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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:  20 de desembre de 2012 

Horari:  de les 20 h 05 min a les 22 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 l’Interventor de Fons accidental, Sr. Oriol Rivera Bertran. 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de 

novembre de 2012. 

2.- Decret de l’Alcaldia núm. 1282/2012, de 13 de desembre. 

3.- Proposta de l’Alcaldia sobre concessió de la medalla d’Alella en la seva categoria 

de bronze a la treballadora d’aquest Ajuntament Maribel Celis. 

4.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament 

per a l’exercici 2013. 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les 

modificacions efectuades en les ordenances fiscals per a l’exercici 2013. 

6.- Moció dels grups municipals d’ERC-SxA-AM, PSC-PM, CiU i Gd’A sobre la defensa 

del model d’escola a Catalunya. 

7.- Moció del grup municipal del PSC per demanar la continuïtat del finançament 

del  servei local de teleassistència. 

Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Al poble d’Alella, el dia 20 de desembre 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. 
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Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde 

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

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen: 

 

 

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

DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012.- El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que a la pàgina 

8, línia 22, en la intervenció de la regidora Sra. Marzo, allà on diu “potser és el moment 

oportú” hauria de dir “potser no és el moment oportú”.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que és correcta, però que potser amb la transcripció no 

queda prou clar, però sí que és la transcripció verbal. 

 

 

La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de 

novembre de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1282/2012, DE 13 DE DESEMBRE.- El Sr. alcalde ret 

compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1282/2012, de 13 de desembre, el qual literalment 

diu: 

 

“Vista la Llei 2/12, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2012. 

 

Vist el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la 

estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat. 

 

D’acord amb allò que estableixen l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i 
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de règim local de Catalunya, i en ús de les facultats que em confereix la legislació 

vigent, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Autoritzar una bestreta de caràcter voluntari, el mes de gener de 2013, 

per una quantitat equivalent a l’import de la paga extraordinària de juny de 2013, 

per a tot el personal de l’Ajuntament d’Alella. 

 

SEGON.- La bestreta s’abonarà a tots els empleats públics de l’Ajuntament excepte 

a aquells que renunciïn expressament a percebra-la. 

 

TERCER.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal, en la 

primera sessió que celebri.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com tots saben, l’Estat Espanyol amb el Reial Decret Llei 

20/2012, de 13 de juliol, va determinar no pagar la paga extraordinària de Nadal, la del 

desembre, als treballadors de les Administracions Públiques. També es va decidir que 

aquests diners es congelessin i que teòricament viatgessin fins el 2015 per un teòric, en 

aquell moment, pagament a través d’un pla de pensions o un fons de pensions, quelcom 

que el 2015 hauran de concretar, perquè serà de difícil compliment en qualsevol dels 

casos. Davant d’aquesta situació de minorament de les condicions dels treballadors 

municipals i de l’impacte que té això en la seva economia, després d’estudiar diferents 

casos d’altres ajuntaments i administracions que estaven intentant trobar mesures per 

minorar l’impacte d’aquella decisió, varen decidir de fer un decret, pel qual l’Ajuntament 

d’Alella ofereix una bestreta de caràcter voluntari el mes de gener del 2013 per una 

quantitat equivalent a l’import de la paga extraordinària del mes de juny del 2013 per a 

tot el personal. Tots aquells treballadors laborals o funcionaris que no ho desitgin, hi 

hauran de renunciar expressament, amb el plantejament d’alguna manera anar suplint, 

ara, en aquests moments, el mes de gener, amb aquest import equivalent a la paga 

extraordinària del juny de 2013,  i segurament el juny de 2013 havent de fer una bestreta 
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sobre l’equivalent a la paga extraordinària del mes de desembre. Sempre i quan des de 

l’Estat no es treguin de la màniga una altra decisió que torni a disminuir les retribucions, 

els recursos econòmics dels treballadors públics. Aquí, el que proposen, més enllà de 

redactar el Decret, com s’havia fet a l’Ajuntament que han utilitzat com a referència, 

entenent que aquí també varen aprovar el fet de retenir l’import de les pagues 

extraordinàries, traslladen al Ple que es pugui ratificar aquesta decisió, i que, per tant, 

sigui una decisió que es pugui considerar col·legiada pels regidors i regidores de cara als 

treballadors municipals. 

 

 

El Ple acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia 1282/2012, de 13 de desembre. 
 

 

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’ALELLA EN LA 

SEVA CATEGORIA DE BRONZE A LA TREBALLADORA D’AQUEST AJUNTAMENT MARIBEL 

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

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal la concessió de la Medalla d'Alella en 

la seva categoria de Bronze en reconeixement als serveis prestats com a 

treballadora de l'Ajuntament d'Alella i en benefici del poble, al llarg de 17 anys, a 

Na Maribel Celis i Urgell, amb motiu de la seva jubilació.“ 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, tal i com estableix el reglament d’honors de l’Ajuntament 

d’Alella, en aquells treballadors, en aquelles persones que hagin estat treballant en 

aquest Ajuntament i arribin a la jubilació se’ls concedeixi aquest reconeixement, aquest 

honor, en la forma d’una medalla de bronze. Aquest és el cas de la Maribel Celis, que ha 

estat treballadora social familiar d’aquest Ajuntament durant 17 anys, i que aquest proper 

27 de desembre ja ha anunciat la seva jubilació anticipada, i, per tant, el que aquí farien 

és aquest reconeixement amb aquesta aprovació, i que, posteriorment, els primers mesos 
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de l’any que ve, organitzaran un petit acte perquè la Corporació pugui fer-li l’entrega 

d’aquesta medalla. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

Arribat aquest punt i essent les 20 hores 20 minuts compareix a la sessió el regidor Sr. 

Berzosa. 

 

 

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

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

 

PRIMER,- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a 

l'exercici 2013, equilibrat en 10.162.500,00€, la plantilla de personal de 

l'Ajuntament per a l'esmentat exercici i la relació de llocs de treball que 

s'adjunten.  

 

SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini de 15 dies, en els termes que 

estableix l'article 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, transcorregut el qual 

sense que hi haguessin reclamacions, el Pressupost s'entendrà aprovat 

definitivament.”  
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El Sr. alcalde manifesta que el pressupost que presenten per a l’exercici comptable 2013, 

per a l’any 2013, en aquest Ajuntament, ascendeix finalment a 10.162.500€. Això 

significa una reducció del 5,8% respecte del pressupost aprovat per aquest 2012. És un 

pressupost de continuïtat de les feines, dels serveis, de les intervencions que des 

d’aquest Ajuntament es vénen oferint, que es vénen treballant en aquests darrers anys. 

Se situa, com el de 2011 i 2012, a l’entorn dels 10 i 11 milions d’euros. Les seves 

característiques principals vindrien determinades per un descens en els ingressos 

previstos per enguany, dels quals una part és voluntària i una altra part és sobrevinguda. 

La part voluntària ve ja per l’acord pres en aquest mateix Ple de modificació de les 

ordenances fiscals per a aquest any 2013, en el qual es reduïen tant l’IBI, un 2,4% si no 

li falla la memòria, i la taxa de guals i l’impost de vehicles en un 20%. Això acaba 

generant una reducció d’aquests ingressos, de la pressió fiscal, del voltant del 4,7%, la 

qual cosa ja venia a significar, tal i com ja van dir fa dos plens, el fet que l’Ajuntament 

es corresponsabilitza amb la situació actual, amb la conjuntura econòmica que han de 

viure i que pateix tota la ciutadania d’Alella, i, amb aquesta decisió, pretenen alleugerir 

aquesta pressió, com a mínim la que pertoca a l’Ajuntament d’Alella i que exerceix sobre 

els veïns. Aquí també, com a variació, més enllà de les modificacions a la baixa d’aquests 

impostos i taxa, el que fan és una previsió a l’alça pel que fa a l’impost sobre 

construccions i a les llicències d’obres. Però és una previsió a l’alça amb prudència, amb 

el fre de mà. És a dir, van fer una previsió inicial que per a l’any 2013 poguessin 

aconseguir els mateixos ingressos provinents d’aquest impost i taxa. Igual com també 

preveuen un import similar pel que fa la plusvàlua, que serien els dos impostos i la taxa 

que graven l’activitat urbanística i immobiliària. Enguany  han acomplert aquests 

objectius, ja els van acomplir abans de finals de novembre. I preveuen la possibilitat que 

es pugui tirar endavant la construcció dels habitatges de l’àmbit de Can Calderó. Hi ha 

una empresa que hi està treballant i, si es donen tot un seguit de circumstàncies, podria 

ser que aquest 2013 es comencés a desenvolupar aquest sector. I és per això que doten 

pressupostàriament possibles ingressos provinents d’aquesta actuació, també incloent-la 

perquè amb el canvi de la llei d’estabilitat pressupostària fins a l’entrada en vigor 
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d’aquestes lleis, doncs si després venien uns ingressos sobrevinguts s’hi podien afegir, i, 

per tant, aquests ingressos sobrevinguts podien tenir unes despeses equivalents, i amb 

l’aparició d’aquesta llei si vénen uns ingressos sobrevinguts haurien d’anar a amortitzar 

deute. I, per tant, el que fan és aquesta previsió amb una contrapartida, amb un import 

de 250.000€ que està en el capítol d’Hisenda per a unes despeses imprevistes, que, en el 

cas que això s’activés, s’activaria, i, si no, acaba cobrint-se aquesta intervenció, aquests 

ingressos o aquest pressupost que aquí parlen, de 10.162.500€, tindria una aplicació real 

de 9.912.000€. Però entenien que això ho havien d’introduir. Per una altra banda, també 

preveuen una reducció del que són transferències d’altres administracions, tot i que 

l’Administració de l’Estat encara no ho ha confirmat, però tot indica que incrementarà 

l’aportació als ajuntaments al voltant d’un 7%. Les fonts consultades estan treballant 

amb aquesta xifra, algunes xifres més optimistes, però, en qualsevol cas, aquesta és la 

xifra més baixa de totes les amb què s’està treballant. Doncs, més enllà d’aquest ingrés, 

tot el que són transferències, sobretot de la Generalitat i també de la Diputació, fa que 

aquí hagin de preveure bastant a la baixa els diners que puguin arribar d’aquestes 

administracions cap a l’Ajuntament. En resum, a diferència de 2012, en el pressupost 

d’enguany desapareix el tema de les quotes urbanístiques al sector de Cal Vell, tal com ja 

han explicat alguna vegada, per quedar desestimat el seu desenvolupament com a tal i 

substituït per una intervenció municipal d’adequació, d’instal·lació de la xarxa de 

subministrament d’aigua. I aquestes creu que serien les xifres més destacades pel que fa 

al capítol d’ingressos. Pel que fa al capítol de despeses, poden afirmar que s’ha fet un 

esforç, i, per tant, si els ingressos s’han vist reduïts, una part voluntàriament i una no 

voluntàriament, com que el pressupost de l’Ajuntament d’Alella es presenta equilibrat, 

com s’ha presentat en els darrers deu anys, això fa que les despeses i les inversions hagin 

de veure’s reduïdes. Aquí hi ha un capítol important. Una part d’aquesta reducció 

s’aconsegueix amb la reducció d’un 6% del que serien les despeses previstes per a 

personal, i això es produeix, bàsicament, per les tres baixes al llarg d’aquest any des del 

mes d’octubre fins el mes de desembre per part de tres treballadors. Una de les quals era 

la treballadora familiar de l’Ajuntament. També existeix una jubilació que s’hauria de 

produir abans de meitat d’any, i, per tant, aquí hi hauria una part de la reducció d’aquest 
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Capítol I. I, després, un ajust de l’entorn del 50% dels diners destinats a gratificacions 

d’hores extraordinàries que l’Ajuntament tenia pressupostats per a 2012 i que redueix en 

aquest import aproximat per a l’any 2013. Pel que fa a les despeses en béns corrents, hi 

ha un lleuger increment d’uns 200.000€. A continuació dóna unes pinzellades d’algunes 

partides que creu que cal destacar la seva existència. Hi ha una reducció de les despeses 

financeres, dels interessos, bàsicament del préstec que té l’Ajuntament d’Alella amb el 

BBVA d’una mica menys de 3 milions d’euros en l’actualitat del préstec provinent dels 

diners que van utilitzar per fer l’ampliació de l’Escola Fabra, i que, aquests interessos, 

fruit de la baixada de l’euríbor es redueixen enguany a la meitat, i, per tant, de 113.000€ 

passen a 70.000€ dels quals 60.000€ són per aquesta reducció del préstec. Es mantenen 

el que serien les transferències, el nivell de transferències i operacions corrents, i aquí sí 

que tenen una baixada molt important en el capítol d’inversions de l’equivalent a les 

quotes urbanístiques que no estan en els ingressos, però que, eliminant aquesta partida, 

la reducció que es produeix pel que fa a les inversions és de 50.000€ a final d’any. I 

l’import del préstec que s’amortitza és de 211.000€. A destacar algunes de les partides o 

de les regidories, però abans fer principal incidència que l’objectiu ha estat el de 

mantenir el nivell de servei que l’Ajuntament d’Alella ve prestant a la ciutadania i 

intentant fer els ajustos necessaris per tal que, sense que es noti amb accés, puguin anar 

repelant una mica les diferents àrees, alguns serveis en concret, per tal de poder, com els 

deia, ajustar-se al sostre d’ingressos que varen decidir. Aquí a l’hora de destacar 

qüestions voldria explicar l’aparició d’una nova partida, amb un import de 35.000€, que 

està destinada a ser una línia d’ajuts per a la fiscalitat per als veïns d’Alella, per als 

col·lectius més sensibles, més vulnerables, que puguin estar més afectats per la 

conjuntura econòmica i que permetran per una part de la ciutadania poder accedir a uns 

ajuts vinculats a la seva tributació, a través de l’IBI. Dir que hi ha hagut la voluntat 

també d’incrementar un 10% el que són les aportacions de l’Ajuntament d’Alella als 

centres educatius públics i a les seves AMPES. És voluntat d’aquest govern donar especial 

suport i prioritzar l’educació en el poble, i, per tant, hi ha hagut aquesta voluntat quan 

d’altres àmbits s’estan retallant. Creuen que el llindar de les seves competències han de 

continuar apostat per les escoles i institut del poble. També hi ha hagut un canvi de 
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partides importants entre les regidories d’Emprenedoria i de Turisme, que fruit de la 

finalització d’una subvenció doncs es produirà la baixa d’una treballadora municipal que 

venia donant suport a l’àrea de Turisme, i que buscaran aquest suport externalitzat el 

servei perquè entenen que hi ha de continuar havent una aposta per aquesta àrea des de 

l’Ajuntament. I això també va vinculat a la reducció de l’aportació de l’Ajuntament 

d’Alella al Consorci de la Denominació d’Origen Alella, que passa de 65.000€ el 2012, a 

52.000€ per a l’any 2013. Entenen que la Diputació de Barcelona ja el 2012 hi ha donat 

suport i entenen també que l’aportació municipal, que va ser elevada en la seva creació, 

ha d’anar-se reduint en els anys fins que pugui ser una aportació més o menys equivalent 

a la que realitzen els altres membres del Consorci. Comentar que, vinculat a l’àrea de 

Joventut, hi ha una aposta per una posada al dia i un futur arrencament i unificació dels 

serveis de Joventut en un nou equipament en les antigues Escoles Fabra. Aquí sí que hi 

ha una aposta que al llarg del 2012 s’hi ha anat treballant per tal d’anar adequant els 

diferents espais i que culminarà aquest 2013 amb aquesta unificació dels serveis que 

s’ofereixen als joves del poble. Serveis Socials, continuen apostant-hi i aportant-hi més 

recursos. Doten de més recursos el servei de teleassistència, mantenen els recursos 

destinats al servei d’atenció domiciliària i incrementen també els recursos destinats a 

ajuts socials i a ajuts per a aliments, que han patit un increment exponencial des de 

2009 fins a 2013. També comentar que s’està treballant sobre el servei del transport urbà 

del poble i en els primers mesos de 2013 es prendrà una decisió respecte dels ajustos. 

Tenen dues línies, una que connecta centre, Can Lleonart, el centre urbà i el Centre de 

Salut amb l’estació de tren del Masnou. I la segona línia que connecta els diferents barris 

de muntanya també amb el centre del poble i amb l’estació de tren del Masnou. Ara estan 

finalitzant una anàlisi per veure quines de les expedicions poden ajustar, les de menys 

usuaris, per tal de poder generar un estalvi en aquest servei. Per contrarestar aquesta 

variació que faran en el servei, es doten amb aquests diners el que seria el servei a la 

carta, el servei de transport a domicili que varen encetar ara fa un parell o tres d’anys, 

que és de referència per als municipis de l’AMTU on han estat explicant quina ha estat la 

seva experiència, que, actualment, va destinat a uns col·lectius concrets i que tenen la 

ferma voluntat d’ampliar aquests col·lectius perquè, evidentment, és molt més econòmic 
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poder transportar una persona en un moment donat amb un desplaçament programat, 

que no tenir un autobús girant cada mitja hora o cada hora al llarg de 12 o 13 hores cada 

dia. Per tant, ampliaran aquesta quota i també s’ampliaran els recursos.  Estan valorant 

també l’ampliació de col·lectius per a la targeta social que funciona a l’Ajuntament, que 

actualment és per a col·lectius de majors de 65 anys, menors de 18 anys i gent amb 

discapacitat. També valoren la possibilitat d’ampliar aquest servei. Es mantenen o 

s’incrementen lleugerament els recursos destinats a l’àrea de Turisme, com a 

Emprenedoria  i Ocupació. Mantenen el nivell del 0,7 en Cooperació Internacional. Fan un 

ajust a la partida de Festes per tal de poder entomar en millors condicions la festivitat de 

Reis. Pel que fa a Obres Públiques, és un pressupost molt restringit on el que es preveu és 

poder bàsicament treballar en alguns projectes per fer alguna intervenció vinculada a 

possibles subvencions o intervencions. Pensen poder treballar en la redacció del projecte 

de la substitució de la pavimentació de la Riera Coma Fosca, entre l’engolidor i la Torre 

del Governador, que està en un estat gens òptim i que necessita una intervenció 

important, i per això s’ha demanat subvenció a la Diputació de Barcelona per aquest any 

2013. Entenen que l’han de poder rebre i han de poder intentar executar aquesta obra 

aquest mateix any 2013. Preveuen la redacció del projecte executiu del desplegament de 

fibra òptica fins a la llar en tot el municipi per poder seguir avançant en la feina que 

vénen fent fins a la data i poder començar ja a treballar en possibles concursos per poder 

fer una concessió  d’aquest servei de xarxa oberta al municipi d’Alella. I, per una altra 

banda, també tenen una reserva de diners preparada per la possible direcció d’obra de 

l’edificació de la finca del carrer Canonge, amb la voluntat de construir-hi tres habitatges 

públics de lloguer, que hauran de veure a quins col·lectius s’orienten una vegada ja 

hagin pogut començar a fer les obres. Per una altra banda,  també s’incrementa 

lleugerament, per damunt del 10%, el que és el suport a les entitats del poble, i també 

aquí es fa una segregació del que seria les entitats més d’àmbit cultural, esportives, 

cíviques, de les que tenen un perfil més social, i que es creen partides concretes per a 

aquestes entitats. I més enllà de preveure la posada en funcionament de diferents 

aplicatius d’administració electrònica, i amb la voluntat, aquesta vegada sí, de posar en 

funcionament l’Oficina d’Atenció al Ciutadà abans que no acabi l’any 2013, també estan 
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pensant poder treballar la virtualització dels llocs de treball, dels escriptoris dels 

treballadors, com a complement de la virtualització dels servidors que tot just aquests 

dies estan acabant. Podria seguir estenent-se, però, a partir  d’aquestes pinzellades, dóna 

la paraula perquè els diferents grups municipals es puguin manifestar. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que entenen que, com ja ve sent costum dels darrers 

anys, l’aprovació d’aquests pressupostos s’aplica amb una política de fets consumats. I 

explicarà què vol dir amb fets consumats. Fets consumats perquè els darrers anys el 

pressupost que arriba a l’oposició és un pressupost tancat. És un pressupost que entenen 

que no hi ha gaires ganes ni de consensuar, ni d’arribar a cap tipus d’acord. O, com a 

mínim, aquesta és la sensació que se’ls trasllada, o aquesta és l’actitud que se’ls trasllada 

pressupost rere pressupost. També li agradaria dir que algunes de les informacions que 

ara els acaba de donar, i que la disculpi, però en les dues informatives que s’han fet no 

els ho havia dit, i que també aquest pressupost no el tenen complet o, com a mínim, una 

part de la informació que s’havia sol·licitat a dia d’avui encara no els l’han traslladada. 

Per tant, dirien al Sr. Francisco que reiterarien el compromís de realitzar una tasca 

d’oposició constructiva i dialogant, però el que no acceptaran, una vegada més, és la 

política de fets consumats que continua marcant aquesta legislatura. No votaran a favor 

d’aquests pressupostos. I no hi votaran a favor i tornaran a presentar la seva oposició a 

través de les al·legacions oportunes. I entenen que aquesta serà, potser, la manera 

d’asseure’s per poder anar avançant. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que l’alcalde ha expressat que aquest era un pressupost 

de continuïtat. De continuïtat també en el sentit aquest que deia la regidora Sra. Xatart, 

de presentar-los un document tancat amb els números definitius fa una setmana. I de 

continuïtat també en el sentit que el Sr. alcalde continua fent els pressupostos com els 

fa sempre, ara sí, amb algun que altre ajust, però amb la tranquil·litat de pensar que si 

presenta un pressupost equilibrat, doncs amb això ja fa la feina i que després ja faran les 

oportunes modificacions pressupostàries al llarg de l’any que convingui per moure d’una 

partida a l’altra segons les prioritats que el Sr. alcalde en cada moment consideri. Perquè 
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el que falta, des del seu punt de vista, és que, quan arribin al govern, del seu programa 

electoral facin un pla d’actuació municipal, i d’aquest pla d’actuació municipal facin una 

previsió d’inversions de quatre anys i que es recomana que s’inclogui en tot pressupost, i 

que el Sr. alcalde mai ha inclòs, i que els permetria tenir aquest full de ruta de com va 

l’Ajuntament d’Alella i de cap a on va el poble d’Alella pel que fa a una planificació en un 

cert termini. En aquest sentit, sí que dirien que és un pressupost continuista, però és la 

primera vegada també que s’aplica una reducció. I la situació que porten econòmica no 

és d’aquest any, la porten de fa molts anys, i, en canvi, no ha semblat dir afectació de 

forma seriosa en el pressupost fins ara que ha estat aquesta reducció d’aquests cinc i 

escaig. Des del seu punt de vista, no és un pressupost acceptable perquè tot i que el Sr. 

alcalde hagi fet la seva exposició amb aquelles partides que sí que van creixent o que 

han pogut rebre algun suport, com ha pogut ser, per exemple, el cas de la 

teleassistència. Si veuen les xifres del pressupost, el que veuen és que hi ha un pas 

enrere del que són les polítiques d’atenció a les persones, i això es veu clarament també 

amb les reduccions de les regidories pertinents. Poden fer les dues coses. Poden veure la 

partida que puja, com per exemple la partida de les AMPES amb aquest 10%, però, si 

agafen el pressupost d’Educació, aquest pressupost disminueix amb un 3,62; el de 

Joventut amb un 32,23; el de Mobilitat amb un 17,52; el de Sanitat amb un 9,36; 

Educació amb un 3,62 com deia; i el de Cultura 2,89. La regidoria que creix és la 

d’Administració que és la regidoria que ha de fer moure la màquina municipal. Al final, la 

sensació que tenen de la lectura d’aquest pressupost és que el Sr. alcalde fa un 

pressupost a la seva mida en tots els aspectes. Un pressupost per mantenir “l’statu quo” 

d’aquest Ajuntament, “l’statu quo” d’aquest govern. Després d’haver construït al llarg de 

tots aquests anys un Ajuntament, des del seu punt de vista que és més car de gestionar i 

més car de funcionament, i això sí és també a la seva mida, perquè en el que són 

polítiques del carrer el Sr. alcalde s’aplica, i no ha pogut presentar aquests números amb 

alegria, lògicament, però sí que tenen aquest 10% d’increment a les subvencions i tenen 

aquest increment del 10% a festes. Ells acaben pensant que el que el Sr. alcalde fa al 

final és mantenir la situació de la forma més còmoda possible, també perquè la regidora 

del PSC que dóna suport al seu govern pugui sentir-se també satisfeta amb aquest 
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pressupost. I, al final, el que tenen és el resultat que el Sr. alcalde ha expressat sense 

cap alegria. Ells no poden donar, per tant, suport a aquest pressupost a menys que el Sr. 

alcalde el plantegi de bon inici d’una altra manera. Aquesta manera, per a ells, és aquest 

compromís real que el Sr. alcalde ha de tenir amb la ciutadania a través d’un pla 

d’inversions, amb el seu corresponent finançament. I, per a ells, també el cavall de 

batalla, el dels pressupostos participatius que han anat insistint al llarg dels anys i que el 

Sr. alcalde fa anys va dir que actuaria el 2011, i els anys van passant i segueix sense que 

això succeeixi. Pel que fa a les inversions, el Sr. alcalde ja ha detallat què és el que 

faran. Ells no poden votar a favor d’aquest pressupost de 2013, però tampoc poden votar 

la manera com el Sr. alcalde aborda els pressupostos. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, per variar, des del grup municipal del Partit Popular, 

malgrat que fan seves algunes de les consideracions que han fet tant la portaveu de 

Convergència i Unió, com la portaveu de Gent d’Alella, quant a la forma del pressupost, 

aquesta falta de participació, aquesta falta de buscar recolzaments previs, o consens, o 

aportacions, amb temps, per part de la resta de grups municipals encara que estiguin a 

l’oposició. I, admetent que el pressupost és l’instrument o l’eina a través de la qual els 

que governen executen les seves polítiques de govern, i, per tant, intenten portar a la 

pràctica el programa electoral amb el qual concorren a les eleccions municipals, 

admetent tot això, en aquesta ocasió han de manifestar al Sr. alcalde, com a poc, una 

certa felicitació. Una certa felicitació perquè s’han trobat, sorprenentment, amb un 

pressupost que la portaveu de Gent d’Alella l’ha adjectivitat com a continuista, però que 

entenen que trenca una mica amb la dinàmica dels pressupostos que han presentat en 

aquest Ple any rere any i durant ja varis mandats. És la primera ocasió en què no només 

és un pressupost a la baixa, sinó que, a més, en línies generals, entenen que pretén fer 

front a la situació de crisi, i, per tant, recull polítiques o mesures d’austeritat des de 

l’Administració local que ells dirigeixen. Per una altre costat, hi ha partides o àrees, fins i 

tot senceres, que els sorprenen, com per exemple les que lidera o dirigeix la portaveu del 

partit dels socialistes. Els xoca, perquè per un costat efectuà pagaments pretenent evitar 

retallades en Serveis Socials, a altres administracions ja sigui la Diputació o a la pròpia 
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Administració General de l’Estat, i, en canvi, és una àrea que en el seu conjunt també 

recull una reducció respecte del pressupost anterior d’una mica més de l’1%.  És a dir, la 

pròpia regidoria de Serveis Socials executa retallades i en canvi imputa a altres 

administracions, on evidentment no governen ells i que són responsabilitat de govern del 

Partit Popular,  i a aquestes sí que els imputa i no a la d’ella mateixa, la Sra. Mans, 

perquè és clar que no es tirarà pedres sobre el seu sostre. En qualsevol cas, i a pesar 

d’aquest reconeixement, d’aquesta felicitació per entendre que el pressupost és un 

pressupost auster i que reflecteix la situació de crisi en la qual es troben. A pesar d’això, 

el Partit Popular no el podrà recolzar i ja anticipa que el sentit del seu vot no serà un vot 

en contra del pressupost sinó que simplement s’abstindran.  

 

El Sr. alcalde dóna les gràcies a tots per les seves intervencions. Agrair al Partit Popular 

la seva reflexió i el seu posicionament. Esperaran veure si poden ajustar i negociar en 

l’aprovació definitiva la seva intenció de vot. I, pel que fa a la referència que feia la 

regidora i portaveu del grup municipal de Gent d’Alella, i també va lligada aquí, totes les 

variacions tenen alguna explicació. Pel que la regidora Sra. Marzo deia del pas enrere en 

polítiques d’atenció a les persones, en Educació del 3,62%, ve motivat que hi ha una 

reducció important pel que són els ingressos provinents de la Generalitat pel que fa a la 

llar d’infants, i el que sí que hi ha és que la part proporcional, la part que van aplicar de 

pujada en les tarifes de l’escola bressol, per tal d’amortir una part del descens de la 

subvencions de la Generalitat, 143.000€ que tenien el 2012, en comptabilitzen 133.000€, 

perquè el que hauran de pagar a l’empresa, a la cooperativa que té la concessió del 

servei, serà inferior perquè ells ingressaran més, i, per tant, els facturaran menys. Es fan 

descensos a Cultura, Emprenedoria, Serveis Socials. A Serveis Socials, el fet de no 

disposar d’aquesta treballadora familiar amb el conseqüent estalvi que això significa, 

números que la regidora Sra. Marzo ha anunciat com a negatius de l’1,37, si exclouen el 

capítol I de Recursos Humans estan parlant d’un increment del 4,7% dels recursos 

destinats a Serveis Socials, ja que s’està en un procés de redistribució de les tasques que 

fins ara venia duent a terme la treballadora familiar per tal de donar-hi cobertura, i, per 

tant, intentar optimitzar-ne els recursos. Pel que fa a Esports, és fruit de l’externalització 
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de tots els monitors d’estiu. la regidoria d’Emprenedoria i Ocupació dins del capítol II 

tindria un lleuger, molt lleuger, increment del 2,6%. Per últim, l’increment de les 

retribucions a la regidoria d’Administració es produeix per una voluntat de nova gestió de 

les gratificacions, així com que les regidories de Governació i Serveis Urbans tinguin les 

seves pròpies partides de gratificacions per hores extraordinàries. Tot aquell pes de 

partides a la resta de regidories per aquest concepte es concentra a la regidoria 

d’Administració que, fruit d’això, bàsicament té aquest increment. També dir, perquè 

abans no se n’ha recordat i creu que ho ha de manifestar, que en aquesta mateixa 

regidoria d’Administració el que es proposa és una reducció del 25% de les aportacions 

que fa l’Ajuntament als grups municipals per a la seva funció. Entén el que manifesta la 

Sra. Marzo sobre la voluntat d’acció a través d’un pla d’actuació. No han funcionat fins a 

data d’avui amb aquest document, que possiblement fora interessant que pogués existir, 

però això també els permet una flexibilitat en funció del moment, i més en aquest 

moment, en aquesta conjuntura, on les previsions que poguessin fer a 2011 es veurien 

afectades per les incerteses tant de la conjuntura econòmica com política. I que, sense 

renunciar a res del que es va plantejar al 2011, intentaran en la mesura de les 

possibilitats i del coneixement de les possibles subvencions que puguin venir de la 

Diputació i de la Generalitat de Catalunya, sobre les quals es basava una part important o 

de referència per a les inversions. En el moment que això ho puguin conèixer tindran una 

major capacitat per poder plantejar quines creuen que haurien de ser les inversions d’aquí 

fins a final de mandat. No descarta que en els propers mesos, possiblement en el segon 

trimestre i coincidint a l’entorn dels dos anys de mandat, puguin presentar alguna cosa 

equivalent a les dues últimes que la regidora Sra. Marzo proposava ja sabent quin nivell 

de subvencions per inversions poden tenir per part de la Generalitat, quin nivell de 

subvencions per inversions poden tenir de la Diputació, i amb això i amb els recursos que 

compten fruit de la disposició del préstec dels tres milions d’euros poder fer un pla 

d’inversions o un pla d’actuacions fins al 2015. 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que ell volia fer algunes reflexions, alguns comentaris 

que han sorgit de l’oposició. El primer respecte al suposat retrocés de les regidories 
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destinades a les persones, que ja ha explicat bé l’alcalde, però sí que entén que les dades 

s’han de saber interpretar, perquè depèn del que es diu en base a les dades es pot caure 

o bé en populisme o bé que no se saben interpretar. En el cas de Joventut, que potser és 

el que faltava per explicar, si bé hi ha un retrocés del 32,23%, si entren a analitzar 

aquesta disminució que suposen 53.000€, 43.000€ d’aquests és degut a una amortització 

de la plaça del tècnic de Joventut i la resta són 3.000€ d’estalvi que es produeix en el 

suport de gestió a Joventut, que és un estalvi del concurs de Joventut. I hi ha un estalvi 

produït perquè s’ha finalitzar la redacció del Pla Local de Joventut. Per tant, en realitat, 

si miren les dades, la despesa destinada a l’activitat de la regidoria es veu augmentada i 

no disminuïda. Per tant, és això, s’ha de ser molt curós al parlar en xifres, perquè si no es 

pot errar. Dir també que ell creu que, igual com va comentar en el Ple d’aprovació dels 

pressupostos 2012, que està molt bé presentar al·legacions a l’aprovació dels 

pressupostos, però si bé s’acusa el govern de no haver informat amb prou temps o 

d’haver-hi una voluntat, el cert és que, en qualsevol cas, no hi ha hagut cap apropament 

de l’oposició, de cap dels grups de l’oposició, al govern, i cap dels regidors ha comentat 

res dels pressupostos per preguntar res de cap de les partides. Per tant, creu que estaria 

bé, si més no, si s’ha de dir alguna cosa, dir-ho tot. I, el darrer punt, li agradaria parlar 

d’un comentari de la regidora Sra. Marzo, dir que ha comentat que la regidora del PSC 

dóna suport a aquest govern i la regidora del PSC forma part d’aquest govern. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que volia dir al regidor Sr. Almendro que és la segona o 

tercera vegada que li ha sentit aquesta reflexió, però creu que els que l’haurien de fer és 

ells, perquè són ells qui governen, i saber governar és saber arribar a acords. Quan vénen 

aquí se’ls dóna el pressupost tancat, al qual poca cosa es pot fer. Si quan el comença a 

fer el mes de setembre s’asseuen i poden començar a discutir sobre les partides, doncs 

fantàstic, perquè és el que li estan demanant any rere any. Ara que no vingui el regidor 

Sr. Almendro a donar-los lliçons, perquè això funciona al revés.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que li sap greu si sonava a lliçó, perquè no volia ser-

ho. Només volia posar tota la informació sobre la taula. Arribar a acords, internament el 
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govern ha arribat a un gran acord d’aquests pressupostos. Però, per arribar a acords, 

necessiten que hi hagi més d’una part. Però amb qui? si no hi ha ningú que faci cap 

proposta des d’una altra part per arribar a acords? És difícil si no hi ha una oposició amb 

qui arribar a acords. La proposta de base, l’ha de fer el govern, òbviament, com passa a 

qualsevol administració del país. El govern quan govern fa una proposta de base sobre la 

qual treballar i si ningú fa observacions a aquesta proposta de base no es pot arribar a 

cap acord. I, en darrer lloc, per molt que hi hagi una proposta de nous pressupostos, en 

el cas d’ella fa cinc anys que és regidora i, per tant, té tos els pressupostos dels anys 

anteriors, coneix les dades i sap, si més no, quin és el pressupost de 2012 que és 

l’anterior, quina execució hi ha d’aquest pressupost i, per tant, pot treballar perfectament 

una proposta de pressupostos i fer alguna proposta a aquell pressupost que se li presenti 

perquè té les dades i les pot treballar. També és feina de l’oposició, en aquest cas de tota 

l’oposició, presentar propostes i fiscalitzar el govern. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sap interpretar perfectament els pressupostos, però 

el seu pressupost de base és el que fa quinze dies els han presentat? Home! - diu al 

regidor Sr. Almendro. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que, primer de tot, volia donar la raó al regidor 

Sr. Almendro, perquè ella també forma part d’aquest govern, encara que alguns no els ho 

sembli és així. Abans l’alcalde s’ha oblidat de parlar de l’àrea de Sanitat del que la 

regidora Sra. Marzo ha dit que ha baixat un 9%. Volia explicar que la partida de 

polítiques d’equitat a anat a Serveis Socials, i això ho ha fet baixar. Tenen unes altres 

inspeccions sanitàries que no es fan, atès que el poliesportiu s’ha arranjat i no cal passar 

aquestes inspeccions. I per això ha disminuït l’import d’aquesta regidoria. I, pel que fa a 

Serveis Socials, disminuït no ho poden dir, perquè amb ajuts socials l’han augmentat, i 

aquest és el compromís que tenen de mantenir les ajudes a la gent que més ho 

necessiten. Per tant, ella pensa que aquests pressupostos, com ha dit abans el Sr. 

alcalde, estan prou equilibrats i donen el nivell de servei que aquest Ajuntament vol 

donar a la gent d’aquest poble.  
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La regidora Sra. Marzo manifesta que ella celebra que es posin medalles perquè podran 

donar 20 serveis més de teleassistència a 20 persones. És molt important i ella també ho 

celebra. El que no pot ser és que hi ha regidories que baixen, regidories que pugen, i que 

ells intentin explicar que les xifres no les saben llegir. Que la perdonin, però puja 

Innovació, que bàsicament són despeses informàtiques i de telecomunicacions, puja Medi 

Ambient, puja Urbanisme, puja Administració, puja Turisme i baixen les regidories que 

ella ha comentat. I això és una realitat. Si ells pretenen que no saben llegir quan una 

xifra és negativa o és positiva, per favor! “Apaga y vámonos”. No sap quina poden treure 

ells sobre les polítiques que es fan de millora i de situació d’ajudar al desenvolupament 

econòmic del poble. Tenen el pressupost d’ocupació més baix dels últims cinc anys, és 

inferior fins i tot, si no s’equivoca, al de l’any 2009, que tenien un pressupost de 48.400€ 

i estan en un pressupost a 2013 de 39.442€ per a polítiques d’ocupació. Francament, si 

ells volen explicar que estan fent el mateix amb menys gent, quan sempre ha sostingut 

que no s’havien de posar en les partides petites d’actuacions, perquè el moll de l’os 

estava en els serveis que donaven a través del personal, doncs, que la perdonin, però ells 

canvien de discurs cada vegada que els convé.  

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que només volia dir que els temps han canviat 

molt del 2009 al 2012. No es pensaven que estarien on estan i segurament encara 

estaran molt pitjor. No es repetirà, perquè l’alcalde abans ja ho ha explicat, però 

senzillament creu que si són capaços de mantenir i de no fer despeses absurdes, perquè 

quan un diu que es gastarà els diners en una sèrie de coses, doncs que realment se’ls 

gasti en aquestes coses, i que no se’ls gasti en res. Ella parteix des d’aquesta premissa.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que els recomana que facin indicadors que serveixin per 

veure la gestió que fan, les que fa el personal de l’Ajuntament, i on puguin haver-hi 

ràtios que permetin fer seguiments reals d’eficàcia que ara no hi són.  
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La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que en això estan d’acord. Han parlat del tema 

dels indicadors i en això estan d’acord, perquè és una feina afegida que no hi ha prou 

personal per anar treballant amb aquestes coses, però està molt bé. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que volia agrair tant al Sr. alcalde com al regidor Sr. 

Almendro l’explicació que han donat. Però sí que diria al regidor Sr. Almendro, o li 

plantejaria una reflexió. Ell ha justificat en unes partides els números globals de les 

seves àrees de responsabilitat que han baixat. El Sr. alcalde ho ha fet de Serveis Socials 

imputant aquest trasllat de partida de capítol de despeses de personal a la baixa d’una 

funcionària, però potser no es tracta tant de populisme, com ha acusat el regidor Sr. 

Almendro en general a l’oposició, perquè ha dit que o són populistes o no s’assabenten 

de res, que és el que ha vingut a dir per què no entenen els números. El mateix passa al 

regidor Sr. Almendro quan, per exemple, atribueix al govern central polítiques de 

retallades justificades sense llegir-se els pressupostos generals de l’Estat o no entenent-

los. És una reflexió. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el darrer comentari de la regidora Sra. Marzo sobre el canvi 

de discurs, creu que han mantingut un discurs prou coherent durant 9 anys, i en aquest 

moment sí que per la conjuntura econòmica és més difícil, i entenen que han d’ajustar 

més, però millorant l’eficiència i la gestió aconseguint concessions per preus més 

econòmics i millorant el servei que s’ofereix a la gent. I això també després es veu 

repercutit en algunes partides, com la que explicava el regidor Sr. Almendro o algunes de 

les partides en aspectes de Sanitat que comentava la tinent d’alcalde Sra. Mans. Per tant, 

ja han anat fent aquests ajustaments, però en aquest moment requereix un ajust superior 

que els permeti, d’altra banda, intentar mantenir el nivell de serveis. I entenen que una 

part de l’ajust és voluntari per part de l’Ajuntament al rebaixar la pressió fiscal sobre els 

veïns. Per tant, van sobre aquesta línia, no sap si hi ha un punt d’inflexió, però hi ha una 

ajust voluntari de l’Ajuntament per tal de reduir pressió fiscal als veïns. I, evidentment, 

els números tots els poden llegir de moltes maneres. Un pot preguntar sobre uns 

números, ell li pot explicar el per què d’aquests números, en la major part dels casos 
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cadascú ho interpretarà de la seva manera. Pel que fa a la regidoria d’Emprenedoria, és 

cert el descens, però aquest descens es produeix primer perquè la persona que venia 

col·laborant-hi, amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya del 85%, s’han acabat 

totes les pròrrogues possibles i aquesta persona treballava des del 2011 bàsicament a 

l’àrea de Turisme que estava adscrita a l’àrea de Promoció Econòmica. I per això aquí 

desapareix l’import dels 36.000€ d’aquesta regidoria, d’aquesta treballadora, però, per 

altra banda, existeix una persona que dóna suport a aquesta àrea, un treballador 

eventual, i que les seves retribucions, el seu cost, està vinculat a la regidoria 

d’Administració i que és un dels canvis que farien que la regidoria d’Administració 

s’incrementi. Si aquí el que van a comparar són les xifres sense els recursos humans, 

continuarien tenint aquesta persona de suport a l’àrea per poder tirar endavant diferents 

actuacions i tindrien que es manté l’import que destinaven el 2012 a aquest any 2013 

amb les diferents actuacions. Com deia, els números són interpretables. 

 

 

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, 

Izquierdo i Llorca; s’absté de votar-la el regidor Sr. Berzosa. En conseqüència s’aprova la 

proposta.  

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS EFECTUADES EN LES ORDENANCES FISCALS PER A 

L’EXERCICI 2013.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 

ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a 
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partir de l’1 de gener de 2013, s’han presentat reclamacions per persones (i entitats) 

legítimament interessades. Examinades aquestes reclamacions es resol: 

 

El govern municipal ja va manifestar al Ple del passat 25 d’octubre, en el qual es van 

aprovar inicialment les Ordenances fiscals per a 2013, la seva voluntat d’afavorir 

aquells col·lectius més vulnerables davant la crisi econòmica actual. Vistes les 

al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i Unió, es proposa 

modificar el redactat de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre 

Béns Immobles per tal d’ampliar les bonificacions al col·lectiu de les famílies 

nombroses i a les famílies amb algun membre amb discapacitat en la forma que 

s’estableix en els documents annexos. 

 

Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en 

les Ordenances fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de 

gener de 2013, resulta el text definitiu que es conté en document annex. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

s’adopta l’acord definitiu següent: 

 

Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 

per a l’exercici 2013 i següents.  

 

Segon.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   

 

Ordenança fiscal núm. 1  reguladora de l'impost sobre béns immobles.  

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
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Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals. 

Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 

materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues. 

Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer 

ambulants i rodatges cinematogràfics. 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena. 

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 

Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 

les vies públiques municipals i de bicicletes a l’aparcament situat a Can 

Lleonart. 

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 

primer, així com el text de les ordenances que s’especifiquen seguidament, és 

coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 

aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012: 

 

Ordenança fiscal núm. 1  reguladora de l'impost sobre béns immobles.  

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals  
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municipals. 

Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 

materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues. 

Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer 

ambulants i rodatges cinematogràfics. 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena. (coincident amb la OOFF núm. 10 del model tipus de la 

Diputació de Barcelona publicada en data 28 de setembre de 2012). 

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 

  

Sisè- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 

per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat 

i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 

Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 

2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 

fiscals detallades seguidament:  
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Ordenança fiscal núm. 1  reguladora de l'impost sobre béns immobles.  

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals. 

Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 

materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues. 

Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer 

ambulants i rodatges cinematogràfics. 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena. (coincident amb la OOFF núm. 10 del model tipus de la 

Diputació de Barcelona publicada en data 28 de setembre de 2012). 

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 

 

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 

dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com deien en la sessió del passat 25 d’octubre, varen 

aprovar inicialment les ordenances fiscals, aprovació que en la seva amplíssima majoria, 

excepte una de menor, es van aprovar totes per unanimitat, i així, Convergència i Unió 

va anunciar en aquell mateix Ple, i després va presentar tota una bateria, bé una 

al·legació o unes al·legacions, una bateria de propostes pel que feia a diferents aspectes 

d’aquestes ordenances. Aquí, després de fer-ne una valoració, el govern el que proposaria 
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és introduir una modificació en aquest Ple de l’ordenança fiscal de l’IBI, de suport a les 

persones, que vindria a ser una variació del capítol de bonificacions a famílies nombroses 

dintre de l’Ordenança fiscal de l’IBI, adoptant els criteris  o les mateixes bonificacions 

que tenen a l’Ajuntament de Barcelona. I aleshores sí que, fora d’aquestes ordenances, i 

per la via dels ajuts i/o subvencions, i tal com ha comentat en l’anterior punt de cara a 

l’any 2013 existiria aquesta partida d’ajuts fiscals, ajuts a les famílies, pel qual 

segurament a l’entorn dels mesos de gener, febrer, s’aprovarien les bases vinculant ajuts 

pel que fa a famílies nombroses en el cas de llogaters, famílies monoparentals, persones 

majors de 65 anys que visquin soles, i fins i tot per a persones joves. Més enllà de trobar 

una línia de suport a les famílies que, en aquest moment, seria el col·lectiu entremig, un 

suport que han d’acabar de definir i que estan estudiant en aquestes famílies que tenen 

les dues persones a l’atur o que tenen una situació econòmica conjuntural molt 

complicada i que entenen que la càrrega de l’IBI és una afectació molt important pel que 

fa a les finances familiars. I en aquesta línia, fora de les ordenances fiscals i per la línia 

dels ajuts, estan treballant i emplacen a Convergència i Unió que és qui va fer la 

proposta, però també els altres grups per si tenen alguna proposta i en parlaran abans de 

portar a aprovació aquestes bases. També, i no ho porten aquí perquè era una proposta 

respecte una de les ordenances que no modificaven en el seu moment i que traslladaran 

al Ple ordinari del mes de gener, serà una acció de suport a la creació d’empreses, que és 

la rebaixa de la taxa per activitat, per la llicència d’activitats dels comerços vinculats a 

l’annex III, que serien els més extensos, però que serien els de llicència estrictament 

municipal. Aquí estarien, i aquí ho acabaran de fixar, d’aquí al Ple de gener, al voltant 

del 30 i el 50% del cost actual que l’Ajuntament cobra en aquelles persones, en aquelles 

empreses que volen obrir un negoci a Alella. I, estan també valorant, també seria per al 

Ple de gener, la redacció o la modificació de l’Impost de la Plusvàlua pels casos, i això ho 

han d’acabar de lligar, que siguin provinents d’una execució hipotecària d’una primera 

residència, i que, per tant, també és una qüestió que igual que en el seu moment van 

establir una modificació important per als casos que es produïa una transmissió per causa 

de mort de la parella, en casos de persones de més de 65 anys, i que de sobre havien 

d’assumir pagar l’impost de la Plusvàlua per al seu habitatge habitual, doncs aquí 
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entenen que en el proper Ple presentarien una bonificació d’aquesta ordenança en 

aquesta línia. I, per tant, el que portarien a data d’avui seria aquesta modificació del 

capítol de bonificacions pel que fa a l’IBI, amb la línia d’establir un escalat per a les 

famílies nombroses en funció del valor cadastral del seu habitatge, que aniria per franges 

des de les  finques amb un valor inferior a 60.000€, que en el cas de famílies nombroses 

tindrien una bonificació del 60% i així anirien per franges del valor cadastral, de 60.000€ 

a 100.000€ un 50%, de 100.000e a 200.000€ un 20%, de 200.000€ a 300.000€ un 10% i 

de 300.000€ a 400.000€ un 5%. I, per una altra banda, una variació que seria per a les 

famílies nombroses que, a més, tenen un membre amb discapacitat entre les seves 

persones integrants, que aquest escalat en lloc d’anar del 60% al 5% aniria del 90% al 

15%. Com deien abans, és la bonificació que aplica l’Ajuntament de Barcelona en aquests 

casos a la seva ciutadania i que creuen que millora bastant les bonificacions que tenien 

per casos de famílies nombroses, i que sense ser exactament el que proposava 

Convergència i Unió, s’hi apropa prou. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que l’aprovació avui d’aquestes ordenances fiscals són 

un clar exemple del que venien dient en el punt dels pressupostos. Aquestes ordenances 

es van presentar el mes d’octubre i van ser unes ordenances fiscals que, evidentment, 

també se’ls van presentar ja tancades, però ells les van aprovar. I les van aprovar, 

evidentment, perquè hi havia tota una sèrie de bonificacions com eren la rebaixa de l’IBI 

i la rebaixa de l’impost de guals i l’impost de vehicles amb les quals ells estaven d’acord. 

Però, en aquell Ple, ells ja van anunciar que farien tot un seguit d’al·legacions a 

aquestes ordenances perquè entenien que havien d’anar més enllà, sobretot amb el 

recolzament en l’àmbit social i per la dinamització de l’activitat econòmica. Avui, 

aquestes al·legacions, una part d’elles, han estat recolzades i, per tant, els agraeixen i 

també es feliciten que això hagi estat així. Hi ha una altra part, que el Sr. alcalde també 

ho ha explicat molt bé,  que vindrà via bonificacions i que, per tant, ells continuen amb 

la mateixa mà estesa i el mateix diàleg per intentar arribar als acords que siguin 

necessaris. 
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La regidora Sra. Marzo manifesta que ells voldrien preguntar sobre els valors cadastrals 

que ha explicat, quantes famílies nombroses a Alella quedarien incloses amb aquestes 

bonificacions de les quals ha fet esment el Sr. alcalde i en funció dels trams de valor 

cadastral. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, li sap greu,  però no ha portat la xifra, no la te aquí. Li farà 

arribar la setmana vinent i, a banda, en donaria compte en el proper Ple.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que per trams no, però sí que li poden dir que són 164 

famílies nombroses i 23 famílies monoparentals. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que si estan incloses dintre d’aquestes bonificacions.  

 

El Sr. alcalde manifesta que estava buscant la informació del sistema anterior que 

limitava el valor cadastral de les famílies a habitatges que tingués un import inferior als 

150.000€, i aquí ara puja fins els 400.000€. Tot i que sí que és cert que entre 3 i 6 fills 

hi havia un 50% que és una xifra propera, i per a 7 i 9 fills, que és una xifra més 

excepcional, hi havia el 90%. Per tant, creu que han fet una adaptació a la realitat del 

municipi. Hauran de valorar l’impacte econòmic per veure com ho graduen de cara al 

2014. 

 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-SXA-AM, PSC-PM, CIU I GD’A SOBRE LA 

DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA A CATALUNYA.- La regidora Sra. Vilaró ret compte de la 

moció dels grups municipals d’ERC-SxA-AM, PSC-PM, CiU i Gd’A, la qual literalment diu: 
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“A Catalunya, en aplicació de l’Estatut d’autonomia i de la Llei d’Educació de 

Catalunya (LEC), s’ha desenvolupat i consolidat un model pedagògic i de 

convivència eficaç i respectuós amb tots els alumnes, siguin quins siguin els seus 

bagatges, necessitats o procedències. L’esperit que guia aquesta manera de pensar 

i de fer no és altre que la històrica voluntat integradora de Catalunya, que en 

termes educatius es tradueix en la no-separació dels alumnes per raó de llengua. 

 

El sistema d’immersió lingüística, que d’acord amb aquesta voluntat integradora 

s’aplica a Catalunya des de fa tres dècades, ha estat reconegut internacionalment 

com un model d’èxit perquè, segons demostren múltiples estudis i avaluacions, 

assegura el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat, 

alhora que afavoreix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

 

Al llarg de tots aquests anys s’ha demostrat que la utilització del català com a 

llengua vehicular de l’ensenyament és del tot compatible amb el respecte als drets 

lingüístics personals dels alumnes, al mateix temps que evita la segregació per 

raons d’idioma.  

   

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport i presentat el 4 de 

desembre als consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio 

Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 

 

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 

l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i 

que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues 

llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat 

del sistema educatiu a Catalunya.  
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Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a legislació pròpia del País en 

matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix 

un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els 

nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament 

obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  

 

Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 

promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 

 

Pels motius exposats, l’Ajuntament d’Alella aprova la següent moció, adoptant els 

següents 

ACORDS 

 

PRIMER. Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 

Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació i 

el nostre suport i compromís amb el sistema d’immersió lingüística. 

 

SEGON. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 

d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en 

totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model 

lingüístic de la nostra escola.  

 

TERCER. Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya 

(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen 

els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català 

i del castellà. 
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QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa en general i als seus 

professionals en particular, que s’ha mostrat contrària als atacs vers el model 

d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les 

mobilitzacions promogudes pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i 

cultural del país. 

 

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Consell 

Escolar de Catalunya), al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a les entitats 

municipalistes ACM i FMC i a somescola.cat.” 

 

 

La Presidència obre la deliberació i la regidora Sra. Vilaró manifesta que fa uns mesos ja 

van aprovar una moció semblant a aquesta quan van haver-hi una sèrie de resolucions del 

Tribunal Suprem sobre el sistema d’immersió lingüística i ara, recentment, la cosa ha anat 

un pas més enllà, i el que s’està proposant des del govern de l’Estat Espanyol és una llei 

suposadament per millorar la qualitat del sistema educatiu, però que en el cas de 

Catalunya representa un seriós atac al sistema d’immersió lingüística que tenen al país 

des de fa tres dècades, que s’ha demostrat que és un sistema integrador i que, doncs, 

dóna cabuda a les diferents sensibilitats lingüístiques que hi pugui haver. Per tant, 

davant d’aquest nou intent de liquidar el sistema local català, quatre dels cinc grups de 

l’Ajuntament, han consensuat una moció que es basa bàsicament en una proposta de 

l’Associació de Municipis de Catalunya, amb un preàmbul del Consell Escolar de 

Catalunya. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que aquesta moció és molt important. Segurament és un 

dels punts importants del Ple del dia d’avui, perquè, en definitiva, el que estan fent des 

d’Alella no és res més que donar suport a un model que s’ha construït entre molta gent, 
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entre tota la comunitat escolar a Catalunya, amb el consens i implicacions de moltes 

entitats, partits, institucions, etcètera. La complexitat lingüística a Catalunya és evident. 

Per una banda tenen una llengua molt important a nivell internacional com és el castellà, 

per una altra banda tenen una llengua històrica del territori com és el català, per una 

altra tenen un món plurilingüe complexíssim on les transferències lingüístiques són 

fonamentals. Un bon model és aquell que pot equilibrar tot això. És a dir, una llengua 

que els catalans volen continuar que existeixi, que és el català, poder garantir aquesta 

existència, fer que els nostres alumnes tinguin una plena competència en castellà i 

puguin ser competents amb llengües estrangeres, evidentment l’anglès però també el 

sistema té iniciatives de cara a altres llengües com el francès, etcètera, que ara no és el 

tema. Per tant, des d’aquest sistema es treballa la competència plurilingüe multicultural 

fomentant tots aquests valors i per això ha estat un model que ha estat reconegut seguit 

a nivell internacional. Això s’ha de dir perquè és així. El Quebec i Catalunya són els 

territoris de la part occidental que més s’assemblen des d’aquest punt de vista, i és on la 

sociolingüística ha tingut un desenvolupament més elevat. Es podria dir: és que 

finalment en la relació per a la defensa del català, el castellà queda relegat? però les 

proves d’avaluació externa no només no els donen els pitjors resultats de castellà sinó 

que estan per sobre de comunitats a nivell d’Espanya que la tenen com a única llengua 

vehicular, és a dir, que no tenen fenòmens, com a mínim, de bilingüisme. És un model 

que, a més, s’ha aplicat al llarg de molts anys. És a dir, que han passat lleis, governs, 

ministres del PSOE, ministres del PP, i la pregunta és per què es qüestiona ara. Des d’un 

punt de vista sociolingüístic és evident que aquest sistema intenta, com ja ha dit abans, 

donar pautes que permetin assegurar la supervivència d’una llengua mal dita minoritària, 

perquè això de minoritari i majoritari és complex d’explicar aquí ràpidament, però que, en 

tot cas, es troba en una família lingüística molt potent al seu voltant. El que és evident, 

i la ciutadania catalana ho percep així, és que la gent té un gran sentit de drets i usos i 

empra la llengua que vol quan vol, barrejada, no barrejada, una mica més, una mica 

menys. I aquesta és la realitat de Catalunya en el seu dia a dia. Per tant, no deu ser 

excessivament dolent aquest model. Per altra banda, van a veure, per exemple, altres 

experiments que s’han produït com comunitats que tenen fenòmens de bilingüisme amb 
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la seva llengua a la seva comunitat lingüística, com és el cas de València. Realment, si 

miren els indicadors, no aconsegueixen aquests mateixos objectius. Si miren les balears, 

on hi ha hagut un atac a la immersió lingüística, ells han tingut, diguem “el privilegi” de 

ser els primers que han rebut aquest atac, estan absolutament indignats. Va estar aquest 

estiu a Mallorca i s’havia de veure gent absolutament conservadora, absolutament molt 

allunyada, fins i tot ideològicament de pressupòsits que podrien prejutjar-se, 

absolutament indignats de com s’estava tractant, en aquest cas, la llengua catalana en el 

seu nou marc legal. Bé, ara sembla que toca a Catalunya, i amb una sèrie de prejudicis 

que li sembla que estan molt lluny de criteris pedagògics i, evidentment, de la realitat. 

Per altra banda, hi ha una altra cosa que sap una mica greu a tot això, i és que se’ls 

tracta, a ells, com a comunitat escolar, com a gent que han tractat amb temes 

pedagògics, doncs que s’haguessin dedicat a no sap què, quan en realitat Catalunya ha 

estat capdavantera, són sovint model, sovint els copien, els segueixen des d’altres 

comunitats d’Espanya. Per tant, li sembla que també tot aquest plantejament és bastant 

ofensiu, directament als professionals, a la seva gent, i en definitiva a tot el sistema. No 

són una assignatura d’especialitat. No són una assignatura de llengua autonòmica, és el 

català i és una qüestió d’Estat. I un Estat ha de tenir clar quins són els seus marcs 

lingüístics, i si no els vol que quedi clar. Però no poden estar aquí jugant a certs jocs. 

Per tant, aquest sistema pedagògicament és útil, socialment afavoreix la cohesió social, 

que és un element molt important de la societat. I ells, com a alellencs i com a catalans, 

aquest factor de cohesió social és molt important. Li agradaria acabar llegint un poema, 

perquè en aquest Ple s’hi ha llegit lleis senceres, s’hi ha llegit tota mena d’escrits, i, ja 

que és professor, que li permetin que la tipologia textual doncs introdueixi la funció 

poètica. I no tria el poeta perquè sí. És Salvador Espriu, un dels homes que millor han 

entès la complexitat no ja de Catalunya o Espanya sinó de tota la península Ibèrica i que 

en aquest poema “Inici de càntic en el temple” els diu ben clarament coses que amb 

altres llenguatges no aconseguirien, i diu: 

 

“Ara digueu: "La ginesta floreix,  

arreu als camps hi ha vermell de roselles.  



34 
 

Amb nova falç comencem a segar  

el blat madur i amb ell, les males herbes."  

Ah, joves llavis desclosos després  

de la foscor, si sabíeu com l'alba  

ens ha trigat, com és llarg d'esperar  

un alçament de llum en la tenebra!  

Però hem viscut per salvar-vos els mots,  

per retornar-vos el nom de cada cosa, 

perquè seguíssiu el recte camí  

d'accés al ple domini de la terra.  

Vàrem mirar ben al lluny del desert,  

davallàvem al fons del nostre somni.  

Cisternes seques esdevenen cims 

pujats per esglaons de lentes hores.  

Ara digueu: "Nosaltres escoltem  

les veus del vent per l'alta mar d'espigues".  

Ara digueu: "Ens mantindrem fidels  

per sempre més al servei d'aquest poble".” (1965) 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ell, posats a llegir, també voldria llegir quelcom, 

però és quelcom molt més prosaic. Es tractaria de la interpel·lació que va fer el portaveu 

del grup parlamentari català de Convergència i Unió, Sr. Duran i Lleida, en el Congrés 

dels Diputats al ministre d’Educació Sr. Wert, en relació a l’avantprojecte de llei de 

millora de la qualitat educativa, que és com es diu aquest avantprojecte de llei. No és un 

avantprojecte de llei ni serà una llei que pretengui atacar ni a l’escola catalana, ni al 

sistema d’immersió lingüística, ni molt menys a Catalunya. Aquestes són les mentides 

que, entre altres coses, es fonamenta la moció que porten a aquest Ple. El Sr. Duran i 

Lleida va defensar la interpel·lació de la següent manera: 
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“Señor ministro, no espere de mí una interpelación técnica, no voy a entrar en los 

contenidos generales de la ley, si cabe solo voy a hacer un inciso inicial, y es 

lamentar una vez más desde la bancada de Convergencia i Unió la incapacidad para 

lograr un pacto educativo, un pacto que hemos reivindicado desde la existencia del 

Grupo Parlamentario Minoría Catalana en estas Cortes Generales. Cada Gobierno ha 

venido con su propio proyecto de ley educativo, eso sí ha provocado inestabilidad en 

la comunidad educativa, eso sí ha afectado también a la capacidad de aprendizaje 

de los alumnos y, en consecuencia, ha provocado el fracaso escolar. Ni ustedes, y 

hay que decir que tampoco el Partido Socialista, han sido capaces de lograr ese 

pacto escolar que conllevara esa tranquilidad, esta estabilidad en el sistema en la 

comunidad educativa. Ha habido muchísimas leyes de educación, como usted bien 

sabe, y se lo digo como testigo que he sido, y tanto en la Ley Orgánica del Estatuto 

de Centros Escolares, como en la LOCE, como en la LODE, como en la última ley del 

Gobierno socialista hubo capacidad de diálogo y cierto es también que en cambio no 

la hubo ni con la ministra Esperanza Aguirre y no la ha habido hasta la fecha con 

usted en este proyecto de ley. 

 

Reitero que mi interpelación va a ser lógicamente muy política, no porque huya, ni 

mucho menos tema el debate técnico -si quiere en la réplica podemos entrar a 

hablar de ello-, pero es que estamos ante un problema eminentemente político. Ya 

se ha puesto de relieve en la intervención de algunas de las personas que me han 

precedido en el uso de la palabra a través de preguntas en la sesión de control 

previa a las interpelaciones. Cuando especifico problema político, añado de extrema 

gravedad, a nuestro juicio, señor ministro. Cuando me refiero a un tema político, 

añado además que el texto implica, en relación con el modelo educativo catalán y la 

lengua en particular, un cambio, a pesar de que usted se empeñe en decir que no 

hay cambios en este sentido. 

 

Dije estos días que el anteproyecto de ley significaba el peor ataque que había 

habido desde el franquismo a la lengua catalana. La vicepresidenta quiso corregirme 
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en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y dijo que olvidara el pasado y que 

mirara al presente. Lo corrijo, lo digo de otra manera, me da igual, desde 1978, 

señor ministro, no se había menospreciado tanto la lengua catalana como en el 

texto de referencia que motiva esta interpelación. 0, si quiere, se lo digo de otra 

manera, señor ministro, ningún Gobierno había planteado una ofensiva como la que 

está practicando usted y su proyecto de ley respecto al catalán. 

 

Ahora entiendo, señor ministro, sus palabras de españolizar a los alumnos 

catalanes, no simplemente los quería españolizar o los quiere españolizar en cuanto 

a contenidos, sino también en cuanto a la lengua. Lo que usted no ha entendido, 

sin embargo, es que en contra de lo que en su día afirmó la escuela catalana no es 

una factoría de independentistas, sino una garantía de cohesión social y eso es lo 

que está en juego, eso es lo que está en peligro con su modelo educativo. Si alguien 

cultiva el independentismo no son los contenidos de la escuela catalana, sino las 

actitudes como la suya y las políticas que encarnan el proyecto que usted en su día 

presentará en esta Cámara, de no haber sido previamente modificado. 

 

El castellano, señor ministro, no corre ningún peligro, somos los primeros 

interesados en que se conozca esa lengua – dice el Sr. Duran i Lleida-, pero a 

nuestra manera, y tal como siempre lo ha defendido la comunidad educativa y la 

mayoría de fuerzas políticas. El modelo educativo catalán, que usted quiere corregir, 

está avalado por la Unesco, científicamente avalado por la Unesco.  

 

En segundo lugar, es un modelo avalado no solo legalmente por lo que le acabo de 

decir, sino porque, cuando la Generalitat de Cataluña en la fase de ejecución de las 

sentencias referidas del Tribunal Supremo, a través del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña, aclara perfectamente a ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

que el contenido de las sentencias del Supremo no se refieren al modelo educativo 

en su conjunto, sino simplemente al derecho de aquellos que acudieron al Tribunal 



37 
 

Supremo, al derecho de esos particulares.” – Que el Sr. Duran i Lleida concreta en 

20 familias-.  

 

El regidor Sr. Berzosa continua explicant que parla de la resposta social a aquesta 

voluntat d’aquest avantprojecte de llei d’acabar amb l’escola catalana i amb la llengua 

catalana i insisteix que la llei qüestiona, l’avantprojecte de llei qüestiona el model 

educatiu català com a quelcom identitari i quelcom particular i identificatiu de 

Catalunya. La resposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert, diu: 

 

“Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Duran, la verdad es que 

cuando registraron ustedes esta interpelación urgente mi sorpresa fue infinita, 

porque leyendo el tenor literal de la misma -al que ha dado lectura también al 

iniciarse este debate el señor presidente veo que usted presenta una interpelación 

sobre el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa -y atienda ahora-, 

vista la acción discriminatoria que el mismo realiza sobre el modelo lingüístico de 

Cataluña el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña.” –És el literal de 

la interpel·lació que presenta el Sr. Duran i Lleida-. 

 

“Es decir, que usted dice, señor Duran, que es el modelo lingüístico de Cataluña el 

que está siendo causa de alarma social.  

 

Sun Tzu, el teórico de la guerra chino, sostiene que conquistará aquel que haya 

aprendido el artificio del engaño, y yo diría que este aforismo del arte de la guerra 

es el principal motivo de inspiración de la manipulación que se ha tejido en torno a 

este anteproyecto de ley. El camino que han seguido es muy sencillo. En primer 

lugar, construyen un relato con cosas que no están en la ley, pero que se puede dar 

la apariencia de que están en ella citando parcialmente y de forma sesgada algún 

aspecto concreto. A continuación, cuando creen que han instalado en el imaginario 

colectivo este relato intentan que el mismo sirva de banderín de enganche 

emocional para conseguir en la calle las cosas que las urnas les han negado. 
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Lo voy a decir con toda claridad, señor Duran, esto es una farsa que está montada 

sobre cinco mentiras. La primera mentira: Se está atacando el modelo lingüístico de 

la enseñanza de Cataluña basado en la inmersión. 

 

Aquí, lo siento, señor Duran, tengo que ser técnico, porque hay que ser técnico. De 

hecho, la prueba de que esta afirmación no soporta el mínimo contraste es que, si 

uno lee lo que dice el borrador, se verá no solo que no se ataca ese modelo, sino 

que ni siquiera se cuestiona, que ni siquiera se formula un solo juicio de valor 

acerca del modelo de inmersión lingüística.  

 

Simplemente, se especifican los elementos que reiterada doctrina constitucional ha 

señalado como necesarios para que ese modelo de inmersión lingüística sea 

conforme a la Constitución. Esto es literalmente lo que dice en este borrador la 

disposición adicional trigésimo octava. En las comunidades autónomas que no 

hayan implantado los sistemas indicados en el párrafo anterior -es decir, los 

sistemas de bilingüismo y de trilingüismo integrado las administraciones educativas 

podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística de sus territorios, 

un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción 

razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del 

castellano. 

 

Es exactamente lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 en su 

fundamento jurídico 24. Dice esa sentencia: Es perfectamente legítimo que el 

catalán, en atención al objetivo de normalización lingüística en Cataluña, sea el 

centro de gravedad de este modelo de bilingüismo -no lo negamos- aunque siempre 

con el límite de que -y cito- ello no determine la exclusión del castellano como 

lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el 

territorio de esa comunidad autónoma. Y dice una cosa mucho más precisa: Siendo 

así que ambas lenguas han de ser no solo objeto de enseñanza, sino también medio 
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de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente 

obligado -atienda, señor Duran- que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por 

los poderes públicos como vehiculares, siendo en tales términos los particulares 

titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas. Es más, una de 

las primeras sentencias que sobre la cuestión lingüística en la enseñanza pronuncia 

el Tribunal Constitucional, la Sentencia del año 1982, señala que le corresponde al 

Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en 

particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. 

 

Resumo, señor Duran, la norma no pone en cuestión el modelo de inmersión, sino 

que simplemente trae al texto legal, siguiendo un mandato implícito del Tribunal 

Constitucional que nos obliga a legislar sobre esta materia, las condiciones que ese 

sistema de inmersión debe cumplir para ser conforme a la Constitución. 

 

Segunda mentira, y esta me parece más grave: Se está tratando al catalán con 

desprecio; se está relegando la asignatura a un nivel inferior al de las asignaturas 

importantes. Han llegado ustedes a decir que se relega al catalán a la condición de 

cuarta lengua o, incluso, en un alarde –permítame que se lo diga así- de 

despropósito, que se da condición optativa o voluntaria al cursaje de la lengua 

cooficial. Señoría, esto solo se puede afirmar desde la mala fe o desde la voluntad 

deliberada de engaño. Lo que dice el borrador es lo siguiente: Primero, que en todas 

las fases de todos los ciclos todos los alumnos deben cursar la materia de lengua 

cooficial y literatura en las comunidades con lengua cooficial reconocida. Segundo, 

que esa asignatura deberá ser evaluada en las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y se tendrá en cuenta para el cálculo de la 

nota obtenida en dichas evaluaciones finales en la misma proporción que la 

asignatura de lengua castellana y literatura. En definitiva, se le da un tratamiento 

idéntico al de las materias troncales y, en  concreto, idéntico al de la materia 

troncal con la que más se emparenta, que es la de la lengua y literatura castellana. 
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Tercera mentira: Se está invadiendo el espacio competencial de la comunidad. Eso es 

prácticamente imposible teniendo en cuenta que la única novedad ha sido 

justamente incorporar doctrina constitucional sobre cómo tiene que entenderse el 

sistema de inmersión lingüística. 

 

Cuarta mentira: Se vuelve a imponer el castellano forzoso. Esta es una de las 

favoritas. Yo comprendo que es una de las que a ustedes les hace funcionar mejor 

porque permite esa variante de falacia que el filósofo americano Leo Strauss calificó 

como reductio ad Hitlerum, y que ustedes adaptan de forma más castiza como 

reductio ad Francum. Pero, nada más falso, y ustedes lo saben bien. De hecho, hay 

que recordar que en la norma -que ya he leído hace unos minutos- se habla de una 

proporción razonable en el tratamiento diferenciado de la lengua cooficial respecto 

del castellano y se precisa algo lo que quiere decir razonable, aunque se hace en 

términos negativos. Razonable quiere decir que no suponga la exclusión del 

castellano. Como cualquiera puede entender, no es lo mismo imponer que impedir la 

exclusión. No es que no sea lo mismo, es que no tiene nada que ver. 

 

Quinta mentira: Esta es una política discriminatoria contra Cataluña. Fíjese lo difícil 

de sostener que es esta afirmación cuando de hecho la noma no cita por su nombre 

a ninguna comunidad y, por tanto, no mira a las comunidades en concreto, sino que 

mira las características de los sistemas educativos en relación con las lenguas 

cooficiales. Por eso distingue dos situaciones: Las de bilingüismo o trilingüismo 

integrado, sobre las que lo único que se establece como objetivo es procurar el 

dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos; y aquellas de inmersión 

lingüística, sobre las que se establecen tres principios -a dos ya me he referido-: que 

no supongan de hecho la exclusión del castellano y que se haga compatible el 

régimen de inmersión con el derecho de los titulares a escoger la lengua vehicular de 

la enseñanza; y, por último, el establecimiento de un mecanismo supletorio y 

excepcional mediante el cual se pueda cumplir también el mandato jurisprudencial 
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de dar eficacia al derecho, para quienes lo quieran, de recibir la educación con el 

uso vehicular del castellano.  

 

Me dice usted, señor Duran, que lo piden once familias. iComo si lo pide una sola! 

Es que no estamos hablando de un tema de prevalencia sociológica, sino de un tema 

de libertades, y no es posible sostener que la libertad de todos se defienda cuando 

se está dejando de defender la libertad de uno solo. Esa es la cuestión. El sistema 

que se aplica, el sistema de inmersión lingüística -insisto, sistema contra el que la 

norma no establece nada-, plantea el problema de que si se plantea como sistema 

exclusivo. Fíjese usted lo que pasa en el País Vasco. El País Vasco aplica un sistema 

de inmersión lingüística, pero lo combina con sistemas de bilingüisino que nunca 

dan lugar a conflictos de este tipo. 

 

La idea de que se está creando un problema donde no existe porque quienes tienen 

el problema son pocos no la puedo compartir, ni creo que la pueda compartir ningún 

demócrata, porque es una idea -entiendo yo frontalmente contraria a un concepto 

inclusivo de la democracia. Y no me diga, señor Duran, que la Generalitat ya lo ha 

resuelto con el sistema de la atención individualizada porque hay sentencias, y 

usted lo sabe, del Tribunal Supremo, que dicen que la atención individualizada no 

resuelve este problema.  

 

Yo soy consciente, señorías, de que estamos tratando una materia muy delicada. 

Soy consciente de la fuerza emocional que la lengua tiene como soporte simbólico 

de una cultura y de una identidad. Nadie me podrá acusar de no entender la riqueza 

que supone un acervo lingüístico plural como el que disfrutamos en España. No 

llegaré al extremo de aquellos versos del poeta vasco Gabriel Aresti, cuando dice: No 

es español quien no sabe las cuatro lenguas de España. Pero comparto la idea de 

que los sistemas educativos con una lengua cooficial distinta del castellano deben 

estar nítidamente orientados a que al final de la etapa educativa todos sepan hablar 

con corrección, adquieran la competencia lingüística plena en las dos lenguas. Hay 
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caminos distintos para lograrlo. Nosotros somos en principio partidarios del sistema 

que aplican la mayor parte de las comunidades, el del bilingüísmo integrado, 

equilibrado y armónico.”  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que abreujarà una mica.  

 

El Sr. alcalde manifesta que li volia demanar si era gaire més llarga. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que llavors haurien de llegir tot el llibre de poemes de 

l’Espriu. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, en qualsevol cas, perquè quedi clar, l’avantprojecte 

de llei que presenta el ministre d’Educació no va ni contra la immersió lingüística ni 

contra el sistema d’escola catalana, ni res del que ells al·leguen en la seva moció o 

s’al·lega en altres instàncies. No és cert. Simplement és un avantprojecte que el que 

pretén és la millora d’educació. I, probablement, ell coincidiria amb la majoria d’ells en 

que no és lògic que cada vegada que canvia el govern, el partit o el color del govern de 

l’Estat Espanyol, en aquest cas, s’hagi de modificar la llei anterior, amb els problemes 

educatius que això suposa, o pedagògics. Això no és lògic. I és una llei que requereix 

consens, el màxim consens. I no només entre les forces polítiques, sinó també entre les 

comunitats o els col·lectius afectats, pedagogs, els pares, les famílies, els propis 

alumnes, és clar que si. I, de fet, el Ministeri, el ministre, va portar o va intentar portar a 

la reunió als diferents operadors que poguessin resultar afectats per aquesta llei. I tots 

són coneixedors de l’actitud de la consellera la de la Generalitat de Catalunya, que es va 

negar a assistir a aquesta reunió. Quin consens es trobarà, quina aportació es trobaran 

quan la pròpia representant de la seva comunitat ni tan sols va anar a aquesta reunió. Si 

el que ells pretenen és bel·ligerar, estan en el camí amb mocions com aquesta, però que 

no enganyin la gent, que deixin d’enganyar la gent. El Partit Popular no pot ni adherir-se 

a la moció, ni votar-la a favor i la votaran en contra. 
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La regidora Sra. Vilaró manifesta que ella no s’esperava pas que al Ple de l’Ajuntament 

d’Alella tingués algun dia el plaer o la característica de tenir un parlamentari i un 

ministre aquí exposant les seves idees, però bé. També li agradaria llegir, i que no 

pateixin que són 10 línies, una notícia que s’ha produït avui, i el que els llegirà està tret 

de la pàgina de notícies del 324.cat que saben que és un medi de confiança, i que diu: 

 

“EL GOVERN ESPANYOL ORDENA A LA GENERALITAT FER TOTS ELS CURSOS PER A 

PARATS EN CASTELLÀ. 

 

El govern espanyol ha ordenat a la Generalitat que tots els cursos per a parats es 

facin exclusivament en castellà. És un requeriment que li ha fet arribar aquest 

desembre quan encara li  deu 190 milions d'euros d'aquest 2012 per al Servei Català 

d'Ocupació.  

 

El delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, ha qualificat de "càstig" la 

imposició de l'Estat del castellà com a única llengua vehicular en els cursos de 

formació per a parats. La secretària d'Ocupació, Esther Sánchez, ha dit que lamenta 

el requeriment i que la situació d'impagament del govern espanyol agreuja el dèficit 

de la Generalitat.” 

 

La regidora Sra. Vilaró segueix manifestant que a continuació es fan una sèrie de 

consideracions econòmiques i de dèficit que, pel cas, no són d’aplicació en el tema que 

estan discutint. Potser aquesta llei no ho diu així de clar, però això sí. I pensa que no cal 

afegir-hi massa més coses. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que això eren 10 línies i que ell li pot parlar de 10 errors, 

per no adjectivar-los de mentides. Ells diuen que la majoria de catalans volen la 

immersió. La realitat és que la majoria de catalans estan en contra de la immersió. A 

pesar que l’avantprojecte no qüestiona la immersió, simplement intenta 

http://www.324.cat/noticia/2016253/politica/El-govern-espanyol-ordena-a-la-Generalitat-fer-tots-els-cursos-per-a-parats-en-castella
http://www.324.cat/noticia/2016253/politica/El-govern-espanyol-ordena-a-la-Generalitat-fer-tots-els-cursos-per-a-parats-en-castella
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constitucionalitzar-la. I li ho explicarà molt breument. En una enquesta del Centre 

d’Investigacions Sociològiques realitzada a quasi 2.500 ciutadans catalans, el 50,2% dels 

enquestats va contestar a la pregunta de “Com creu vostè que hauria de ser 

l’ensenyament bàsic a Catalunya?” que la meitat en castellà i la meitat en català; el 

37,2% que en castellà i en català en proporcions diverses sense especificar; i només el 

9,3% va contestar que tot en català. Aquesta és la realitat. Però n’hi ha més. Ells diuen 

que només 3, 4, 8 o 10 famílies són les que han sol·licitat l’ensenyament bilingüe. A 

data d’avui més de 800 famílies a Catalunya han emprès accions legals perquè se’ls 

reconegui el dret als seus fills de donar-los l’ensenyament amb el castellà com a llengua 

vehicular. Tercera, la immersió està avalada per Europa, exemple, deia el regidor Sr. 

Llorca, i la immersió mai ha estat avalada per ningú. És més, no és cert. No és cert que la 

immersió hagi estat avalada per la Unió Europea. Un informe realitzat pel Comitè 

d’Experts Independents d’Europa, publicada en el 2008, en què es supervisava l’aplicació 

a Espanya de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, va invalidar 

rotundament el model d’immersió lingüística obligatori aplicat a Catalunya. L’informe va 

establir que la immersió no podia ser obligatòria per a tots els alumnes tal i com es 

practicava a Catalunya i que s’havia de donar un requisit clar de voluntarietat. És a dir, 

que practiqués la immersió o que la practiqués el qui volgués, però no tots els alumnes 

de forma obligatòria. Això és el presumpte reconeixement europeu del que tots ells 

parlen. També es diu que la immersió, l’exemple català s’utilitza internacionalment, que 

és un model utilitzat internacionalment. El model d’immersió lingüística a Catalunya és 

únic en el món. Això sí, és únic. No s’aplica a cap altre lloc. Però la seva unicitat ve 

motivada, no per ser exemple de res sinó justament pel seu esperit o pel seu sentit 

impositiu, per aquesta obligatorietat. El regidor Sr. Llorca parlava de Quebec, allà es 

parla francès, però les famílies que volen poden educar els seus fills en anglès a càrrec de 

les administracions. Això no passa aquí. Per tant, que no comparin tant l’exemple de 

Quebec que tant els agrada amb l’exemple català. Cinquè error o cinquena falsedat. Els 

contraris a la immersió no volen que els seus fills aprenguin català. Aquí la majoria de la 

gent el que vol és l’ensenyament bilingüe, per tant, no es tracta d’estar a favor del 

català, o en contra del català i a favor del castellà, o al revés, és totalment fals. Sexta 
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equivocació. Els contraris a la immersió volen separar els nens segons la seva llengua. I 

la realitat és que els partidaris de l’ensenyament bilingüe volen que tots els alumnes en 

una mateixa línia escolar aprenguin les dues llengües. Aquesta és la realitat. Setena 

equivocació, error o falsedat. La immersió no perjudica en el rendiment dels alumnes 

castellanoparlants. El que és cert és que la immersió perjudica notablement el rendiment 

no només dels castellanoparlants sinó de tots. El fracàs escolar, segons l’informe PISA, és 

de més del 30% a Espanya i amb una incidència especial a Catalunya, probablement, 

segons alguns informes, a la immersió. La immersió en català no perjudica el rendiment 

escolar dels immigrants, quan la realitat és que la immersió també perjudica de forma 

clara el rendiment dels immigrants. El propi informe PISA ho recull. Els autòctons, 

respecte dels immigrants, tenen un rendiment escolar molt superior al dels immigrants 

com a conseqüència d’aquesta immersió. I no hi insistirà més. 

 

El regidor Sr. Llorca manifesta que només vol dir dues coses. La primera és que el regidor 

Sr. Berzosa d’una manera molt hàbil els ha barrejat moltes coses, tantes que cadascuna 

d’aquestes coses mereix una discussió. Ell treballa amb indicadors de PISA cada dia i sap 

el que són i el que signifiquen. Per tant, si vol poden entrar a discutir els indicadors de 

PISA, però no és ben bé el mateix que els models lingüístics. No vol entrar en totes 

aquestes disquisicions ni amb què s’han trobat els nostres negociadors a Madrid, 

etcètera. Ell només vol dir una cosa i és que el govern de l’Estat ha de visualitzar bé que 

el català és una qüestió d’estat i per a ell això és la qüestió clau.  

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que ja fa temps van tenir una discussió sobre el tema 

de la llengua i allà ja va portar alguns arguments, i, per tant, ara només farà els titulars 

perquè sí que creu que hi ha d’haver tota la informació sobre la taula. El regidor Sr. 

Berzosa ha utilitzat dues argumentacions o dos fonts per argumentar. La primera del 

ministre Wert, un ministre que com a titular podrien dir que la seva frase estrella és “La 

meva missió és espanyolitzar els alumnes catalans”. Dir que ells el que volen és un model 

amb un sistema educatiu de dues línies com al País Basc que aporta els resultats que 

aporta, que afecten a la cohesió de la manera que afecten, i que, a més, el Partit Popular 
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només fa falta veure el seu fons, la seva política lingüística com s’aplica a les Illes 

Balears i al País Valencià, per desgràcia. I aquí es suma amb totes les explicacions que ha 

fet el regidor Sr. Llorca prèviament molt ben fetes. Que estan creant un problema on no 

n’hi ha. Que parla de 10, de 27 famílies, és igual, es podria respondre amb els 124.000 

alumnes al País Valencià que han demanat ser escolaritzats en valencià i no han pogut. 

Les dades que ha comentat el regidor Sr. Llorca quant a coneixement del castellà 

demostren que els alumnes catalans tenen, si no el mateix, un major coneixement del 

castellà. I sí que és cert que hi ha un reconeixement i un suport dels tribunals al sistema 

d’immersió, pel seu resultat sobretot. Caldria també fer constar les més de 500 lleis que 

imposen el castellà a l’Estat Espanyol. Aquesta era una font, el ministre Wert, i l’altra el 

conegut informe de les 10 mentides de la immersió, un document de Convivència Cívica 

Catalana. Només dir, per definir-lo, que el seu president i fundador Alejandro Vidal 

Quadras i el seu president actual Francisco Caja, el 13 de setembre d’enguany, ambdós 

demanaven una intervenció militar a Catalunya per assegurar que no hi hagués cap 

moviment de secessió. Si aquestes són les fonts del regidor Sr. Berzosa, ell creu que 

aquesta és la seva validesa. 

 

El Sr. alcalde manifesta que amb força paciència de la resta de regidors i regidores, com 

del públic, han pogut escoltar el regidor Sr. Berzosa, el ministre Wert i aquest informe de 

Convivència Cívica Catalana. I després, l’únic que pot afegir-hi, és donar-li les gràcies per 

haver-los traslladat aquesta informació, perquè si quedava qualsevol dubte o si encara 

era possible votar aquesta moció amb major convicció. Després de sentir al regidor Sr. 

Berzosa, es referma en la convicció que aquesta moció s’ha de votar a favor. 

 

 

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

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

Marzo, Vilaró i Xatart, i Srs. Almendro, Bardes, Izquierdo i Llorca; hi vota en contra el 

regidor Sr. Berzosa. En conseqüència s’aprova la moció.  
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7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL 

FINANÇAMENT DEL  SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.- La tinent d’alcalde Sra. Mans, 

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

 

“L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració 

entre l’IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i les 

administracions locals, que permetia la concreció del servei de teleassistència. Un 

servei que permet que les persones dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital 

i/o de discapacitat, puguin conservar la seva autonomia personal, vivint a les 

seves llars i sense renunciar a les seves xarxes familiars i socials, mitjançant un 

dispositiu d’alarma que s’activa en cas d’emergència o necessitat.  

 

Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el 

finançament del mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 42% 

administracions locals) ha permès la viabilitat d’una prestació essencial per la 

vida de les persones dependents. Prestació que ha anat incrementant-se 

paulatinament en la demarcació de Barcelona, passant de 4.868 serveis l’any 2005 

a 51.046, l’any 2009, i a més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest increment 

exponencial de 2005 a 2009, es deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 

de Serveis Socials, com de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a la Dependència, ambdues liderades pels governs del PSC i PSOE 

respectivament. 

 

Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la 

prestació d’ aquest servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de 

l’IMSERSO hagi comunicat oficialment que a partir del 31 de desembre d’enguany, 

posa fi al “Programa de Teleassistència Domiciliària”, i que per tant la Diputació 
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de Barcelona i les pròpies administracions locals hauran de fer front al 29% de 

finançament que, fins ara, assumia l’IMSERSO, el que dificultarà, encara més, 

l’equilibri pressupostari de les arques municipals.  

 

És a finals de l’any 2005 que l’Ajuntament d’Alella es va acollir a la proposta de la 

Diputació de Barcelona per implantar aquest servei de Teleassistència. Des de les 

2 teleassistències instal·lades el desembre del 2005 fins les 164 instal·lades 

actualment, han gaudit d’aquest servei 221 persones grans, que representen un 

15,70% de les persones més grans de 65 anys.  

 

Actualment Alella ha arribat ja al límit màxim d’aparells que la Diputació ens 

permet instal·lar i per tant cal que l’ajuntament doni sortida en el pressupost de 

l’any 2013 a les 20 persones que actualment tenim en llista d’espera. Aquesta 

situació representarà un increment de 4.500 euros per cobrir la totalitat del cost 

d’aquests nous aparells, que no vénen finançats per cap altra administració, així 

com també un increment de 960 euros per cobrir la part que deixa de finançar 

l’IMSERSO.  

 

Per tot l’exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament d’Alella amb la implantació 

del Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que dóna 

cobertura al dret a l’atenció assistencial de les persones dependents, que es 

troben en una situació d’especial vulnerabilitat. 

 

SEGON.- Expressar el convenciment que el model de cooperació i de 

cofinançament interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i 

administracions locals) ha possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i 

que per tant ha de tenir continuïtat en els termes i condicions fixades fins el 
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moment, ja que les administracions locals no poden continuar assumint un 

increment en la prestació de serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de 

finançament.  

 

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol que mantingui la corresponent 

aportació pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha 

de ser un servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials 

municipals.  

 

QUART.- Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, a la Generalitat de 

Catalunya, a l’IMSERSO, a la FEMP i a la Diputació de Barcelona.”    

 

 

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

presenten aquesta moció per demanar la continuïtat del finançament del seu i dels altres 

serveis de teleassistència. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sobre l’aclariment que la tinent d’alcalde Sra. Mans 

acaba de fer del punt “TERCER”, ells no donaran suport a aquesta moció. De fet, 

s’abstindran, ja que ni exigiran ni demanaran res a un govern d’un estat del qual no volen 

formar part, i, per tant, ells seran molt conseqüents en les mocions que han vingut 

aprovant des del mes de setembre i ells s’abstindrien. El que sí els agradaria dir-li, tal i 

com diu la part expositiva d’aquesta moció, davant aquest 29% que ara l’Ajuntament ha 

de fer front, a veure si podrien reunir-se amb al Diputació o amb les altres 

administracions locals per intentar conveniar una solució per pal·liar que aquest 

percentatge només l’hagi d’entomar cada una de les administracions locals. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que només vol dir una cosa a la regidora Sra. 

Xatart, i és que de moment encara pertanyen a l’Estat Espanyol, i, per tant, és a ells a qui 

se’ls ha de reclamar.  
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La regidora Sra. Marzo manifesta que ells sí que donaran suport a la moció. Creu que no 

té massa sentit de fer plantejament del tipus de si no volen pertànyer a aquest Estat 

doncs no demanen. Però les competències són les que són en aquest moment, i la 

institució és la que és. Tot i que els vinguin moltes més ganes de ser independents de les 

que tenien abans de començar aquest Ple, però, tot i així, pertoca demanar a qui deixa 

de donar aquest suport. I pertoca a tots els partits que tenen presència al Congrés dels 

Diputats, treballin també per millorar la situació de les hisendes locals. Això ho haurien 

de fer tant el partit de la tinent d’alcalde Sra. Mans, com el de la regidora Sra. Xatart, 

com de tots plegats.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que la part que recull la moció presentada pel PSC no es 

sol·licita al govern de  l’Estat, però també s’insta, o es sol·licita o es demana o s’exigeix 

que la Diputació també. Bé, la petició la fan a diferents administracions, la regidora Sra. 

Xatart no ho ha entès. No volen demanar res a uns governs dels quals no volen formar 

part. És que renunciaran al govern de la Diputació de Barcelona? És que no l’ha entès 

molt bé. O es refereix al govern d’Espanya? 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que sí.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que la Diputació és qui implementa o insta els municipis 

a implementar el servei de teleassistència. En qualsevol cas, ja que la regidora Sra. Xatart 

és tan contundent, perquè no renuncia també a altres ingressos que rep aquest 

Ajuntament o ella mateixa com a regidora? que provenen probablement dels pressupostos 

de l’Estat del Govern d’Espanya. Ho diu per ser coherent. En qualsevol cas, ells sí que 

recolzaran la moció del PSC. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ells donaran el seu vot favorable a aquesta moció, perquè al 

final el que sí potser cal és reclamar el que és seu. El seu país, Catalunya, pateix un 

dèficit fiscal com a mínim l’any 2009 d’uns 16.000 milions d’euros, 2.000 euros amunt 
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2.000 euros avall en funció del mètode de càlcul, més incompliments del que seria llei, 

com el mateix Estatut retallat pel Tribunal Constitucional. Tot i que només serien una 

aproximació de 900€ per aquest any respecte dels 30 milions que els corresponen com a 

veïns d’Alella d’aquest dèficit fiscal, 30 milions d’euros any, donaran suport a la moció 

del PSC.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que també agraeix al Sr. alcalde i la puntualització del 

regidor Sr. Almendro perquè, a l’igual de la seva intervenció anterior o el que hagi referit 

o hagi relatat part de la intervenció del ministre d’Educació del Govern d’Espanya al 

Congrés dels Diputats, després d’una interpel·lació del grup de minoria catalana, a ells 

els ha servit per reafirmar-se més a recolzar l’anterior moció, reafirmar el sentit del seu 

vot respecte l’anterior moció, així com havia anticipat el seu vot a favor d’aquesta moció 

perquè no havia arribat a entendre aquest matís reivindicatiu nacional enfront a Espanya, 

que el Sr. alcalde acaba d’explicar molt bé i il·lustrar-lo, i l’ha fet recapacitar i 

reconsiderar, i com que veu que ells prioritzen aquest motiu identitari, sectari, 

secessionista de reclamar una altra vegada enfront al govern d’Espanya, el regidor Sr. 

Almendro així ho ha ratificat, obviarà la finalitat de la moció quant al seu caràcter social 

que era el que motivava el vot del grup Popular, a la vista que ells prioritzen aquesta 

reivindicació enfront el govern d’Espanya reclamant el que se’ls roba com a país o com a 

nació, tal i com el Sr. alcalde ha dit. Per tant, s’abstindrà.  

 

El Sr. alcalde manifesta que el que li diria és que presenta la moció el grup del Partit dels 

Socialistes per Catalunya i que ells li donen suport. Ell se n’ha estat d’utilitzar cap 

paraula que signifiqués o que fos sinònim de robatori. S’ha referit a un terme escèptic 

que és el del dèficit fiscal i a partir d’aquí entenen que hi ha una vessant social, però ja 

que hi estan posats a si reclamen o no reclamen al govern de l’Estat Espanyol, perquè és 

seu o no el govern de l’Estat Espanyol, doncs entenen que com que de moment el govern 

de l’Estat Espanyol gestiona una part dels recursos que generen tots els ciutadans i 

ciutadanes d’un tros de península Ibèrica que es diu Catalunya i que els gestionen d’una 
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manera molt particular, doncs Esquerra Republicana de Catalunya reivindicaran la part 

econòmica. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que li sap greu que es quedi amb les sigles i amb 

el tema del sobiranisme i etcètera, que sí que és una reivindicació social per als drets de 

les persones i que s’ha de mirar més enllà que les lletres. Només això.  

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que justament  és el que aquest regidor havia intentat 

fer, i per això havia anticipat el sentit del seu vot, però la intervenció del Sr. alcalde i 

del regidor d’Esports i Joventut, l’ha fet veure que hi ha una intenció diferent a la que ell 

només havia vist en aquest matís social. Per tant, no s’oposarà a la moció ni molt menys. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que presenta la moció el Partit Socialista de 

Catalunya. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que sí, que ho té molt clar, però la forma de recolzar-la 

per part d’Esquerra Republicana de Catalunya li fa reconsiderar el seu sentit del vot, no 

per anar en contra de la moció, sinó simplement per posar-se de perfil en aquest cas 

davant d’aquestes reivindicacions curioses. 

 

 

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

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

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

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

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 22 h 10 

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