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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: 24 de novembre de 2011 

Horari: de 20 h 05 min a 20 h 35 min. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa de la Vila 

 

ASSISTENTS 

 

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

Sr. José Bardés 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. Mercedes Marzo Gómez, regidora (Gd’A) 

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

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

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

Sra. Cristina Xatart i Alzina, regidora (CiU)  
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Assistits pel sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés Conde. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 24 
d’octubre de 2011. 

2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 
d’octubre de 2011. 

3.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada el 
dia 28 d’octubre de 2011. 

4.- Elecció de jutge de pau titular. 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Alella. 

6.- Proposta de la regidoria de Governació sobre aprovació del conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Alella, per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya. 

7.- Proposta de la regidoria de Governació sobre aprovació del conveni de cessió d’ús 
del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat 
SIPCAT entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Alella. 

8.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana per Catalunya + Sumem per 
Alella – Acord Municipal i Convergència i Unió, d’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

Precs i preguntes.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 24 de novembre de dos mil onze, essent les 20 hores 5 minuts, a 

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

Andreu Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública ordinària. 
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El Sr. alcalde manifesta que abans de començar amb l’ordre del dia els demanarà de fer 

un minut de silenci en memòria de Jesús Barnadas, alcalde d’aquest Ajuntament d’Alella, 

entre els anys 1969 a 1979. 

 

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 EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011.- El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que 

en la relació de les Meses per a eleccions, a la Mesa 1 està repetit el nom del primer 

vocal suplent. La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 

extraordinària de 24 de novembre de 2011, la qual s’aprova per unanimitat amb l’esmena 

del tinent d’alcalde Sr. Salas. 

 

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

DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011.- La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió ordinària de 27 d’octubre de 2011, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

3.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2011.- La Presidència sotmet a votació 

l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 28 d’octubre de 2011, la qual s’aprova 

per unanimitat. 

 

4.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR.- El Sr. alcalde manifesta que només tenen un 

candidat, el Sr. Josep Sala, que és l’actual jutge de pau, que ahir va excusar la seva 

assistència com a públic per anar un acte en representació de la Fundació Germans Aymar 

i Puig a Barcelona. I, per tant, i com ja havien quedat, a menys que algú vulgui que facin 
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una votació secreta amb urna, votarien a mà alçada la conveniència que continuï com a 

jutge de pau.  

El Sr. secretari manifesta que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta legal. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació l’elecció del Sr. Josep Sala Forés com a 

jutge de pau titular del Jutjat de Pau d’Alella, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE 

SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de 

l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

“Essent convenient la regulació de l’atorgament de les subvencions que efectua 

aquest Ajuntament mitjançant una Ordenança General que es trobi adequada a la 

vigent legalitat, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament 

d’Alella, segons el redactat que s’adjunta a aquesta proposta. 

 

SEGON.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació 

de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la 

inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i 

en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

 

TERCER.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació 

pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació 

inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.” 
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El Sr. alcalde manifesta que porten a aprovació una ordenança marc per tal d’establir les 

normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les 

subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Alella. És una ordenança que els permetrà establir 

uns criteris generals, uns mateixos criteris bàsics per a la concessió de les subvencions, 

siguin de l’àmbit que siguin, i, en cada moment, quan sigui pertinent, s’aprovaran ja 

només el que són les bases reguladores de les subvencions per tal de poder seguir el seu 

procés i final concessió.  

La regidora Sra. Marzo manifesta que, primer, posar per endavant l’interès que té una 

ordenança marc d’aquest tipus perquè estarà per sobre de les subvencions, de les 

convocatòries i de les bases reguladores de les subvencions específiques que es facin 

d’ara en endavant. Per tant, manarà, d’alguna manera, sobre allò que s’ha fet fins ara. 

Pensa que són molt importants aquells aspectes que permetin millorar el que són la 

justificació per part de les entitats beneficiàries, l’establiment de criteris més concrets i 

de criteris més coneguts per tots prèviament, i, per tant, en aquest sentit, hi ha una 

millora des del seu punt de vista, hi ha un esforç per millorar aquells aspectes que 

d’alguna manera donarien més oportunitats o més capacitat d’accedir-hi de forma més 

transparent i oberta. No obstant això, hi ha dos temes que pensa que haurien de fer 

l’esforç de reconsiderar, si fos possible, o almenys és la proposta que ells porten, que 

seria que l’article 13, que fixa que a partir de l’aprovació d’aquesta ordenança serà la 

Junta de Govern Local la que aprovarà les bases, que serà l’òrgan competent, doncs 

considerar que continuï sent el Ple l’òrgan competent com fins ara ho ha estat. Això els 

permetria una més participació política, i un sistema també de posar també en comú, 

davant de la ciutadania, les bases de qualsevol convocatòria com ho han fet fins ara. És a 

dir, des del seu punt de vista, amb aquest article hi hauria una regressió pel que fa a la 

participació política i a la presa de decisió sobre les bases. Per tant, demanaria que 

l’òrgan competent continuï sent el Ple com han fet fins al moment. Després, pel que fa a 

la publicitat de les subvencions, es pregunta si potser aquesta nova ordenança regularà 
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que totes aquelles subvencions que són inferiors a 3.000€ no se n’ha de fer publicitat, no 

s’han d’explicar. I, contràriament, totes aquelles que siguin per sobre d’aquesta 

quantitat, l’Ajuntament informarà de l’atorgament d’aquestes subvencions. Tenint en 

compte l’experiència que tenen a l’Ajuntament de quin és l’import mitjà de les 

subvencions que donen, això ja exclourà la informació de la gran part de les subvencions 

que donen. Per tant, ella també reconsideraria la quantitat, i, si no la reconsideren, 

pensa que és millor ser cent per cent transparents i informar de totes les subvencions 

amb independència de l’import que tinguin. Si això es considerés, ells voldrien donar el 

seu vot favorable i si no és així doncs no. No perquè entenen que estan perdent capacitat 

política tots els grups, i, per tant, tots els ciutadans d’Alella.  

El Sr. alcalde pregunta a la regidora Sra. Marzo de quin article parlava en el segon cas.  

La regidora Sra. Marzo manifesta que el segon cas és l’article 18. 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells també s’afegirien al que la regidora Sra. Marzo 

acaba de dir, i també li dirien que reconsiderés l’article 15, que és el de concessió 

directa. Ells també pensen que això resta tota la capacitat que té aquest Ple, i entenen 

que també per nivell de transparència quedaria molt millor tenir-ho com ho tenen fins 

ara. 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa a aquest últim article, en aquests moments ja 

s’estan concedint tot un paquet de subvencions directes a entitats, bàsicament o 

principalment, en un major gruix, pel que fa a les escoles i a l’Institut d’Alella i a les 

seves AMPES, entre altres, però, principalment, aquestes entitats. Pel que fa a la qüestió 

de la informació o no, entenen que 3.000€ és un criteri proposat, que podria ser 5.000€, 

podria ser 1.000€. En qualsevol cas, n’informaran més enllà de la norma sigui quin sigui 

el seu import i com han estat fent fins a data d’avui. I, pel que fa a l’article 13, entenen 

que també, per una qüestió d’agilitat, la Junta de Govern és un òrgan amb suficient 

capacitat com per aprovar aquestes bases i on ells poden tenir accés a aquesta 

informació de la mateixa manera que la podrien tenir ara. El que sí que, en comptes 
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d’aprovar les bases per Ple, doncs cada any les aprovarien per Junta de Govern per 

guanyar agilitat de gestió i no haver d’esperar al darrer dijous de cada mes en alguns 

casos. I, per tant, entén que la proposta és aquesta i, si no hi ha cap altra aportació, 

l’aprovarien d’aquesta manera. 

 

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. Bardés, 

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

 

6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ALELLA, PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 

XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE 

CATALUNYA.- El tinent d’alcalde Sr. Salas ret compte de la proposta de la regidoria de 

Governació, la qual literalment diu: 

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

 

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alella, per a l’adhesió de l’Ajuntament a 

la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.” 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que, en principi, suposa que a nivell de grups 

polítics ja han tingut oportunitat d’examinar la documentació i si volen algun aclariment, 

el farien, però bàsicament, com a informació general, diran que aquest anagrama RESCAT 

correspon a radiocomunicacions per a les emergències i la seguretat de Catalunya. Es 

tracta d’una xarxa de radiocomunicacions destinada a cobrir les necessitats de 
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comunicacions dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i 

d’altres administracions locals. Bàsicament aquest seria el concepte, i és tramitar 

l’adhesió a aquest conveni, signar-lo i entrar dins d’aquesta estructura on s’han anat 

incorporant gairebé totes les policies locals, i que ja s’està fent funcionar per mossos, 

bombers i altres col·lectius de seguretat, i que s’està estenent cada vegada més a 

policies locals. El concepte general seria aquest. 

 

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

unanimitat. 

 

7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES 

LOCALS DENOMINAT SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ALELLA.- El tinent d’alcalde Sr. Salas ret compte de 

la proposta de la regidoria de Governació, la qual literalment diu: 

 

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

 

Aprovar el conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de 

les policies locals denominat SIPCAT entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alella.” 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que això seria una segona part com a conseqüència 

d’aquest primer conveni. En el cas de RESCAT és la xarxa i en el cas del SIPCAT seria el 
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programari que permet utilitzar i treure el rendiment d’aquesta xarxa i també es fa 

mitjançant la signatura d’aquest conveni.  

 

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

unanimitat. 

 

8.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA PER CATALUNYA + 

SUMEM PER ALELLA – ACORD MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA I UNIÓ, D’ADHESIÓ A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.- El Sr. alcalde ret compte de la 

moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana per Catalunya + Sumem per Alella – 

Acord Municipal i Convergència i Unió, la qual literalment diu: 

 

“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 

continguts que retallaven l'àmbit d'autonomia del nostre país va sorgir, d'una 

banda, diverses onades de consultes populars sobre la independència a més de 

500 municipis del Principat, i, d'altra banda, un moviment entre els municipis de 

Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la 

Constitució Espanyola; paral·lelament, el 10 de juliol de 2010 va tenir lloc una 

multitudinària manifestació sobiranista que va recollir més d'un milió i mig de 

persones a Barcelona i que reclamava la independència de la nació. 

 

Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu preàmbul declara: “El 

Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de 

Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d'una manera àmpliament majoritària”. 

 

Atès que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets 

humans, qüestió aquesta que està recollida a la Carta de les Nacions Unides, com 
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també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat 

Espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama: 

 

“Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen 

lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 

econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, 

disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, 

però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional 

basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap 

cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en 

aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitats d'administrar territoris 

no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a 

l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta 

de les Nacions Unides”. 

 

Atès en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució 

d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir 

i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 

 

Atesa la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu 

2/2003, 23 28 d'abril, diposita en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens 

locals tenen dret d'associar-se en concordança amb el que disposa l'esmentat 

decret 110/1996. 

 

Per tots els motius exposats, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

acords: 

 

PRIMER.- Iniciar les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb 

l'objecte de defensar l'assoliment dels drets nacionals que corresponen a la nació 

catalana i promoure l'exercici del dret a decidir. 
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SEGON.- Expressar la voluntat de l'Ajuntament d'Alella de concórrer a l'assemblea 

que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l'Associació. 

 

TERCER.- Designar el senyor Alcalde com a representant d'aquest Ajuntament en 

l'Associació. Quan l'alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, i 

prèvia comunicació als portaveus dels grups municipals adscrits a la moció, podrà 

delegar el vot en un regidor. 

 

QUART.- Facultar el senyor Alcalde per signar els documents necessaris, prèvia 

comunicació als portaveus dels grups municipals adscrits a la moció, per a 

l'execució del present acord. 

 

CINQUÈ.- Que el representant d’aquest Ajuntament en l’Associació haurà d’anar 

informant als portaveus adscrits a la moció, dels avenços que vagin tenint lloc en 

el si de l’Associació.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que, si la regidora Sra. Xatart no hi té cap inconvenient,  donaria 

primer la paraula al regidor Sr. Almendro perquè pogués fer-ne una explicació, 

 

El regidor Sr. Almendro manifesta que, com bé explicava el Sr. alcalde, el grup municipal 

de Convergència i Unió han estat treballant en les darreres setmanes per arribar a posar 

en comú una proposta de moció. Qualsevol pregunta que tinguin sobre la moció serà 

contestada per la regidora Sra. Xatart i per ell mateix. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que la gent que formen part de Gent d’Alella han 

debatut aquesta moció com fan sempre amb tots els punts del Ple, i, dintre de la seva 

deliberació, hi ha gent que votaria a favor de la proposta de moció i gent que hi votaria 
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en contra. Per la qual cosa, a ells els toca abstenir-se com a grup, que és el que faran. 

Evidentment, també no cal dir que sempre intenten fer palès que estan aquí per parlar de 

qüestions que són estrictament de la competència del municipi, i que, lamentablement, 

ara per ara, si no fan consultes que són pròpies del municipi, difícilment tindran la 

capacitat que, per moltes consultes que facin sobre la independència, amb això se’n 

puguin sortir. Per tant, no té relació amb el que Gent d’Alella fa, per tant, ells no 

concorrien el dia 20 de novembre, no estaven als col·legis electorals, no podien ser 

votats per ningú, evidentment, i, per tant, el que correspon és treballar pel poble d’Alella 

i abstenir-se en una moció d’aquestes característiques. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que des del PSC els agradaria remarcar el seu 

pensament pel que fa a la relació de Catalunya amb Espanya. I és, en aquest sentit, que 

li agradaria fer incís i estan d’acord que cal que Catalunya tingui una major capacitat 

d’autogovern i tingui una major capacitat de control del seus propis recursos. Per tant, i 

entenent que ells defensen un model d’Estat que passa per un model federal, el PSC 

votarà en contra d’aquesta moció. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que ell, a diferència de Gent d’Alella, no ha tingut 

aquesta dicotomia entre haver d’aprovar o no aquesta proposta de moció. Està clar quin 

és el posicionament del grup municipal, en aquest cas del Partit Popular, però també el 

del Partit Popular en el conjunt de l’Estat Espanyol. Ells que sí que creuen en la 

Constitució i en els valors i principis que recull i representa, entenen que no té cabuda 

legal en el seu ordenament jurídic i constitucional mocions d’aquest tipus. Creu, 

sincerament, que el que els hauria de preocupar són els problemes, com apuntava la 

regidora de Gent d’Alella, els problemes dels seus veïns, en primer lloc, i els problemes 

per extensió de tots els ciutadans. I sí que és cert que, probablement, Catalunya estigui 

en una situació peculiar en el conjunt de l’Estat Espanyol, i això sí que els obliga des del 

Partit Popular a fer una reflexió sobre el que convé o no a Catalunya. I tenen molt clar 
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que el resultat d’aquesta reflexió aboca irremissiblement a revisar el sistema de 

finançament autonòmic, i, en particular, les condicions de finançament o de la relació 

econòmica i fiscal de Catalunya amb la resta del conjunt de l’Estat. En això sí que els 

trobaran, probablement, i allà sí que el Partit Popular i sobretot després del 20 de 

novembre, amb les responsabilitats que tenen en el conjunt de la nació, l’única nació 

legal que existeix en aquest moment en el conjunt de l’Estat, que és l’espanyola, des 

d’aquesta responsabilitat de govern de la nació espanyola sí que tindran molt a fer i a dir 

respecte la millora de les condicions dels ciutadans de Catalunya. També voldria rematar 

que el redactat que ells presenten en aquest Ple, com no podia ser d’una altra forma, 

probablement, perquè, probablement, també forma part del seu ADN, és un redactat 

peculiar i excloent per no dir sectari. I n’hi ha prou veure el literal de l’acord tercer que 

es proposa, i que diu “Designar el senyor Alcalde com a representant d'aquest Ajuntament 

en l'Associació. Quan l'alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, i prèvia 

comunicació als portaveus dels grups municipals adscrits a la moció (...)”, només als 

grups municipals que subscriguin aquesta moció. En el mateix sentit, l’acord quart, on 

proposen que només es comunicarà o es mantindrà informats els grups municipals que 

s’adscriguin o subscriguin la moció. I en el mateix sentit, l’acord cinquè que proposen. És 

a dir, pretenen involucrar tot l’Ajuntament en una aventura partidista, i, no obstant això, 

després, a posteriori, només informar de les gestions en aquest sentit secessionista a 

aquells grups que pugin amb ells en aquest vaixell, a aquesta aventura. No deixa de ser 

una manifestació més del talant i l’actitud amb què el Sr. alcalde governa aquest 

Ajuntament. Per tant, el grup municipal del Partit Popular hi votarà en contra.  

 

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

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

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

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

conseqüència s’aprova la proposta.  
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PRECS I PREGUNTES  

 

A) La regidora Sra. Marzo manifesta que havia sol·licitat un parell de qüestions en Plens 

anteriors i de les quals no ha rebut resposta o no té coneixement d’haver rebut res. 

Una qüestió afecta a l’amplada dels barrots de la barana del pont que hi ha sobre de 

l’autopista que els van dir que ho mirarien i que els en farien coneixedors. I després 

per al tinent d’alcalde Sr. Salas que havien comentat també que s’estava fent un 

informe en relació a si tenen capacitat sancionadora en el giratori aquell de la riera, 

davant del Sorli. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, pel que fa al tema de les baranes de l’autopista, són les 

baranes amb les mides reglamentàries que ha d’instal·lar l’empresa concessionària de 

les autopistes o que han d’instal·lar a totes. I, per tant, és una amplada regulada, 

més enllà de les mides que pugui tenir ella. Va anar a mirar el que la regidora Sra. 

Marzo va explicar, o el que ell va entendre, de que eren passables fàcilment els 

membres d’un cos entre els barrots. Ell no ho veuria tal com ella ho va explicar. En 

qualsevol cas, són unes mides estàndards que, en aquest cas, ells no regulen. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que no porta l’amplada, però que hi cap un cap, i, 

si hi cap un cap, hi cap un cos.  

 

El Sr. alcalde manifesta que el seu cap no ho sap.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que el cap d’una persona gran potser no, però el 

cap d’un nen li preocupa més. 

 

El Sr. alcalde manifesta que, en qualsevol cas, són les mides estàndards que ACESA té 

l’obligació d’instal·lar.  
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B) La regidora Sra. Marzo manifesta que, en relació al projecte del Casal, durant el Ple 

es va comentar de disposar per escrit dels números, tant pel que fa al cost de 

manteniment que es preveu, els costos d’explotació de la nova infraestructura, com 

també de la previsió de finançament de la infraestructura. Volia demanar formalment 

si podrien tenir aquests números per escrit quan sigui possible.  

 

El Sr. alcalde manifesta que ell pensava que, com que ja n’informen d’això, ja deuen 

estar totalment documentats, tenia aquesta sensació, però si no tenen tota la 

informació a l’hora de poder informar a la ciutadania, ja els hi farà a mà pel que fa a 

la proposta de funcionament, i, després, els càlculs són els que ja va dir ara deu fer 

dos Plens o tres, en el del 29 de setembre, i que, en qualsevol cas, segur que les 

xifres amb les que ells treballen queden recollides en l’acta. Però que no pateixin, 

que ho tindran a les seves mans aviat.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que, respecte a la seva consulta, evidentment, 

la va traslladar des del punt de vista de la facultat sancionadora que la regidora Sra. 

Marzo feia la pregunta. És evident que correspon a un estudi, que hi ha la necessitat 

d’una senyalització, i, per tant, en el moment que existeix aquesta senyalització, 

evidentment, si no es respecta hi ha una facultat sancionadora. I respecte a la 

solució definitiva d’aquell espai, encara no té l’informe definitiu.  

 

C) El Sr. secretari manifesta que volia demanar disculpes a la regidora Sra. Cristina 

Xatart i a la tinent d’alcalde Sra. Mans, perquè un e-tram que havia enviat la regidora 

Sra. Xatart, el va passar al Sr. alcalde en comptes de la tinent d’alcalde Sra. Mans, 

juntament amb un altre que sí que era per al Sr. alcalde referent al Consorci DO 

Alella. Es va equivocar i va passar al Sr. alcalde els dos e-trams. Ho diu perquè havia 

sortit al passat Ple ordinari a precs i preguntes . 

 

El Sr. alcalde manifesta que ell, en defensa d’ell mateix, entenia que també s’havia 

facilitat l’e-tram a la regidora corresponent. 
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El Sr. secretari manifesta que no. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Mans manifesta que moltes gràcies per l’aclariment.  

 

D) El Sr. alcalde manifesta que no n’han parlat abans, i no sap que en pensen, però 

coincidint o sent demà la data en que se celebra mundialment el dia en contra de la 

violència masclista, si els ve a bé han començat amb un minut de silenci i els en 

demanaria un altre per a totes les víctimes que a Catalunya, a Espanya i a tot el món 

hi continuen havent i que hi continuaran havent mentre entre tots, i possiblement, i 

especialment els homes, no decideixin que la força no és solució de res, i, en canvi, 

el respecte sí que és allò que els ha de moure, a tots plegats, per una bona i una 

correcta convivència. Si els sembla bé, faran el minut de silenci, aixecaran la sessió i 

després donaran pas a la intervenció del públic, si ho vol.    

 

 

A continuació el Ple procedeix a guardar un minut de silenci. 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que només restaria convidar-los a participar demà en els actes 

que se celebren aquí, a Alella, a les dotze del migdia, aquí a la Rambla Àngel Guimerà, 

davant dels espais del local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella, i a dos 

quarts de set, si no s’equivoca, a la Plaça de l’Ajuntament.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 hores 

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