu, han decidit de portar aquesta 

moció per manifestar en veu alta que Alella està per al seu país. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que Catalunya inicia el camí cap a l’Estat propi, 

previsiblement el camí és irreversible. El pas endavant que en els darrers temps ha fet la 

societat catalana no és ni fugaç ni conjuntural, sinó que és un pas ferm d’un poble que 

ha dit prou i que vol disposar d’Estat propi per defensar els interessos, les oportunitats i 
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el benestar dels seus ciutadans, sobretot dels seus fills i futures generacions. El dimarts 

es va viure un moment històric al Parlament de Catalunya. El president Mas va convocar 

eleccions anticipades amb un objectiu clar, inequívoc, d’aconseguir la majoria sobiranista 

per donar veu en un referèndum al poble de Catalunya perquè exercici el seu dret a 

l’autodeterminació. Mai això s’havia donat en els darrers 300 anys d’història. El 25 de 

novembre estan emplaçats a exercir el dret a decidir, amb la confiança i amb la certesa 

que el conjunt de catalans sortiran al carrer per exercir aquest dret d’una manera 

democràtica, pacífica i constructiva, i decidiran el futur del seu país. D’aquí al 25 de 

novembre, des de Convergència i Unió treballaran d’una manera molt intensa perquè surti 

una majoria nacionalista aclaparadora que faci possible que en el proper mandat puguin 

ser un Estat més d’Europa amb peu d’igualtat. Saben que no serà fàcil. Saben que serà un 

procés complex i de molta envergadura, que s’haurà de dur a terme amb molta 

determinació perquè el seu país pugui tirar endavant. En sentiran a dir de tots colors. Hi 

haurà amenaces i provocacions. Han de mantenir la serenitat i la fermesa. Són un país de 

pacte i de diàleg, no un país submís, això s’ha acabat. És per això, i si li permeten 

parlarà del poble, que el dia 10 de setembre al vespre, grans, petits i mitjans, varen 

sortir al carrer en una marxa pacífica amb una reivindicació clara, la recuperació de la 

sobirana de la nació catalana. Avui, aquest plenari també vol declarar territori català 

lliure el municipi. I això està molt bé, però creu que han d’anar més enllà d’aquestes 

declaracions simbòliques. Creu que ara és el moment que els partits que defensen la 

plena sobirania de Catalunya, i tothom que s’hi vulgui afegir, han de treballar plegats per 

aquest objectiu nacional, perquè Alella també tinguin aquesta majoria clara el 25 de 

novembre, perquè els seus resultats no portin a equívocs de cap mena, treballant junts 

per al seu futur com a nació amb un missatge compartit, sortint al carrer amb un gran 

sentit de responsabilitat i de convicció. Catalunya, el seu país, la seva gent, s’ho val. El 

president ha recordat en el seu discurs que ara no toca buscar enemics a fora, sinó que 

ara és el moment de fixar-se en la força que tenen com a país. En aquest procés 

constituent que acaben d’iniciar els avala una història mil·lenària, una democràcia i unes 

institucions de les més antigues d’Europa. Una identitat forjada al llarg dels segles i una 

llengua pròpia, que, malgrat tots els intents, ningú no ha pogut silenciar. Però, sobretot, 
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els avala la seva voluntat de ser i aquest és el millor aval que pot tenir qualsevol nació. 

Diu al Sr. alcalde que a partir d’ara costarà molt d’entendre que els governin partits que 

diuen que es posaran davant del camí de la seva independència i per això li diuen que 

pot comptar amb Convergència i Unió. Pot comptar amb la seva col·laboració 

institucional i disponibilitat per fer una nova majoria municipal en consonància amb la 

direcció que ha pres el país, amb el lideratge del president de Catalunya i sense cap altre 

límit que els marqui el seu Parlament i la veu del seu poble. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que el punt el qual es posa a votació, malgrat ser molt 

important, entenen que no és del tot de l’àmbit local. De tota manera, han de votar-lo i 

han d’explicar el seu vot. No passa desapercebut que Catalunya està sent desafavorida 

des de fa molts anys, la balança fiscal, la llengua, el dèficit d’infraestructures, ninguneix 

dels polítics nacionals, autopistes, l’AVE, la xarxa ferroviària, revisió de l’Estatut i tantes 

altres coses. És lògic, estan emprenyats. Recorda les lluites de la seva joventut. Ja té una 

edat, va estar en la llibertat d’expressió, l’Estatut d’Autonomia. Va córrer davant i darrere 

dels grisos. Ha somiat moltes vegades amb una Catalunya independent, però ningú ha 

explicat si amb la independència quedaran millor o pitjor. Què passa amb les empreses? I 

amb els treballadors d’aquestes empreses que la majoria tenen tota la seu de negoci a 

Espanya? En cas d’independència, qui els governarà? Els partits del tripartit? El PP? El Sr. 

Rivera? El Sr. Laporta? El Sr. Oriol Pujol? Què passa amb l’exèrcit? Què passa amb els 

costos que comporta tot això? Acaba dient que la manifestació del dia 11 de setembre no 

era només a favor de la independència. Ell va estar-hi i dóna constància que hi havia 

molta gent a favor de la independència, segurament moltíssima, però  Ttmbé hi havia 

moltíssima gent protestant pels polítics que tenen en l’àmbit nacional, també en l’àmbit 

autonòmic i també en l’àmbit municipal. Després de debatre-ho a nivell intern, Gent 

d’Alella, en sessió assembleària arriben a la conclusió que han d’abstenir-se a l’espera 

d’aclarir on s’estan ficant.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, amb permís del respectable, en primer lloc voldria 

felicitar a ells, al Sr. alcalde, que està segur que després de molts anys de manifestar al 
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carrer probablement l’anhel que avui ha aconseguit institucionalitzar en aquest 

Ajuntament, doncs avui ho ha pogut fer des de la institució i amb el recolzament d’una 

part important, majoritària, perquè negar-ho, del Parlament de Catalunya. I suposa que 

per a tots ells és una satisfacció personal poder institucionalitzar això que fins ara era un 

anhel polític, o una il·lusió, i que ara sembla que agafi forma. En aquest sentit,  els 

felicita. Vol mostrar també la seva sorpresa per l’oferiment, dit amb afecte “a calzón 

quitado” del grup municipal de Convergència i Unió, de prestar-se a desbancar al PSC i a 

formar govern amb ells, perquè així li ha semblat entendre-ho. I volia manifestar la seva 

sorpresa. Amb independència d’això, i entrant en el fons de la qüestió, i no voldria fer un 

altre tipus de valoracions, ell sap que, probablement, estan esperant que manifesti o que 

verbalitzi el posicionament extrem radical propi del partit al qual representa i a les sigles 

que representa. I més quan sembla que és el govern del seu partit, a Madrid, el que 

finalment sembla que ha provocat el que ara es trobin en una nova convocatòria electoral 

amb aquest caràcter plebiscitari o constituent. Bé, ja veuran després quines majories 

surten d’aquestes eleccions i quin caràcter acaba manifestant aquest nou Parlament. Amb 

independència d’això, i respecte el que és, si l’acord que ells proposen adoptar, sense 

entrar en altres valoracions del que passarà demà. Demà per sortir passant el peatge, 

sortint del terme municipal es presentarà la guàrdia civil espanyola per exigir algun tipus 

de document, la legislació de la qual, provisionalment, segons ha entès, seguiran 

respectant, i, per tant, entén també que provisionalment que aquest IVA que l’Estat els 

reverteix, aquest milió i mig que l’Estat els reverteix com a Ajuntament, que cobren, 

imagina que provisionalment també el seguiran cobrant, provisionalment fins que els ho 

pugui pagar el seu futur Parlament. Amb  independència d’aquestes valoracions de més 

calat polític, i en concret respecte de l’acord que els proposen, es limitarà a fer una 

valoració estrictament jurídica, no perquè representi el Partit Popular, sinó perquè, a 

més, com a jurista que és, o advocat que és, i de la professió de la qual viu, sí que 

voldria fer aquesta puntualització. Segurament el secretari, l’assentiment del qual no 

pretén per no buscar cap compromís, sap en el fons que tindrà raó quant al tema jurídic. 

L’article 62 de la Llei 30/92, aquella que regula el règim jurídic de les administracions 

públiques i el procediment administratiu comú, qualificaria o molts dels supòsits que 
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recull aquell article 62 de la llei de procediment administratiu, que és com se la coneix, 

permetria qualificar o adjectivar aquest acord de nul de ple dret. I és nul de ple dret 

perquè, anant al nucli de l’assumpte, aquest acord que ells pretenen va directament en 

contra del que preveu l’article 2 de la Constitució espanyola, que avui encara els regeix. 

Potser, a partir del 25 de novembre tinguin una Constitució catalana i aleshores se 

n’hagin d’oblidar  i aprendre la nova, també els juristes. L’article 2 de la Constitució 

espanyola estableix la indissoluble unitat de la nació espanyola. Constitució que ells, 

encara que sigui per imperatiu legal, han jurat també. I veuen com també precisament 

l’article 62, punt 2, de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del procediment administratiu 

diu literalment que “Serán nulas todas las disposiciones administrativas que vulneren la 

Constitución.” Com que aquest acord va en contra del que preveu i estableix i disposa 

aquest article 2 de la Constitució espanyola quant a la indissolubilitat de la nació 

espanyola, ja tenen un motiu jurídic de la nul·litat de ple dret d’aquest acord. Què 

haurien de fer ells? Doncs per evitar la nul·litat d’aquest acord que pretenen, el que 

haurien de fer és modificar la Constitució espanyola, mecanisme que està previst en la 

pròpia Constitució. Curiosament és una dels constitucions més longeves, quelcom que 

hauria de portar a una reflexió de tots els responsables polítics per fer-li un “lifting” un 

“peeling” o alguna cosa, perquè probablement li penja quelcom. Però si ells reformessin 

aquest article 2 de la Constitució, qüestió que, evidentment, no està a l’abast d’ells, i es 

refereix a ells com a Ajuntament,  ni molt menys com a Ajuntament, potser decauria 

aquesta nul·litat de ple dret que l’article 62.2 de la Llei de procediment administratiu ja 

determinaria respecte aquest acord. Com ells saben, els ajuntaments no tenen potestat 

legislativa. Aquí no vénen a legislar. En tot cas, vénen a reglamentar o ells a 

reglamentar,  i, els que no pinten quasi res, a vigilar que intentin reglamentar el millor 

possible. Però això és una potestat que és reglamentària i no legislativa, i, per 

descomptat, el que no és en cap cas és constituent, que és el que ells també amb aquest 

acord pretenen. Quelcom que queda recollit en l’article 87 de la pròpia Constitució 

espanyola. Queda clar, per tant, que l’Ajuntament no té raó, cap competència per raó de 

la matèria per declarar la independència del terme municipal, que és el que,  en 

definitiva, formalment pretén aquest acord, declarar la independència del terme 
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municipal respecte la resta d’organització administrativa, a qualsevol nivell. El que pretén 

és declarar-se independents fins i tot de la pròpia Comunitat catalana, de la pròpia 

Catalunya. Quelcom que és una mica incongruent, però és així. Ells no han fet aquesta 

salvetat, i, per tant, entén que encara que s’adjectivi Alella com a territori català lliure, 

s’estan independitzat fins i tot de la pròpia Catalunya, tot i que, potser, no han caigut en 

el detall amb això de pensar en Puerto Rico, doncs estan pensant en associacions i s’han 

oblidat de la principal, que és que formen part de Catalunya. L’àmbit competencial de les 

entitats locals i que forma part del bloc de constitucionalitat de les lleis, el bloc de lleis 

constitucionals seria la Llei de Bases de Règim Local i el Reglament d’Organització i 

Funcionament de les Entitats Locals, que és el reglament que desenvolupa aquesta Llei de 

Bases. I serien els que atorgarien la competència per declarar la independència del terme 

municipal respecte de la nació espanyola. Quelcom que no queda previst tampoc ni en el 

Reglament ni en la Llei de Bases. Tampoc l’acord que pretenen pot anar molt més enllà, 

amb independència d’aquesta nul·litat de dret, tampoc pot anar molt més enllà quant al 

fons. Encara que ell els respecta, i ha començat la seva intervenció felicitant-los per 

aquesta satisfacció personal de la qual s’alegra. Però respecte el fons han d’entendre, 

amb tot el seu respecte i afecte que els té a ells, als veïns que també anhelen i 

anhelaven, i avui vénen aquí a celebrar-ho, aquesta declaració, que el permetin amb tot 

el seu afecte que la qualifiqui com un brindis al sol, un gest. La pròpia portaveu de CiU 

ha dit que era quelcom simbòlic. Realment és així, perquè no pot ser una altra cosa. I, 

dit això, queda clar que encara que s’ha llegit la moció de dalt a baix per veure si hi 

havia alguna possibilitat que de poder-s’hi sumar, però creu que devia ser el menjar que 

va ingerir prèviament que li va produir un cert malestar, el menjar diu, i no va poder 

acabar de trobar l’escletxa a través de la qual sumar-se a la seva celebració. Sí que 

comparteix amb ells que la situació actual, probablement hauria, no probablement no, 

hauria d’obligar al govern del seu partit a fer un replantejament, i a l’altre partit 

majoritari, la portaveu del qual, o representant del partit associat o federat del PSC, però 

en concret del PSOE, que són els dos partits majoritaris a nivell de l’Estat espanyol, 

hauria de portar a aquests partits comptar amb el suport dels seus partits en aquest cas, i 

altres d’altres comunitats, d’altres territoris hispànics, per no ofendre a ningú, a fer un 
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replantejament de probablement aquesta organització territorial de fins ara, si no canvia 

a partir de novembre l’Estat espanyol o Espanya. Li recorda, a més, i és quelcom 

anecdòtic, que tant la bandera d’Espanya, els colors de la bandera d’Espanya i la pròpia 

bandera d’Espanya, neix i són presos de la senyera, del que era el senyal d’Aragó, que és 

la nostra senyera, la bandera catalana. I els recorda, també, que el propi nom d’Espanya, 

com a nació, “Las Españas” aleshores, és un nom també agafat del que va ser la marca 

hispànica, territori pròpiament català sota el domini en aquell moment dels emperadors 

carolingis, la marca hispànica que va mantenir el nom que havien heretat a la seva 

vegada de les províncies hispanes de l’imperi romà anterior. Per tant, Espanya sense 

Catalunya és difícil d’entendre, i ell creu que Catalunya sense Espanya és difícil de veure-

la néixer en el sentit que ells volen. Dit això, està clar que haurà de votar una mica en 

contra.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que avui el seu grup municipal votarà en contra 

d’aquesta moció per a la declaració d’independència de Catalunya, però vol explicar-los 

per què. En el Ple de data 26 de gener d’enguany, en el qual es va presentar una moció 

per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, el seu grup municipal ja 

hi va votar en contra i ja van explicar el per què. Ara es troben en la fase següent, que és 

la de declarar la independència a Catalunya. Bé, ells, des del PSC, en aquests darrers 

mesos s’han anat posicionant en un sentit, i és en aquest sentit que volen treballar. Ells 

pensen que, a Catalunya, li convé una Espanya federal en el marc d’una Europa federal i 

socialment més justa. Per fer possible això caldrà que les forces polítiques espanyoles 

reconeguin que si han arribat a aquest punt és perquè no han estat capaces d’acabar de 

definir la lògica federal inherent en el model autonòmic. El passat dia 11 de setembre, 

moltes persones van sortir al carrer demanant que els seus drets com a catalans fossin 

respectats, la seva cultura, la seva economia, la seva llengua i la seva gent. És cert que 

tot això s’ha vist malmès en els darrers temps, no dirà que no. Però l’efecte de la crisi 

també ha fet que afloressin molts sentiments que si no s’analitzen de forma racional 

saben que poden portar a prendre decisions equivocades i a camins sense sortida. És 

veritat que estan al bell mig d’una greu cruïlla, a la qual els han portat les polítiques 
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anticatalanes i recentralitzadores del govern del PP. I, en aquests moments, estan 

abocats a un debat identitari que, en qualsevol cas, no hauria d’estar amagant el fracàs 

de les polítiques socials de Convergència i Unió i del Partit Popular. No es parla de l’atur, 

ni dels desnonaments, ni del tancament de quiròfans dels hospitals públics, ni de la falta 

de mestres, ni de les ajudes a les llars d’infants, i així un llarg etcètera. A Catalunya hi 

ha ciutadans que aposten per la independència per raons històriques, polítiques i 

sentimentals, i d’altres que hi estan en contra pels mateixos motius. Però la majoria està 

ofegada pels estralls de la crisi, la falta de diners i per la sensació que Espanya no 

reparteix els diners de forma equitativa. I aquí està una de les claus del conflicte. Però 

també clau és el fet de no escoltar i menysprear el que és diferent. I no ho entenen com 

el Partit Popular. Ells, el PSC, són federalistes, i ells unionistes centralitzadors. Aquesta 

és la diferència. Ells volen sortir junts de la crisi, volen per a Catalunya un millor 

finançament i el reconeixement real de la seva diferència: la llengua, la cultura i 

l’autogovern. Ells, el P.P., només volen que Catalunya sigui una província més. Volen  una 

Catalunya que sigui capaç de conviure amb la resta de comunitats que l’envolten. Volen 

defensar el que els pertany per la via d’un model d’estat federal. Un model d’estat que no 

trenqui, ni esquerdi, ni posi més barreres com les que estan aflorant cada dia que passa 

en aquest país. De moment, només saben que aquest horitzó independentista està 

dividint els catalans en certa manera. La seva bandera continua sent la senyera, símbol 

que els representa i uneix a tots els catalans. Però hi ha moltes maneres de fer-se 

respectar com a país i com a catalans, i moltes maneres de defensar els seus drets. Tan 

lícit és per un català desitjar la independència del seu poble, com per un altre català 

desitjar que el seu poble trobi una via alternativa per a una millor solució de convivència 

amb els seus veïns. Perquè, en qualsevol cas, amb independència o sense, estan abocats 

a viure, a comunicar-se, a tenir transaccions econòmiques amb altres països, sigui amb el 

seu veí més proper, Espanya, sigui Europa, sigui la resta del món. Els calen doncs les 

ruptures? O cal el diàleg? Ells pensen que sí, que cal molt diàleg i la voluntat de voler-se 

entendre per un bé que els és comú a tots, i aquest bé és Catalunya. Ell volen treballar en 

el sentit d’assolir un estat federal, en què Catalunya tingui un major autogovern, una 

fiscalitat que li permeti mantenir el que necessita el seu poble, el que li pertoca de 
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veritat pel que ingressi, un poder legislatiu suficient per poder decidir en quina llengua 

estudien els seus fills, quins continguts han de tenir els llibres amb els quals estudiaran i 

s’estructuraran les seves ments quan siguin adults, per tenir un sistema educatiu i 

sanitari com cal i un finançament que faci possible un model propi per a Catalunya, que 

sigui just i que els permeti acabar definitivament amb l’excessiu dèficit fiscal que 

pateixen, fent-se càrrec de la seva hisenda sense excloure l’Estat. Entenen que els 

catalans i catalanes  han de poder decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi 

substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya. Per tant, donaran suport a una 

consulta sempre que aquesta es faci dins de la legalitat. Estan d’acord amb el dret a 

decidir, però no es pot donar suport a una proposta fora de la llei. A hores d’ara, però, 

encara no saben quina serà la pregunta clau de la consulta, si Catalunya un Estat propi, 

Catalunya un Estat independent. En qualsevol cas, tenen el màxim respecte a totes les 

persones, entitats i altres col·lectius que han treballat per assolir un objectiu comú com 

la independència a Catalunya. Ells accepten, com no podria ser d’una altra manera, 

l’exercici lliure de la ciutadania a manifestar-se i demanar la independència o el que faci 

falta. Volen treballar per assolir un Estat federal que porti a Catalunya a les més altes 

cotes d’autogovern i reconeixement nacional, entenent que la conjuntura de crisi 

econòmica, social i política actual és descontent i falta d’esperança de moltes persones a 

l’hora de construir el seu futur i on ni la subsistència molt més bàsica no està 

assegurada. El PSC proposa als partits representats en aquest Consistori a treballar 

conjuntament per assolir un gran pacte social per afavorir els més necessitats 

econòmicament, instant la Generalitat a gravar positivament les fortunes dels més rics 

per tal de compartir equitativament el pes i els sacrificis de la crisi. Però, sobretot, el 

que volen transmetre és el seu respecte pel que fa a la legitimitat de les opinions dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Qualsevol decisió és bona si es pren dins del 

context del consens, de la concòrdia i de l’anàlisi racional necessari per prendre decisions 

de tal envergadura. Ells treballaran per la defensa dels drets de Catalunya i pel benestar 

dels seus ciutadans i ciutadanes, i ho faran per la via federal. Visca Catalunya!  
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El Sr. alcalde manifesta que és un gran honor per a ell poder presentar i posar a votació 

aquesta declaració per la independència de Catalunya en el municipi d’Alella. Són molts 

anys de treball i de lluita per aconseguir allò que no fa tant semblava un somni. Avui, 

això és possible i només depèn de si ells, tots i cadascun dels veïns i veïnes d’Alella i de 

Catalunya ho volen democràticament. Potser agafant-li les paraules de la desconnexió 

d’Alella de Catalunya o de la separació aquesta, ell creu que, amb mocions com aquesta 

que presenten, poble a poble aniran teixint tot el territori de Catalunya per tal d’acabar-

lo de connectar i ser tot aquest territori un país lliure.  

 

 

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

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

i Srs. Almendro, Izquierdo i Llorca; hi voten en contra la tinent d’alcalde Sra. Mans i el 

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

conseqüència s’aprova la moció.  

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aprofitant que els tenen aquí i havent-se aprovat la moció, 

els conviden aquest diumenge 30, a les 11 del matí, a davant del pati de Can Lleonart, 

per fer un acte formal d’hissada de l’estelada a la porta d’Alella. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, malgrat que ell, evidentment, no ha recolzat 

aquesta moció i segueix pensant exactament el mateix, tal i com ha dit al principi de la 

seva intervenció a l’hora de justificar el sentit del vot d’aquest grup municipal del Partit 

Popular, comparteix fins on pot compartir, evidentment, i entén, aquí sí, totalment, la 

seva alegria i satisfacció, i creu, perquè és català també, que igual el moment és 

mereixedor que el Ple entoni l’himne de Catalunya, els Segadors. És un suggeriment que 

fa al Sr. alcalde, i ho diu de veritat. 
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El Sr. alcalde manifesta que, si li permeten i ja que entren en aquesta dinàmica, els ha de 

dir que dijous van estar negociant a veure si era possible l’adhesió del regidor Sr. Berzosa 

a la moció, però finalment no es van arribar a entendre. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ha d’entendre el Sr. alcalde que li costi, però que ho 

ha intentat. 

 

La regidora Sra. Vilaró manifesta que entén que ells, per diferents motius, no es puguin 

sumar a la totalitat de la moció que avui s’ha presentat aquí. Pot entendre’n les 

abstencions. Però creu que hi hauria un punt que podria i probablement hi haurien 

d’estar tots d’acord, que és que tots haurien de convenir que el poble s’ha de definir, i 

que és, per tant, feina dels catalans decidir què volen ser. Si no s’equivoca, i ho diu de 

memòria però pensa que va ser així, fa uns anys una persona que no haurien pas sospitat 

que pogués estar a favor de l’autodeterminació, com és el príncep Felip de Borbó, va dir 

en una intervenció seva a Girona, creu, que Catalunya serà el que els catalans vulguin 

ser. Doncs que ho facin. 

 

El Sr. alcalde manifesta que abans de procedir a cantar l’himne nacional, l’himne dels 

segadors, no sap si hi ha algun prec o pregunta per part dels grups municipals. 

 

El regidor Sr. Berzosa només per “apuntillar” i, amb afecte també, “manda webs” que 

sigui el regidor del Partit Popular que els faci aquest suggeriment. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 h 25 

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