ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET
DEL CONSELL DE POBLE.
A la sala “Les Golfes de Can Lleonart”, a les 19 hores, del dia 27 de desembre de 2017,
als efectes de celebrar la sessió del Consell de Poble, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr.
alcalde, Andreu Francisco i Roger, es reuneixen els membres que a continuació
s’indiquen:
Com a representants de l’Ajuntament hi assisteixen:
-

Sra. Anna Alfaro i Lucas, regidora (ERC-SxA-AM)

-

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

-

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

-

Sra. Maria Isabel Nonell i Torras, 3a tinent d’alcalde (ERC-SxA-AM

-

Sra. Laura Ribalaiga i Prats, regidora (ERC-SxA-AM)

-

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

-

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

Hi assisteix com a representant del Consell sectorial:
-

COMISSIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL

-

CONSELL SECTORIAL DE BARRIS

Hi assisteixen presidents o representants de les següents entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats
-

ADF ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL D´ALELLA

-

AGRUPACIÓ SARDANISTA ALELLA

-

ANC ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

-

ASSOCIACIÓ DE DONES “MONTSERRAT ROIG” D’ALELLA

-

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ALELLA 2013

-

ASSOCIACIÓ JUVENIL TIMBALERS DEL MOST D’ALELLA

-

GRUP LOCAL DE CÀRITES DE LA PARRÒQUIA DE ST. FELIU D´ALELLA

-

CERCLE FILATÈLIC BÍBLIC

-

CLUB FUTBOL ALELLA

-

DIABLES DEL VI D’ALELLA

-

ÒMNIUM CULTURAL - ALELLA, EL MASNOU, TEIÀ -

-

POLIFÒNICA JOIA D’ALELLA

-

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CANONGE - LA FONT -

-

CASAL D’ALELLA

-

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS COLL

-

ESPLAI GUAITA’L D´ALELLA

-

CLUB BÀSQUET D’ALELLA

Assistits per mi, Alba Coll Cuquerella, actuant com a secretària del Consell de Poble.
El president obre l’acte i manifesta que aquesta reunió tindrà dues parts. La primera
part estarà vinculada al futur passeig de la Riera i la segona part veuran la resta de
punts de l’ordre del dia. Fa poc més d’un any que van fer el darrer Consell de Poble.
Segurament circumstàncies actuals els han portat a no veure’s abans. La idea és
tornar-se a veure entrada la primavera i generar més reunions.
A continuació s’entra a conèixer dels assumptes següents:
1.- PROCÉS PARTICIPATIU TRAM RIERA DE CAN LLEONART A CANONGE.- El Sr.
alcalde manifesta que tenen aquí el Sr. Marc Major de l’empresa Índic, que farà una
exposició del que volen fer i de com seria el procés participatiu. D’entrada farà una
mica de resum. En els anys 90 es va decidir soterrar alguns trams de la Riera d’Alella.
Hi va haver un debat i es van engegar unes obres d’enginyeria, però no es va
urbanitzar ni adequar espais. El govern 1999-2003, l’any 2002 va començar a pensar i
treballar. L’any 2004 van fer doble sessió perquè la gent opinés i en funció d’allò varen
determinar tot un seguit d’idees. En el següent mandat es va optar per la proposta
presentada per Martínez Lapeña. Durant els següents anys es van executar alguns
trams. El tram del pou sorrenc a Alella Parc es vol solucionar aquest 2018, si més no
fer un pas per a vianants. I cal treballar en el tram des de Can Lleonart fins al Masnou.
Haurien d’actualitzar la proposta i posar-la a debat per veure quins usos hi volen i com
ho volen. D’aquest procés sortiran vàries propostes que el Consell de Poble debatrà. I
l’equip d’arquitectes ho haurà de tenir en compte per redactar el projecte executiu i
poder-lo licitar el 2020. Estan fent un exercici de pensar en el futur que vindrà a
donar un valor afegit al poble. Creuen important que el concepte de riera com a
identitat no s’hauria de perdre, sobretot d’aquest tram principal. Partiran del treball
de 2006-2007, que és la proposta que va tenir més suport dels grups municipals i
tècnics d’aquest moment. Aquell treball compatibilitzava els usos de passeig i
aparcament en bateria. El passeig seria una mica com el que hi ha en el tram que s’ha
fet més amunt. Ara cedeix la paraula al Marc Major perquè faci la seva exposició.

El Sr. Major manifesta que respecte el procés de participació els passos a seguir serien
els següents:
-

Presentació al Consell de Poble.
Sessions de treball sectorials.
Sessió de treball Consell de Poble.
Elaboració informe final del procés.

El primer pas és avui amb aquesta presentació. Els demanen que aquest sigui un espai
de participació i també demanen la col·laboració de tots per fer que la gent vingui a
les sessions obertes. El paper del Consell de Poble és el següent:
Funcions i rol del Consell de Poble en aquest procés:
-

Rebre informació respecte el projecte.
Fer un seguiment del projecte.
Ajudar a dinamitzar i fer difusió de les sessions de treball.
Realitzar un debat respecte el projecte de la Riera.
Ser informat del resultat final del procés.

Entre la sessió de presentació i la sessió de treball del Consell de Poble es realitzaran
un seguit de sessions sectorials:
-

Sessió amb gent gran (en el marc del Casal de la Gent Gran).
Sessió amb adolescents i joves (a través de l’Espai Jove).
Sessió d’infants (delegats de classe).
Sessió oberta a tota la ciutadania.

Vol aprofitar per felicitar-los perquè veu entre els assistents a la reunió gent jove, la
opinió dels quals també és molt important i sovint costa fer-los participar en aquests
projectes. Els treball amb infants serà sobretot entre els d’edats compreses entre els
10 i 12 anys. Això es farà a través de les escoles. A continuació els proposa als
assistents fer una activitat de la línia del temps. Demana als assistents que en un tros
de paper apuntin coses significatives que recordin que hagin passat a la Riera com a
espai neuràlgic d’Alella, tant a nivell genèric, històric, transcendental com a nivell
personal. Millor si recorden l’any o data en què va passar per poder fer aquesta línia
del temps.
El Sr. alcalde creuen que donada la importància de l’espai i la seva transcendència els
alellencs actuals han de poder-hi dir la seva.
La representant de Càritas manifesta que si han pensat on es posaran les fires i actes
que es fan a la Riera.
El Sr. alcalde manifesta que tot s’haurà de pensar i parlar. Temes aparcament,
mobilitat, la fira, actes, etcètera. A veure si entre totes les sessions van sortint

diferents idees i després ho tornaran a debatre al Consell de Poble, el qual
posteriorment també n’hauria de fer el seguiment.
2.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE POBLE
CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016.- El Consell de Poble acorda
l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2016.
3.- RETORN ESTUDI DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- El Sr. alcalde manifesta que es van
fer reunions amb entitats per veure què en pensaven i que trobaven positiu, què
trobaven a faltar, etcètera. Ara han tingut retorn de l’empresa que ha fet el treball. És
un recull d’opinions de les diferents entitats. Ells han de processar-ho per poder-los
traslladar un resposta. Proposa que els faran un retorn amb les aportacions recollides,
els donaran uns dies per contestar i a l’abril o maig, en la següent reunió, proposarien
respostes. Ho han posat a l’ordre del dia però no han tingut temps de treballar-ho i
veure què poden aportar.
4.- APROVACIÓ REGLAMENT CONSELL DE POBLE.- El tinent d’alcalde Sr. Salas
manifesta que això ja es va presentar en el Consell de Poble del novembre de l’any
passat. Es van rebre algunes aportacions. S’ha trigat molt a respondre per la situació
actual i pels dubtes que havia de respondre la Diputació i altres organismes. S’han fet
diverses modificacions. Algunes associacions demanaven més decisió però han de tenir
en compte que el Consell de Poble és un òrgan consultiu. S’han realitzat diversos
canvis, com per exemple s’ha modificat l’article 3.2 on es diu que la Presidència del
Consell incorporarà, si escau, a l’ordre del dia de la sessió de l’òrgan municipal que
correspongui informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre
matèries de competència municipal. S’ha modificat l’article 5 respecte que s’afegeix
àmbits diferenciats perquè les entitats que hi siguin no siguin totes del mateix àmbit.
S’ha posat que actuarà de secretari el fedatari públic de l’Ajuntament o la persona
funcionària en qui delegui. S’ha modificat la periodicitat del Ple del Consell que
almenys tindrà 2 sessions a l’any. També es modifica com s’adoptaran els acords.
També s’ha modificat la disposició transitòria. A tots se’ls ha passat la documentació i
en la propera sessió el podran aprovar. I aprofiten per demanar propostes de persones
que vulguin formar part de la Comissió Permanent.
El representant del Consell Sectorial de Barris manifesta que voldria saber com es
determinen les persones del Consell.
El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que són representants de les entitats tal com
està redactat.
El representant del Consell Sectorial de Barris manifesta que com s’escolliran els
representants de la Comissió Permanent.

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que de les propostes que hi hagi el Consell de
Poble triarà.
El representant del Consell Sectorial de Barris manifesta que està molt content que no
s’aprovi avui i ho puguin llegir. Les modificacions creu que són molt pobres. És un
òrgan consultiu i no sap si és lògic que hi hagi tants representants de l’Ajuntament.
Els agradaria un debat més concret d’això encara que sigui amb menys gent. La
composició no els sembla bé. Hi ha dualitats entre Consells sectorials i entitats. Els
interessaria saber aportacions que no s’hagin acceptat. Hi ha canvis lògics que els
agradaria discutir i saber què és el que vol l’Ajuntament i el què han proposat altres
entitats.
El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que sobre la composició l’Ajuntament és el
Plenari i les entitats n’hi ha moltes.
El representant del Consell Sectorial de Barris manifesta que ara no vol entrar a
debatre punt per punt, però sí creu que hi ha massa pes per part de l’Ajuntament.
El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que a la Comissió Permanent només hi ha 3
regidors i l’alcalde.
El representant del Consell Sectorial de Barris manifesta que són 4 sobre 11 i creu que
és un pes molt específic.
El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que està recollit així en el reglament tipus de la
Diputació.
Un dels representants del Consell Sectorial de Barris manifesta que si aquest òrgan
està controlat per l’Ajuntament no té sentit.
El Sr. alcalde manifesta que poden parlar sobre si 4 sobre 11 són molts o pocs.
Un dels representants del Consell Sectorial de Barris manifesta que els agradaria
discutir aquests temes. Pes de 8 sobre 78 no és el mateix que 4 sobre 11.
El Sr. alcalde manifesta que s’asseuran i ho parlaran.
Un dels representants del Consell Sectorial de Barris manifesta que també volen
conèixer les propostes de la resta.
5.- INFORMACIONS MUNICIPALS:
SINDICATURA DE GREUGES.SINDICATURA DE GREUGES

PRESSUPOSTOS,

ORDENANCES

FISCALS

I

El Sr. alcalde manifesta que el Reglament del Síndic de Greuges, que és una figura per
defensar i mediar entre la ciutadania i l’Ajuntament, per si un ciutadà creu que no se
li ha donat una resposta adequada. D’acord amb el Reglament es va fer una
convocatòria pública per presentar candidatures. Hi ha 10 persones interessades en ser
Síndic de Greuges d’Alella, que és un càrrec que té una durada de 5 anys. Se’ls ha
demanat que presentin més documentació i faran una valoració conjunta per part de
tots els grups municipals perquè el Ple acabi escollint-lo. El mes de gener es pretén fer
la valoració i anant molt bé en el Ple de gener o bé en el Ple de febrer puguin triar
aquesta figures que requereix una àmplia majoria. És una posició no retribuïda. Són
conscients que posen un control més sobre l’Ajuntament, però també els ajudarà a
millorar a tots els que treballen a l’Ajuntament.
Respecte les Ordenances Fiscals i Pressupost el proper dia 17 de gener faran una
Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals però avui els en farà una
pinzellada.
ORDENANCES FISCALS
El Sr. alcalde manifesta que respecte les Ordenances Fiscals, les taxes i impostos de
l’Ajuntament es congelen. Cap dels 4 rebuts que més o menys rep tothom, guals,
vehicles, IBI i escombraries, es veurà afectat ni a l’alça ni a la baixa. S’han modificat
algunes ordenances per aclarir alguns aspectes.
PRESSUPOST
El Sr. alcalde manifesta que el 30 de novembre de 2017 es va aprovar inicialment el
Pressupost que està a informació pública fins el 2 o el 3 de gener de 2018. Si hi ha
al·legacions en el Ple del proper 11 de gener es resoldran i podran aprovar el
Pressupost. Aquest Pressupost té un increment del 2% respecte el de l’any passat i té
un import de 14,2 milions d’euros.
Les inversions previstes són les següents:
Enllumenat públic .............................................................................435.000€
Connexió pou sorrenc amb el camp d’esports i amb Alella Parc .................310.000€
Pavimentació de carrers (Can Comulada, Can Teixidó i riera Coma Fosca) ....250.000€
Enderroc i urbanització cantonada Cervantes/Farigola .............................. 80.000€
Urbanització carrer Canonge ...............................................................150.000€
Millores parcs Can Sors i Gaietana (entre d’altres) ..................................165.000€
Substitució gespa artificial camp d’esports ............................................175.000€
També està previst acabar el nou equipament cultural i sobre la propietat del carrer
Farigola, afectada des de l’any 1987, s’ha arribat a un acord per expropiar i arreglar la
cantonada.
Respecte la redacció de projectes està previst:

REDACCIÓ DE PROJECTES

302.000€

Passeig de la Riera entre Can Lleonart i la C-32
Habitatges públics dels mestres
Habitatges públics de la Fàbrica de Pintures
Connexió BP-5002 amb Can Magarola
Voreres accés Can Comulada
Voreres accessibilitat Can Magarola
Connexió pou sorrenc Alella Parc
El projecte dels habitatges públics dels Mestres és per treure entre 6 i 9 habitatges
d’ús social de lloguer. A la Fàbrica de Pintures en sortirien uns 12. El tema de les
connexions és ambiciosa però és per donar més seguretat. Les voreres són molt
importants per permetre l’anada i vinguda de la gent a peu. Aquestes actuacions que
han detallat serien de les que es faria la redacció de projectes a curt termini. I quan hi
hagi l’oportunitat tiraran endavant aquestes actuacions. A l’Auditoria Pública que
faran s’explicarà molt més per si volen conèixer més detalls.
Un dels representants del Consell Sectorial de Barris manifesta que demana si els
poden passar còpia de la presentació que s’ha fet avui.
El Sr. alcalde manifesta que sí.
Un dels representants del Consell Sectorial de Barris manifesta que si seria possible
que abans que s’aprovi definitivament el pressupost i dins d’aquest termini
d’informació pública es pengés també tota la informació del pressupost al web
municipal perquè tothom el pugui consultar. I així cada any.
El Sr. alcalde manifesta que sí.
PRECS I PREGUNTES
A)

El Sr. alcalde manifesta que els trasllada la voluntat de l’equip de govern, i
suposa que de l’oposició i entitats, que és que els agradaria que fos la darrera
sessió del Consell de Poble on ell faci una explicació tan llarga. Aquest és un
òrgan consultiu que tot i que els seus acords no són vinculants no vol dir que no
tinguin un pes molt important en el procés de decisió final que prenguin els
òrgans de l’Ajuntament. Volen que sigui un òrgan més plural.

B)

El representant de l’Associació de Veïns de Mas Coll manifesta que vol saber si
s’està fent el seguiment de les reparacions de les voreres de Mas Coll perquè hi
ha forats oberts. Manifesta també que quan es van fer les obres no es va tenir en
compte el tema de la circulació.
El Sr. alcalde manifesta que ho miraran amb l’empresa responsable.

La representant de l’Associació de Dones Montserrat Roig d´Alella, manifesta que
també a la cantonada del carrer Balmes per les obres que s’hi fan s’ha malmès el
paviment i hi ha un forat perillós. Quan hi ha obres falta la figura de l’agutzil
per detectar aquestes coses.
El Sr. alcalde manifesta que segurament hauran estat els camions que hi passen
per les obres del nou equipament cultural. Si ho han fet ells els ho descomptaran
de la garantia i sinó ho arreglarà l’Ajuntament. En les licitacions d’obres en
molts casos es va a preu i moltes empreses ofereixen baixes molt gran. Però dit
això tenen contractada una direcció d’obres que s’ha de responsabilitzar de totes
aquestes qüestions.
D)

El representant de la Comissió de Festes manifesta que unes quantes entitats,
Casal d’Alella, Diables i Timbalers, estan mirant de recuperar el carnaval i
organitzar noves activitats a la tarda i a la nit, com un ball de disfresses. La idea
inicial seria dirigir-ho a famílies i colles de joves amb activitats i premis i
acabar-ho amb una festa de nit per gent més jove. Tenen el problema de l’espai i
que segurament podria ser a la plaça de l’Ajuntament. Demanen la col·laboració
i participació de tothom.

E)

El representant de l’ADF manifesta que quan es talli el carrer Dom Bosco per les
obres particulars que es fan al carrer Balmes cantonada carrer Comas, es podria
senyalitzar a l’inici del carrer Dom Bosco per evitar que la gent entri amb el
cotxe i es vegi obligada a donar tota la volta perquè el carrer Balmes està tallat.
El Sr. alcalde manifesta que les obres que fa l’Ajuntament ho han de fer sempre i
la resta se’ls hauria d’obligar perquè ho senyalitzin.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 h
45 min de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, CERTIFICO.

