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1.- MONTSERRAT CORRAL SALDAÑA (TCAT) (Secretària Consell de Poble), 23/11/2020 18:09

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE JUNY DE DOS MIL DINOU DEL CONSELL
DE POBLE.

A la sala “Carquefou” de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella , a les 20:00 hores,
del dia 20 de juny de 2019, als efectes de celebrar la sessió del Consell de Poble, sota
la Presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Marc Almendro i Campillo, es reuneixen els
membres que a continuació s’indiquen:

Com a representants de l’Ajuntament hi assisteixen:

Sr. Susana Alonso Ortiz (C’s)
Sr. Esteve Garcia-Ossorio Barroso (JxCat-JUNTS)
Sra. Natàlia Brenes Cordero, regidora (JxCat-JUNTS)
Sr. Sra. Xènia Matas i Castany, 3r tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)
Sr. Israel Payà i Todolí, 2n tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)
Sra. Laura Ribalaiga i Prats, 4t tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)
Sr. Marc Ullod López, regidor (AA-CUP-AMUNT)
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, 1r tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM)

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sra. Elisabet Vilaró i Gea, regidora (ERC+SxA-AM)
Sra. Mercè Vizern i López, regidora (ERC+SxA-AM)
Sr. Cristóbal Zueras Rosales ( AP- PSC-CP)
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Hi assisteixen presidents o representants de les següents entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats:

-

COLLA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, GRAELLERS
D'ALELLA
LLEURE ALELLA
C.F ALELLA
TRABUCAIRES DEL VI D'ALELLA
ASSOCIACIÓ DONES D'ALELLA MONTSERRAT ROIG
CLUB VOLEI ALELLA
BÀSQUET ALELLA
ASSOCIACIÓ VEÏNS MAS COLL
ADF ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL D´ALELLA
CÀRITES
DIABLES DEL VI
POLIFÒNICA JOIA D'ALELLA
ASSOCIACIÓ D'ASTRONOMIA D'ALELLA
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ALELLA 2013
DONES SOLIDÀRIES
CASAL D'ALELLA
CERCLE FILATÈLIC BÍBLIC
CLUB ESPORTIU SERRA MARINA

I

TIMBALERS

Assisteix com a assessora de la Regidoria de participació ciutadana la Sra. Mireia
Fernández Enrique.

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Assistits per mi, Montserrat Corral Saldaña, actuant com a secretària del Consell de
Poble.
El president obre l’acte i a continuació s’entra a conèixer dels assumptes següents:

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL
DE POBLE CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2018.- El Consell de Poble
acorda l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2018.
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2.- PRESENTACIO DEL NOU CONSISTORI I GOVERN MUNICIPAL. El Sr. Alcalde
manifesta que s’ha volgut aprofitat aquesta sessió per tal que una vegada constituït el
consistori les entitats del poble puguin conèixer als nous membres.
Així comença la presentació dels de menys representació a més:
Sr. Cristóbal Zueras Rosales ( AP- PSC-CP),Sra. Susana Alonso Ortiz (C’s) Sr.
Bardes, Sr. Marc Ullod López, regidor (AA-CUP-AMUNT), Sr. Esteve Garcia-Ossorio
Barroso (JxCat-JUNTS), Sra. Natàlia Brenes Cordero, regidora (JxCat-JUNTS), Sra.
Maria Teresa Vilaró i Comas, 1r tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM), Sra. Elisabet Vilaró i
Gea, regidora (ERC+SxA-AM), Sra. Mercè Vizern i López, regidora (ERC+SxA-AM),
Sra. Xènia Matas i Castany, 3r tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM), Sr. Israel Payà i
Todolí, 2n tinent d’alcalde (ERC+SxA-AM), Sra. Laura Ribalaiga i Prats, 4t tinent
d’alcalde (ERC+SxA-AM)

3.- INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A LES
ENTITATS D’ALELLA PEL FOMENT DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2019.- El Sr.
Alcalde explica que vol començar per aquest punt per ser de gran importància per les
entitats i per que es tingui l’oportunitat de resoldre els dubtes que es plantegin. Així
mateix, indica sobre aquest punt que la Sra. Mireia Fernàndez Enrique es la persona
referent per ajudar a les entitats en el tema de les subvencions i que li cedeix la
paraula per tal expliqui la tramitació de la convocatòria i la documentació que s’ha
d’adjuntar i que hi ha temps per fer la presentació de sol·licitud fins el dia 28

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Sr. Alcalde explica que existeixen dos tipus de subvencions:
•

Subvencions ordinàries: Activitats dins de la programació anual. Tenen
l’objectiu de suport en activitats adreçades a la ciutadania i a fomentar
l’associacionisme.

•

Subvencions extraordinàries: Activitats concretes i puntuals. Tenen l’objectiu de
suport en activitats adreçades a la ciutadania i a fomentar l’associacionisme.

Així mateix, informa dels diferents tràmits:
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•

Presentació sol·licituds: Les subvencions ordinàries es podran sol·licitar del 12
de juny al 28 de juny. Les subvencions extraordinàries es podran sol·licitat fins
el 16 d’octubre. També informa que si hi ha alguna sol·licitud que es presenti
forma de termini no es podrà valorar ni tenir en compte.

•

Resolució: Està previst pel mes de juliol 2019. Una vegada hi ha resolució
d’atorgament de les subvencions es farà un pagament en concepte de
bestreta del 65% de l’import atorgat a les subvencions ordinàries i un 100% a
les subvencions extraordinàries.
La resta del import es pagarà una vegada feta i validada la justificació.

•

Justificació: hi haurà temps fins el 15 de novembre de 2019.

el Sr. Alcalde informa que la data de 15 de novembre es la data màxima, però si ja es
tenen factures ja es pot justificar.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Mireia Fernandez Enrique, qui explica que la
sol·licitud de les subvencions s’han de fer obligatòriament de forma telemàtica indicant
l’entitat que representa, el tipus de subvenció i l’import que es sol·licita a l’Ajuntament.
Així mateix, indica que caldrà adjuntar: la declaració i autorització del representant, el
formulari del projecte, la fitxa de dades de l’entitat i les dades bancaries de l’entitat.
La representant del Club esportiu Serra Marina Alella, pregunta si en els conceptes cal
posar import.
La Sra. Mireia Fernandez Enrique, explica que en el formulari ja esta especificat com
s’ha de posar.

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La Sra. Mireia explica que si es tenen activitats noves es poden acollir a les
subvencions extraordinàries.
El Sr. Alcalde informa que les subvencions extraordinàries estan pensades per accions
puntuals que no es fan cada any, ja que si es fan periòdicament cada any es
consideren ordinàries. Recorda que les extraordinàries es donen mentre hi hagi diners,
per tant recomana demanar-les quan es tingui clar el que es vol fer.
Pel que fa a la justificació de les subvencions, la Sra. Mireia Fernandez Enrique,
informa que caldrà fer una memòria, un formulari justificatiu i acreditar la publicitat amb
el logotip de l’Ajuntament o “amb el suport de l’Ajuntament”. Pel que fa a les factures
que han de constar en el formulari justificatiu totes han de portar el NIF de entitat i
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proveïdor, la data de l’any en curs de la subvenció, el segell de l’entitat i signatura del
president, i el concepte de la subvenció.
El representant dels Diables d’Alella, pregunta si en comptes de la signatura del
president podria ser la del Tresorer o Secretari.
El Sr. Alcalde recomana que en cas que no la pugui signar el President parlin amb la
Mireia per mirar de buscar solució.
Per part de Associació de veïns Mas Coll, es pregunta quin es l’import de que disposa
l’Ajuntament per donar subvencions i quins són els criteris que utilitza per donar-les.
El Sr. Alcalde manifesta que en les convocatòries que s’han publicat les quantitats son
40.000€ per a les subvencions ordinàries i 7.000€ per a les extraordinàries. El criteris
estan regulats en les convocatòries.
El Sr. Alcalde que una subvenció no pot superar mai el cost de l’actuació per a la qual
s’atorga la subvenció.
4.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ. El
Sr. Alcalde manifesta que som un poble ric a nivell associatiu i con una participació
important.
S’ha detectat que en els últims consells de poble hi havia poca representació, es per
això que es van comprometre a fer un anàlisis a través de la regidoria de participació i
plantejar una proposta de feina per a millorar.

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Hi havia una sèrie d’objectius que es podrien sintetitzar en:
• - Element d’implicació i cohesió de la societat.
• - Fer de la part un principi rector de l’Administració.
• - Fixar-nos “La participació” com a objectiu en sí mateix.
•
Els actors que han de participar en aquest objectius son: l’Ajuntament, entitats i
associacions i la ciutadania.
La tipologia d’eines que es poden utilitzar són:
•
•
•
•

Reglament de participació.
Pla Municipal de participació.
Pla director de participació ciutadana.
Pla estratègic de participació ciutadana.
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El Sr. Alcalde explica un pla de com es vol actuar, i manifesta que no partim de zero,
sinó que hi ha unes entitats, un reglament de participació, un consell de Poble etc,
però cal analitzar-les. La calendarizació prevista es la següent:
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El Sr. Alcalde, manifesta que la primera part, ja està molt avançada però caldrà definir
una agenda municipal de participació que comporta una coordinació i previsió interna
de la casa molt important. També establir projectes estratègics de l’Ajuntament que
són els que ha explicat: pressupostos participatius, viver d’entitats i el replantejament
dels espais de participació. Tot això aniria a parar a un nou Reglament de Participació
en el que recolliria totes les novetats.
Amb el nou concurs s’ha dotat amb més personal el àrea de participació, el que
permetrà dur a terme totes aquestes accions.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
21:15h de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, CERTIFICO.

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La secretaria.

