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 FV/ac 

 

L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Caràcter: extraordinari 

Data: 30 de juny 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. Jose Bardes Conesa, regidor (Gd’A) 

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (P.P.) 

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

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

Sr. Benjamí Izquierdo i Albella, regidor (CiU) 

Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, regidor (CiU) 

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

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

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

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

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

Sra. Cristina Xatart i Alzina, regidora (CiU)  

 

Assistits pel sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés Conde. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Cristina Calle Sanz. 
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ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva celebrada el dia 11 de 

juny de 2011. 

2.-  Decret de l’Alcaldia núm. 697/2011 sobre designació de regidors delegats d’àrees 

3.- Decret de l’Alcaldia núm. 766/2011 sobre col·locació dels regidors a la sala de 

sessions. 

4.- Decret de l’Alcaldia núm. 767/2011 sobre designació de membres de la Junta de 

Govern Local. 

5.-  Decret de l’Alcaldia núm. 768/2011 sobre nomenament de tinents d’alcalde. 

6.- Decret de l’Alcaldia núm. 769/2011 sobre delegació d’atribucions a la Junta de 

Govern Local. 

7.-  Proposta de l’alcaldia sobre periodicitat de les sessions del Ple. 

8.- Proposta de l’alcaldia sobre periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local. 

9.- Proposta de l’alcaldia sobre constitució i funcionament de les Comissions 

Informatives. 

10.-  Proposta de l’alcaldia sobre constitució i funcionament de la Comissió Especial de 

Comptes. 

11.-  Proposta de l’alcaldia sobre designació de representants a Consorcis amb 

participació de l’Ajuntament, a l’ADF La Conreria, a l’AMTU i al Fons Català de 

Cooperació. 

12.-  Proposta de l’alcaldia sobre designació de representants a la Mancomunitat de 

Serveis d’Alella, El Masnou i Teià. 

13.- Proposta de l’alcaldia sobre designació de representants al Consell Escolar Municipal 

d’Alella. 

14.- Proposta de l’alcaldia sobre designació de representants al Consorci del Casal 

d’Alella. 

15.- Proposta de l’alcaldia sobre creació de places de personal eventual. 

16.- Proposta de l’alcaldia sobre retribucions, indemnitzacions i assistències dels 

membres de la Corporació. 
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 17.- Proposta de l’alcaldia sobre aprovació d’expedient de modificació de crèdits núm. 

5/2011. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 30 de juny 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 extraordinària. 

 

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 CONSTITUTIVA CELEBRADA 

EL DIA  11/06/2011.- A continuació la Presidència sotmet a votació l’aprovació de 

l’acta de la sessió constitutiva d’11 de juny de 2011, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

 2.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 697/2011 SOBRE DESIGNACIÓ DE REGIDORS 

DELEGATS D’ÀREES.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 697/2011, el 

qual literalment diu: 

 

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

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

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

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

gestió municipal, HE RESOLT: 

 

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

continuació es relacionen a favor dels regidors/es que s’expressen: 
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 a) Àrees de Cultura, Festes i Governació; es delega la seva gestió amb caràcter 

genèric a favor del regidor Sr. Frederic Salas i Mañas. 

b) Àrees d’Administració i Innovació; es delega la seva gestió amb caràcter 

genèric a favor de la regidora Sra. Maria Isabel Nonell i Torras. 

c) Àrees de Joventut i Esports; es delega la seva gestió amb caràcter genèric a 

favor del regidor Sr. Marc Almendro i Campillo. 

d) Àrees de Serveis Urbans, Obres Públiques, Mobilitat i Habitatge; es delega la 

seva gestió amb caràcter genèric a favor de la regidora Sra. Ana Fernández i Amela. 

e) Àrees d’Educació i Cooperació Internacional; es delega la seva gestió amb 

caràcter genèric a favor de la regidora Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas. 

f) Àrees de Serveis Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupació; es delega 

la seva gestió amb caràcter genèric a favor de la regidora Sra. Glòria Mans 

Cervantes. 

 

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

resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

 

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

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

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

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

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

següent al de la seva data.”  

 

El Sr. alcalde manifesta que en aquest Decret el que es determina és de quines àrees 

s’encarregarà cada regidor. 
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 El Ple municipal acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 697/2011.  

 

 

3.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 766/2011 SOBRE COL·LOCACIÓ DELS REGIDORS A LA 

SALA DE SESSIONS.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 766/2011, el 

qual literalment diu: 

 

“Andreu Francisco i Roger, alcalde-president d’aquest Ajuntament, en ús de les 

facultats que em confereix l’article 89 del Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, en ordre a la ubicació dels membres de la Corporació a la Sala de 

Sessions, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Que els regidors/es se situïn a la Sala de Sessions del Ple municipal de la 

següent manera:  

 

- A la dreta de la Presidència i en ordre correlatiu el Sr. Secretari, la Sra. Glòria 

Mans Cervantes, la Sra. Maria Isabel Nonell i Torras, la Sra. Maria Teresa Vilaró i 

Comas, la Sra. Cristina Xatart i Alzina, el Sr. Benjamí Izquierdo i Albella i el Sr. 

Vicenç Llorca i Berrocal. 

- A l’esquerra de la Presidència i en ordre correlatiu la Sra. Interventora, el Sr. 

Frederic Salas i Mañas, la Sra. Ana Fernández i Amela, el Sr. Marc Almendro i 

Campillo, la Sra. Mercè Marzo Gómez, el Sr. José Bardes Conesa i el Sr. Francisco 

Javier Berzosa Hergueta.   

 

SEGON.- Que es traslladi aquesta resolució a tots els interessats.” 

 

El Ple municipal acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 766/2011.  
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 4.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 767/2011 SOBRE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 

767/2011, el qual literalment diu: 

 

“Andreu Francisco i Roger, alcalde-president d’aquest Ajuntament, conformement a 

les atribucions conferides per l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local, i pel que disposen els articles 52 i 53 del Reglament 

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

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà 

integrada per 4 regidors, nombre de regidors no superior al terç del nombre legal 

de membres de la Corporació i que a continuació s’indiquen: 

- Sr. Frederic Salas i Mañas 

- Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

- Sra. Glòria Mans Cervantes 

- Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas 

 

SEGON.- La Junta de Govern Local tindrà com a funcions l’assistència permanent a 

l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i aquelles altres funcions, que el Ple 

municipal o l’alcalde li deleguin, a més de les que li corresponguin per qualsevol 

normativa legal. 

 

TERCER.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 30 de 

juny, a les 19 h, conformement al que disposa l’article 112.1 del Reglament 

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

 

QUART.- Conformement estableixen els articles 46 i 52.4 del Reglament 

d’Organització i Funcionament, de 28 de novembre de 1986, d’aquesta resolució es 

donarà coneixement al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-la, a més, 



7 

 personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense 

perjudici de la seva efectivitat, l’endemà de la seva data.”  

 

El Ple municipal acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 767/2011.  

 

5.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 768/2011 SOBRE NOMENAMENT DE TINENTS 

D’ALCALDE.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 768/2011, el qual 

literalment diu: 

 

“Andreu Francisco i Roger, alcalde-president d’aquest Ajuntament, conformement al 

que disposa l’article 46 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, HE 

RESOLT: 

 

PRIMER.- Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents: 

 

1r. tinent d’alcalde: Sr. Frederic Salas i Mañas 

2n. tinent d’alcalde: Sra. Maria Isabel Nonell i Torras 

3r. tinent d’alcalde: Sra. Glòria Mans Cervantes 

 

Als tinents d’alcalde, com a tals, els correspondrà substituir l’alcalde en la totalitat 

de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, 

malaltia o impediments. 

 

SEGON.- Conformement estableixen el número 1 de l’article 46 del Reglament 

d’Organització i Funcionament, de 28 de novembre de 1986, d’aquesta resolució es 

donarà coneixement al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-la, a més, 

personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense 

perjudici de la seva efectivitat, l’endemà de la seva data.”  
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El Ple municipal acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 768/2011.  

 

 

6.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 769/2011 SOBRE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Sr. alcalde ret compte del Decret de l’Alcaldia núm. 

769/2011, el qual literalment diu: 

 

“Andreu Francisco i Roger, alcalde-president d’aquest Ajuntament, conformement al 

disposat per l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local i articles 43 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, HE RESOLT: 

 

Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions: 

 

a) L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple, i de les bases de proves selectives del personal i de concursos per 

a la provisió de llocs de treball. 

b) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general, la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 

d’urbanització. 

c) Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import excedint de 

25.000€ no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de 

caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que 

l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, 

referit als recursos ordinaris. 
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 d) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan el seu import no excedeixi del 

10% de los recursos ordinaris del Pressupost municipal. 

e) L’alienació de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10 % dels 

recursos ordinaris del Pressupost, i en el supòsit de la de béns immobles, quan 

estigui prevista en el pressupost, i en la de béns mobles excepte els declarats de 

valor històric o artístic. 

f) L’aprovació de qualsevol despesa l’import de la qual excedeixi de 25.000€. 

g) L’atorgament de les llicències d’obres majors.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que són aquelles qüestions que sent potestat de l’alcalde es 

trasllada aquesta responsabilitat  a que sigui la Junta de Govern qui en sigui la 

responsable d’aprovar-les. Aquí, bàsicament, és l’aprovació d’instruments de 

desenvolupament de planejament general, o sigui la segona línia de modificacions o 

d’instruments de planejament, les modificacions de planejament general són potestat del 

Ple; tot el que serien les contractacions entre 25.000€ i el 10% del pressupost municipal, 

les que estan per sobre d’aquest 10% són potestat del Ple; l’aprovació dels projectes 

d’obres i serveis també que estiguin per sota del 10%; l’aprovació de les llicències 

d’obres, la plantilla, etcètera. Són tot un seguit de potestats que pertanyen a Alcaldia 

però que es deleguen a la Junta de Govern.  

 

 

El Ple municipal acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 769/2011.  

 

 

7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.- El Sr. 

alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 
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 “Conformement al que preveu l’article 78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament 

i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

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

 

Establir que el Ple municipal celebri les seves sessions ordinàries una vegada al 

mes, l’últim dijous, a les 20 hores.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta seria el darrer dijous de cada mes, a les vuit del 

vespre, com és el dia d’avui. 

  

 

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

unanimitat. 

 

 

8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment 

diu: 

 

“Atès que l’article 99 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 

correspon al Ple municipal determinar la periodicitat de les sessions ordinàries que 

celebri la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal 

l’adopció del següent acord: 

 

Establir que la Junta de Govern Local celebri les seves sessions ordinàries un cop a 

la setmana, cada dijous, a les 19 hores.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que igual que a l’anterior es proposa que continuï com fins ara, 

que és cada dijous, a les set de la tarda. 
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la 

qual literalment diu: 

 

“Conformement al que disposa l’article 38.b del Reglament d’Organització, 

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

2568/1986, de 28 de novembre, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció 

del següent acord: 

 

PRIMER.- Crear una única Comissió Informativa integrada per la totalitat dels 

membres del Consistori. 

 

SEGON.- L’alcalde, conformement al que disposa l’article 125 del ROF, és el 

president nat de cada comissió, podent-ne delegar la presidència a qualsevol 

regidor. 

  

TERCER.- En el supòsit que a les sessions de la Comissió Informativa se sotmetin 

assumptes a votació, el vot emès es ponderarà en funció del nombre de regidors 

que cada grup polític tingui al Ple municipal. 

  

QUART.- La Comissió Informativa celebrarà sessions ordinàries un cop al mes, el 

penúltim dijous, a les 20 hores.” 
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 El Sr. alcalde manifesta que aquí el que es proposa, també com era fins a data d’avui, és 

que les sessions ordinàries de les informatives, es produeixin el penúltim dijous de cada 

mes, a les vuit del vespre. Per tant, el dijous previ al dijous de Ple és quan es farien les 

Comissions Informatives i només es constitueix una única Comissió Informativa on hi 

assisteixen tots els regidors.   

  

 

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

unanimitat. 

 

 

10.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, 

la qual literalment diu: 

 

“De conformitat amb l’establert pels articles 48.1.c) i 58 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Crear la Comissió Especial de Comptes, per a l’examen, estudi i l’informe 

dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del 

pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors 

independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes 

municipals de gestió. 

 

SEGON.-  Ostentarà la Presidència de la Comissió l’alcalde o el regidor en qui 

delegui, i en formarà part un representant de cada grup polític municipal, designat 

per aquest mitjançant escrit dirigit a l’alcalde. 
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 TERCER.-  Els acords adoptats per la Comissió s’efectuaran mitjançant vot ponderat en 

funció del nombre de regidors que cada grup polític tingui al Ple municipal. 

 

QUART.- A més de les sessions necessàries per a l’aprovació dels comptes 

anuals de la Corporació, es convocarà una sessió ordinària la segona quinzena del 

mes de setembre per avaluar l’evolució dels comptes durant el primer semestre de 

l’any.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí el que es fa és que cada grup municipal haurà de 

proposar un representant per pertànyer a aquesta comissió, que és la comissió que 

estudia i fa informe favorable o no pel que fa als comptes anuals de la corporació i que, 

per tant, després s’envien als diferents organismes superiors de control de les 

comptabilitats de les administracions. I aquí sí que van introduir, a proposta dels 

diferents grups de l’oposició, que en la segona quinzena del mes de setembre, més enllà 

de les Comissions Especials de Comptes necessàries per a l’aprovació dels comptes anuals, 

se celebri una sessió per tal d’informar sobre l’evolució dels comptes a 30 de juny, és a 

dir, per informar de com estan els comptes a la meitat de l’exercici.  

  

 

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

unanimitat. 

 

 

Arribat aquest punt i essent les 20 hores i 10 minuts compareixen a la sessió la regidora 

Sra. Marzo i el regidor Sr. Berzosa.  

 

 

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A CONSORCIS 

AMB PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT, A L’ADF LA CONRERIA, A L’AMTU I AL FONS 
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 CATALÀ DE COOPERACIÓ.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Designar a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, Sr. Andreu Francisco i 

Roger, com a representant municipal en els següents consorcis: 

 

- Consorci Localret 

- Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de 

Mataró (Consorci Digital Mataró Maresme) 

- Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

- Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 

- Consorci D.O. Alella 

 

SEGON.- Designar a l’Alcalde-President, com a representat municipal a l’Associació 

de Defensa Forestal (ADF) “La Conreria”.  

 

TERCER.- Designar a la regidoria delegada de les àrees de Serveis Urbans, Obres 

Públiques, Mobilitat i Habitatge, Sra. Ana Fernández i Amela, com a representant 

municipal  en el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i 

en l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).   

 

QUART.- Designar a la regidora delegada de les àrees de Serveis Socials, Sanitat, 

Equitat i Emprenedoria i Ocupació, Sra. Glòria Mans Cervantes, com a representant 

municipal en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix 

Maresme.  
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 CINQUÈ.- Designar a la regidora delegada de les àrees d’Educació i Cooperació 

Internacional, Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, com a representant municipal en el 

Fons Català de Cooperació.” 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

12.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A LA 

MANCOMUNITAT DE SERVEIS D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ.- El Sr. alcalde ret compte 

de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Vist el disposat per l’article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat de Serveis d’Alella, 

El Masnou i Teià,  aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent 

acord: 

 

Designar com a representants en la referida Mancomunitat de Serveis a l’Alcalde-

President, Sr. Andreu Francisco i Roger, i a la regidoria delegada de les àrees de 

Serveis Urbans, Obres Públiques, Mobilitat i Habitatge, Sra. Ana Fernández i Amela, 

havent els regidors de l’oposició designar un representant d’entre ells per a la 

mancomunitat.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí el que es proposa és designar com a representants per 

part del govern a ell mateix i a la regidora Sra. Ana Fernández, i que els representants de 

l’oposició tindran un membre dintre del Consell General de la Mancomunitat. Els membres 

de l’oposició faran una proposta, que li consta que ja la tenien elaborada i que no sap si 

ja han presentat a Secretaria, però que, en qualsevol cas, no cal que sigui prèviament 

sinó que quan puguin i ho presentin quedaran com a efectius els representants de 

l’oposició en la Mancomunitat.  
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

13.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL CONSELL 

ESCOLAR MUNICPAL D’ALELLA.- Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la 

qual literalment diu: 

 

“De conformitat amb el previst per l’article 14.1 en relació amb l’article 11.4 del 

Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alella, aquesta Alcaldia proposa al Ple 

municipal l’adopció del següent acord: 

 

Designar com a representants de la Corporació municipal en el Consell Escolar 

Municipal d’Alella les següents persones: 

 

- Andreu Francisco i Roger, alcalde-president. 

- Maria Teresa Vilaró i Comas, regidora de les àrees d’Educació i Cooperació 

Internacional. 

- Glòria Mans Cervantes, regidora de les àrees de Serveis Socials, Sanitat, 

Equitat i Emprenedoria i Ocupació. 

- Vicenç Llorca i Berrocal, regidor del grup municipal de CiU. 

- Mercedes Marzo Gómez, regidora del grup municipal de Gd’A. 

- Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor del grup municipal del PP.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que en aquest òrgan que és de recent creació es va determinar 

que per part dels diferents membres representants de les diferents escoles i col·legis, 

tant públics com privats, i dels diferents cossos, que hi haguessin sis representants de 

l’Ajuntament, dels quals ja es va plantejar en el mandat anterior que fossin tres de 
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 govern i tres de l’oposició. Aquesta vegada el que es proposa és que en siguin 

representants l’alcalde com a president, la regidora Sra. Teresa Vilaró, com a responsable 

de l’àrea d’Educació, i després les regidores i regidors Sra. Glòria Mans, Sr. Vicenç Llorca, 

Sra. Mercè Marzo i Sr. Francisco Javier Berzosa. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

14.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL CONSORCI 

DEL CASAL D’ALELLA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“L’article 10 dels Estatuts del Consorci del Casal d’Alella, aprovats definitivament 

pel Ple municipal en sessió de 29 de maig de 2006, estableix que la Junta de 

Govern estarà integrada per cinc regidors de l’Ajuntament d’Alella, els quals 

finalitzaran el seu mandat coincidint amb el del Consistori. 

 

Atès que aquest mateix article estableix que el nomenament dels representats de 

l’Ajuntament correspon al Ple de l’Ajuntament per majoria qualificada de tres 

quartes parts, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent 

acord: 

 

Elegir com a representants de l’Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci del 

Casal d’Alella els següents regidors: 

 

- Sr. Andreu Francisco i Roger (alcalde president) 

- Sr. Frederic Salas i Mañas (regidora de Cultura, Festes i Governació) 
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 - Sra. Glòria Mans Cervantes (regidora de les àrees de Serveis Socials, Sanitat, 

Equitat i Emprenedoria i Ocupació) 

- Sra. Cristina Xatart i Alzina (regidora del grup municipal de CIU) 

- Sra. Mercedes Marzo Gómez (regidora del grup municipal de Gd’A)” 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí es requereix el vot de la majoria qualificada de tres 

quartes parts, segons els propis Estatuts del Consorci, que és de 10 sobre 13 regidors. Hi 

ha 5 representants. 

  

 

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

unanimitat. 

 

 

15.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CREACIÓ DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL.- 

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

 

“De conformitat amb els articles 22.2 i) ,i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2 j) i 

176 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al Ple 

municipal l'adopció del següent acord: 

 

Aprovar la creació de les següents places de personal eventual: 

 

- Una plaça adjunt/a a l'Alcaldia, dotada amb unes retribucions anuals brutes de 

24.573,60 euros.” 
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 El Sr. alcalde manifesta que en el mandat anterior hi havia dues persones en aquesta 

condició. Per aquest mandat es proposa la creació d’una única plaça d’adjunta a l’àrea 

d’Alcaldia. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que en aquest punt de l’ordre del dia li agradaria saber, 

tal i com diu la proposta, el perquè es puja la retribució un 20% del que hi havia 

anteriorment.  

 

El Sr. alcalde manifesta que hi ha una retribució fixada lleugerament per damunt del que 

hi havia prèviament, però també per adequar-ho a les noves responsabilitats que 

ostentarà la persona.  

 

La regidora Sra. Xatart pregunta al Sr. alcalde si podria definir les noves responsabilitats. 

 

El Sr. alcalde manifesta que més enllà de donar el suport a Alcaldia, l’objectiu és que 

aquesta persona faci un seguiment dels diferents projectes estratègics pel govern que 

s’han de desenvolupar al llarg del mandat i que ell creu que requereixen d’aquesta 

persona que vetlli per la transversalitat que tenen tots aquests diferents projectes. I és 

per això que hi ha aquest increment que es troba a mig camí del que hi havia entre les 

dues retribucions de l’anterior mandat. 

 

La regidora Sra. Xatart pregunta al Sr. alcalde si en aquestes retribucions hi aplicaran el 

Reial Decret que s’ha aplicat a tots. És a dir, si haurà un percentatge de reducció d’un 5 o 

un 6 per cent o el que pertoqui per tram o no. 

 

El Sr. alcalde manifesta que no, que en aquest cas com en les retribucions que venen a 

posteriori, són retribucions que es fixen des de ja, i, per tant, aquí estaria aplicada, si 

cal, aquesta reducció proposada pels treballadors i funcionaris del 5 o 6 per cent. 
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 El regidor Sr. Berzosa manifesta que no acaba d’entendre la idoneïtat o la necessita de 

contractar una persona eventual, sigui quina sigui, i sense entrar a qüestionar la vàlua de 

la persona que finalment ocupi aquesta plaça, quan el Sr. alcalde que està justificant 

aquesta necessitat de recolzament a Alcaldia, en el recolzament a les seves funcions com 

a alcalde, quan el Sr. alcalde ha passat o passarà de tenir una dedicació parcial a una 

dedicació exclusiva. El Sr. alcalde amb la seva dedicació exclusiva vol dir-los o han 

d’entendre, que no està suficientment capacitat o qualificat i necessita una persona 

eventual per continuar recolzant-lo tot i la seva dedicació exclusiva.  

 

El Sr. alcalde manifesta que les feines d’Alcaldia són moltes i diverses. El dia a dia és 

molt intens. La seva dedicació per molt que canviï de parcial a exclusiva, que també al 

principi de l’anterior mandat era exclusiva, i que en qualsevol cas pel volum de feina que 

hi ha, creuen convenient  que hi hagi d’haver aquesta persona que doni aquest suport, 

no només a Alcaldia sinó de manera transversal a les diferents àrees, sobretot amb els 

projectes compartits. A partir d’aquí, poden considerar que és innecessari, que és 

suficient o és excessiu, però ell entén que complementa les tasques que s’han de 

desenvolupar en aquest cas per part d’Alcaldia i del govern. 

 

El regidor. Sr. Berzosa manifesta que fent un exercici de bona voluntat o de molt 

voluntarisme podria entendre aquesta justificació, aquesta argumentació que el Sr. 

alcalde planteja, però la veritat és que li costa. Li costa quan la situació econòmica és la 

que és, quan estan reiteradament insistint en aplicar polítiques d’austeritat en els seus 

municipis, i en concret en el seu. I no veuen la necessitat de generar una plaça eventual 

amb un augment del 20% de les retribucions amb les que ja venia. I unes retribucions 

sobre les quals, a més,  el Sr. alcalde no ha deixat clar si s’aplicarà la mesura del Reial 

Decret del maig de l’any passat de mesures extraordinàries per afrontar la crisi. En 

qualsevol cas, insisteixen que els sembla innecessària, sobretot quan el principal 

fonament és el de recolzament a Alcaldia i el Sr. alcalde ha passat o passarà d’una 

dedicació parcial a una dedicació exclusiva. Per tant, des del grup municipal del Partit 
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 Popular, votaran en contra d’aquesta mesura que entenen que encareix els seus 

pressupostos i engreixa la seva despesa. 

 

El Sr. alcalde manifesta que el seu canvi de dedicació teòric a l’Ajuntament passaria de 

36 hores teòriques setmanals a 40 hores teòriques setmanals, i li garanteix ell que en són 

unes quantes més. Per altra banda, creu que ha quedat clar en la seva intervenció 

anterior que tant aquestes retribucions com les que s’estableixen posteriorment amb les 

dedicacions i les retribucions per assistències en els membres d’aquest consistori, 

d’aquesta sala de Plens, doncs ja són amb les rebaixes teòriques aplicades del que era 

l’any passat. I després, ell entén i està vinculat en el següent punt, la proposta final de 

les retribucions sumant electes i eventuals, comporten una reducció a data d’avui de 

gairebé 6 punts, 5,7 o 5,8 de la despesa que hi havia pressupostada per a l’any 2011 

comptant això. Per tant, entén que no en vegin la necessitat, però en aquest cas creu 

que per poder desenvolupar millor totes les tasques que es duguin a terme, tant des de 

govern i  com a suport a Alcaldia, i com a suport a govern, aquesta plaça és interessant 

que hi sigui. 

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que ells també votaran en contra sense entrar, 

lògicament, ni en la persona ni amb el perfil. Però igual que pensen que en el seu 

moment es va justificar per la necessitat de desenvolupar amb el seus coneixements, que 

ho són, tot el Pla Local de Dones, aquesta és una feina que ja està feta. El Sr. alcalde 

justifica aquesta contractació amb un suport al govern que és un govern que com veuran 

en el següent punt ja té una dedicació important per molta part dels seus membres. I, 

per tant, ells entenen en aquest context, que també han de donar exemple i han de 

vetllar perquè l’accés a la funció pública es faci tal i com està estipulat. Per tant, ells 

també hi votaran en contra.         

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que ells també hi votaran en contra, però més que res 

perquè tampoc acaben d’entendre ni tampoc se’ls ha justificat el per què la resta del 

consistori tenen les retribucions congelades i aquest càrrec i aquesta persona doncs no. I 
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 no veuen que hi hagi funcions noves que requereixi aquest augment del 20%. És evident 

que no. 

 

El Sr. alcalde manifesta que en qualsevol cas és una plaça que aquí està vinculada com a 

adjunta a Alcaldia amb unes funcions, que s’hi haurà d’assignar una persona i que entén 

que aquesta retribució també s’ajusta més a les noves responsabilitats, més enllà que pel 

que fa als electes doncs ja es veurà en la proposta posterior, van per unes dedicacions 

fixades, establertes per unes quaranta hores i que aquestes es mantindran les mateixes 

que hi havia fins a data d’avui.  

 

 

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

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

i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardes, Berzosa, 

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

 

 

16.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I 

ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.- El Sr. alcalde ret compte de la 

proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el 

seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre 

de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les 

Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, 

retribucions i indemnitzacions. 
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 a)  Retribucions 

 

 Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels 

seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser 

donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han 

d’assumir el pagament de les quotes. 

 

Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la 

consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de 

càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o 

parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a 

cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 

 

b)  Indemnitzacions 

 Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de 

dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses 

ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació 

documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i 

les que en aquest sentit aprovi el Ple. 

 

c)  Assistències 

 

 Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran 

assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que 

formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació. 

 

d)  Assignació als grups polítics municipals 
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  Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics 

una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots 

els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells. 

 

L’Alcaldia, al Ple de l’Ajuntament proposa l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.- Reconèixer a l’alcalde, Sr. Andreu Francisco i Roger la dedicació exclusiva en 

el desenvolupament del càrrec per realitzar funcions de presidència i portar 

directament diferents àrees, amb una retribució bruta equivalent a la vigent fins l’11 

de juny de 46.955 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-lo d’alta en el 

règim general de la Seguretat Social. 

 

Segon.- Reconèixer la dedicació exclusiva en el desenvolupament del càrrec per 

ostentar delegacions de l’Alcaldia, sent la retribució bruta igual a la vigent fins l’11 de 

juny de 27.305 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d’alta en el 

règim general de la Seguretat Social., als següents regidors: 

 

 1r. tinent d’alcalde Sr. Frederic Salas i Mañas. Delegat en les àrees de Cultura, Festes 

i Governació. 

 3a. tinent d’alcalde Sra. Glòria Mans i Cervantes. Delegada en les àrees de Serveis 

Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupació. 

 Sra. Ana Fernandez i Amela. Delegada en les àrees de Serveis Urbans, Obres 

Públiques, Mobilitat i Habitatge. 

 

Tercer.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar 

delegacions de l’Alcaldia, amb dedicació de trenta hores setmanals, amb una 

retribució bruta proporcional de 20.478,75 euros anuals, a abonar en dotze 

mensualitats i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social., als 

següents regidors: 
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  Sr. Marc Almendro i Campillo. Delegat en les àrees de Joventut i Esports. 

 

Quart.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar 

delegacions de l’Alcaldia, amb dedicació de trenta cinc hores setmanals, amb una 

retribució bruta proporcional de 23.891,88 euros anuals, a abonar en dotze 

mensualitats i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social., als 

següents regidors: 

 

 2a. Tinent d’alcalde Sra. Isabel Nonell i Torra. Delegada en les àrees d’Administració 

i Innovació. 

 

Cinquè.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec de regidor 

de l’oposició, amb dedicació de quinze hores setmanals, amb una retribució bruta 

proporcional de 10.239,38 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los 

d’alta en el règim general de la Seguretat Social, als següents regidors: 

  

 Sra. Cristina Xatart i Alzina 

 Sra. Mercedes Marzo Gómez 

 Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta 

 

Sisè.- Establir el següent règim d’indemnitzacions i  assistències: 

 

1.- Assistència a sessions i comissions 

 

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, 

percebran per l’assistència a les sessions que portin a terme els òrgans municipals, 

les següents quantitats: 

 

 * Sessions de Ple: Regidors:  276,35 euros/sessió     
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 * Sessions de la Comissió de Govern: 

   Regidors:  138,17 euros/sessió 

 

* Sessions de les Comissions Informatives i especials: 

   Regidors:  69,09 euros/sessió  

 

Els regidors percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de 

les Comissions Informatives de les quals formi part, encara que no s’arribin a realitzar 

per manca del quòrum necessari, o no assistència del seu president, si prèviament no 

l’ha desconvocat amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores. 

 

 2.- Assistències 

 

 a) Participació en tribunals i meses de contractació. 

 

Per cada dia d’examen seran d’aplicació les indemnitzacions segons categories 

previstes en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, reguladora de les 

indemnitzacions per raó del servei i segons el següent detall: 

 

 - Categoria primera: President i secretari: 45,89 euros 

  Vocals:   42,83 euros 

 

 - Categoria segona: President i secretari: 42,83 euros 

  Vocals:   39,78 euros 

 

 - Categoria tercera: President i secretari: 39,78 euros 

  Vocals:   36,72 euros 

 

 b) Assistències a reunions d’òrgans col·legiats. 
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 Per l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats a què fa referència l’article 28 del Reial 

Decret 462/2002, es percebran les mateixes quantitats previstes per l’assistència a 

tribunals de selecció de personal de categoria segona. 

  

 3. Per comissions de serveis 

 

Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres de 

l’Ajuntament, fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes 

indemnitzacions establertes per als treballadors municipals. 

 

Quan a les despeses de viatge s’abonarà l’import corresponent per la utilització de 

qualsevol mitjà de transport. 

 

En el suposat d’utilitzar vehicle propi, s’abonarà la mateixa quantitat que als 

treballadors municipals per quilòmetre per l’ús del vehicle. 

 

Setè.- Determinar l’assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals, de 

conformitat amb el que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la 

forma que es detalla a continuació: 

 

Grup polític  Component fix Variable Total anual 

ERC-SxA-AM 270,00 euros 405,00euros x6 regidors 2.700,00 euros 

CIU 270,00 euros 405,00euros x3 regidors 1.485,00 euros 

Gd’A 270,00 euros 405,00euros x1 regidor 1.080,00 euros 

PP 270,00 euros 405,00euros x1 regidors 675,00 euros 

PSC-PM 270,00 euros 405,00euros x1 regidors 675,00 euros 

TOTAL ANUAL................................... 6.750,00 euros 

 

El pagament es farà trimestral. 
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 Vuitè.- Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des 

del 12 de juny o quan sigui possible i quedaran subjectes a la variació de l’import 

menor dels dos següents: El que s’apliqui als treballadors de l’Ajuntament o al de l’IPC 

anyal. 

 

Novè.- Ordenar la publicació íntegra dels anteriors acords en el Butlletí Oficial de la 

Província i tauler d’anuncis de la Corporació.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que com deia abans, pel que fa a aquestes retribucions, tant la 

retribució de l’alcalde en la seva equivalència a la dedicació exclusiva, a aquesta teòrica 

jornada de 40 hores, com les dedicacions dels regidors estan mantingudes al mateix preu 

que hi havia fins abans de les eleccions municipals. En la proposta es detallen la 

dedicació i retribucions dels diferents regidors amb dedicació parcial o exclusiva així com 

dels regidors portaveus dels diferents grups municipals de l’oposició. Per altra banda, 

també s’hi detallen els diferents membres de la corporació que tindran alguna 

compensació per assistència. Després hi ha també algunes assistència més, algunes 

meses i reunions, però que és irrellevant perquè bàsicament no s’utilitzen mai al llarg del 

mandat. I després a la proposta també s’hi determinen les assignacions econòmiques als 

diferents grups polítics municipals en les quals ja se’ls hi va aplicar un 10% de reducció 

de les que hi havia el 2007 l’any passat i que comporten un total de 6.750€, els quals 

tenen una part de component fix i una part de component variable en funció del nombre 

de regidors. I com els deia abans s’aproven el mateix nombre, a part dels imports reduïts, 

del mes de juny i juliol de l’any passat, s’aproven el mateix nombre de dedicacions 

exclusives i parcials i amb unes equivalències de dedicacions que són pràcticament les 

mateixes que ara fa quatre anys.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que hi votaran a favor perquè Convergència i Unió des 

del primer dia, i així ho han defensat a les reunions que han tingut, sempre han estat per 

la congelació de les retribucions. Pensen que no és moment de res més. 
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 El regidor Sr. Berzosa manifesta que per anticipar el sentit del vot del grup municipal 

del Partit Popular recolzant aquesta proposta, sobretot després de que es reconsiderés la 

proposta inicial que consistia en un augment del 10% pràcticament pel que queda 

d’aquest any 2011 i d’un increment del 15% del sou de les retribucions de tots els electes 

per a l’exercici vinent. Després d’alguna conversa amb tots els portaveus de tots els grups 

doncs l’equip de govern ha recapacitat, ha reconsiderat el seu intent inicial d’augmentar 

el sou i les retribucions dels electes, i, per tant, recolzaran aquesta proposta. 

 

El Sr. alcalde manifesta que és una qüestió que es va estar valorant. Evidentment el 

primer import no era el 10%, era inferior, però en qualsevol cas, entenen la situació del 

context, i, per tant, per això també han acabat fent aquesta proposta. Hi va haver un 

debat important sobre la bondat o no de poder-ho fer. En qualsevol cas, aquestes 

diferents retribucions doncs pels imports, com han pogut veure no són excessives, són 

més aviat modestes. I, en qualsevol cas, es van estar valorant, però finalment, es va 

creure que amb l’objectiu d’aconseguir la unanimitat o el major suport possible en 

aquesta votació doncs que era coherent i responsable acabar presentant la proposta que 

s’ha presentat.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

17.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS NÚM. 5/2011.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“Vist l'informe d'Intervenció i segons el que disposa l'article 36i ss del RD 500/90 

de 20 d'abril i l'article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Atès els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local, l'aprovació de ta modificació del pressupost és competència del Ple 

de l'Ajuntament amb majoria simple. 

 

PROPOSO al Ple municipal l'adopció del següent acord: 

 

 

1. Aprovar l'expedient de CREDIT EXTRAORDINRI per import de 138000€ finançat 

amb romanent de crèdit i subvenció PUOSC. 

Partida alta Descripció Incorporació € 

19 Substitució canonada MAS COLL 138.000 
TOTAL   
Finançament   
87000 Romanent de tresoreria general 78.000 

   
 PUOSC 60.000 

TOTAL  138.000  
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant publicació d'un edicte al BOP i al taulell d'anuncis de 

l'Ajuntament a l'objecte que es puguin interposar tes reclamacions que s'estimin 

oportunes. 

 

3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l'acord s'entendrà 

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.” 

 

El Sr. alcalde manifesta que per la seva urgència es va incorporar aquesta modificació de 

crèdit 5/2011 en aquest Ple. S’incorporen un romanent de tresoreria i una subvenció de 

PUOSC per tal de poder tirar endavant una obra de substitució de canonades d’aigua 

potable en el barri de Mas Coll, per un total de projectes de 138.000€, dels quals 78.000€ 

serien per romanent de tresoreria i 60.000€ per la subvenció de PUOSC. El fet 
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 extraordinari de portar-lo en aquest Ple és que hi ha la data del 25 d’agost d’enguany, 

com a data última de poder tenir adjudicades els obres d’aquest projecte per tal de poder 

tenir accés a aquesta subvenció del PUOSC. És per això que per tal de poder treure a 

licitació les obres doncs cal que aquests diners hi siguin en el pressupost per poder-los 

adjudicar abans del 25 d’agost. I també s’ha portat en aquesta situació perquè s’havia 

estat mirant la viabilitat o la possibilitat de que aquestes obres les pogués dur a terme 

l’empresa concessionària del servei de l’aigua d’Alella, que és SOREA. I que es va estar 

estudiant diferents casos que podien haver estat més o menys similars en d’altres 

municipis, però la necessitat de l’adjudicació complerta de l’obra  i la justificació de tota 

la inversió davant de la Generalitat de Catalunya, doncs havent-ho parlat amb l’àrea 

d’Intervenció, que és qui n’ha de donar el vistiplau, es va creure que no procedia, i que, 

per tant, s’havia de treure a licitació totes les obres conjuntament. I, per tant, per això 

avui porten aquesta modificació de crèdit a votació.  

 

 

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

unanimitat. 

 

 

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

35 min, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 
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 18/07/11 de 15.15 a 16.15 

  de 17.30 a 19.00 

  de 19.45 a 20.15 
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