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Les formacions polítiques d’Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per Alella i el 

Partit dels Socialistes de Catalunya han arribat a un acord programàtic per al govern 

d’Alella per al mandat 2011-2015. 

 

Amb aquest acord es dóna continuïtat a l’entesa iniciada el juny de 2004 en la vida 

municipal del nostre poble, amb la voluntat de desplegar polítiques de progrés posades 

al servei del desenvolupament sostenible del nostre territori, de la gestió eficient dels 

recursos municipals i de la millora de la qualitat de vida i del benestar de tots els 

ciutadans i ciutadanes d’Alella. 

 

Aquestes polítiques han de fonamentar-se, en primer lloc, en el tractament transversal 

dels processos polítics de presa de decisions i de la gestió tècnica de les diferents àrees 

de l’administració local, mitjançant el treball coherent i cohesionat desenvolupat des de 

les diverses regidories.  

 

En segon lloc, els signants del present acord manifesten la seva voluntat i plena 

determinació de promoure la participació ciutadana per tal de intentar articular les 

respostes davant dels reptes d’Alella des d’una àmplia majoria social. 

 

En tercer lloc i com a pauta d’aplicació genèrica a les grans iniciatives de l’acció de 

govern, aquestes polítiques exploraran fins on sigui possible l’establiment del consens 

amb els grups municipals de l’oposició. Per aquest motiu es facilitarà als regidors de 

l’oposició la informació i els mitjans necessaris per portar a terme la seva feina.  

 

Finalment, aquestes polítiques s’orientaran vers l’enfortiment del poder local, a través de 

l’optimització dels recursos humans i materials propis de l’Ajuntament i l’establiment de 

línies de col·laboració amb altres administracions supramunicipals. 

 

Pel present acord formaran el proper equip de govern municipal els regidors d’ERC+SxA 

Andreu Francisco i Roger, Fede Salas i Mañas, Isabel Nonell i Torras, Marc Almendro i 

Campillo, Ana Fernandez i Amela i Teresa Vilaró i Comas i la regidora del PSC Glòria 

Mans i Cervantes.  

 

Les parts signants d’aquest document acorden: 

 

1. Acceptar fins al final de l’actual mandat municipal l’acord programàtic 

consensuat pels signants i que s’adjunta al present document com a Annex 

Primer. 

 

2. Els signants votaran Andreu Francisco i Roger en el ple de constitució el 11 de 

juny de 2011. 

 

3. L’alcalde, Andreu Francisco i Roger, delegarà en els regidors signants les 

diferents àrees de govern segons el Cartipàs que s’hi incorpora com a Annex 

Segon. 

 



4. La Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde i formada per tres 

regidors o regidores d’ERC+SxA i la regidora del PSC.  

 

5. La primera i segona tinences d’alcaldia correspondran a ERC+SxA, sent la 

tercera per al PSC. 

 

 

6. Els signants del present acord es comprometen a no presentar al Ple Municipal 

cap proposta de caire municipal que no hagi estat prèviament consensuada per 

la Junta de Govern Local. Aquest compromís no inclou el cas de propostes 

polítiques d’àmbit supramunicipal presentades per qualsevol grup municipal. 

L’esmentat compromís implicarà la unanimitat en el vot de tots els regidors 

signants d’aquest acord, llevat dels casos previstos en el punt setè del codi ètic 

que s’afegeix com a Annex Tercer. 

 

I com a prova de conformitat i acceptació dels continguts i dels termes reflectits en 

aquest document i en els annexos que l’acompanyen, signen tots els anomenats a 

l’inici del document i el màxims representants de les formacions polítiques a Alella. 

 

 

 

 

 

Alella, 7 de juny de 2011 

 



ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER    

 
Programa de govern 

 
BON GOVERN 
La gestió duta a terme els darrers vuit anys fa de l’Ajuntament d’Alella un dels més sanejats del 

nostre país. Continuarem fent una administració... 

 

• amb austeritat i rigor, treballant per la seva modernització, 

• mantenint els nivells de qualitat sense apujar la pressió fiscal, 

• amb transparència i comunicació amb la ciutadania, 

• apostant per mancomunar serveis principalment amb El Masnou i Teià. 

 

CULTURA I EDUCACIÓ 
L’educació i la cultura han estat prioritàries aquests darrers mandats. Donarem continuïtat a la feina 

desenvolupada fins a data d’avui i seguirem fent-ne eixos principals de la nostra actuació.  

 

• Construirem el nou Casal d’Alella, fent-lo un centre cultural obert a tota la ciutadania. 

• Potenciarem propostes com Espais de Poesia, Músics en Residència o Can Manyé. 

• Continuarem donant tot el recolzament als centres educatius públics. 

• Donarem nous usos educatius a l’edifici de l’escola Fabra del poble i facilitarem aules d’estudi. 

• Projectarem la nova biblioteca i arxiu municipals. 

 

IDENTITAT I ECONOMIA 
“Talent i vinyes” és la síntesi d’allò que som. Cal potenciar la nostra economia fent de les persones 

que vivim a Alella i del seu paisatge els elements dinamitzadors.  

 

• Continuarem promovent el turisme identitari i la Denominació d’Origen Alella. 

• Farem possible l’arribada de la fibra òptica fins a totes les llars en quatre anys. 

• Donarem suport als emprenedors i potenciarem l’ocupació i el comerç. 

• Començarem a planificar el futur parc empresarial de la Miralda. 

 

ATENCIÓ A LES PERSONES 
Les persones són allò que ens mou. Siguin grans, joves o infants, són el motiu pel que treballem. 

Objectius: la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.  

 

• Construirem nous habitatges públics a la parcel·la de la Fàbrica de Pintures. 

• Suport a les famílies, mantenint els programes d’ajuts a l’escolarització i d’emergències 

socials. 

• Suport a la gent gran, seguint potenciant els serveis d’atenció domiciliària i teleassistència. 

• Continuarem desenvolupant polítiques d’equitat de gènere. 

 
JOVENTUT I ESPORT 
Potenciarem les polítiques juvenils, fent-les prioritat del proper govern, i continuarem la promoció de 

l’esport com a element de formació i salut.   

 



 

• Crearem l'Oficina d'Emancipació Juvenil, que recollirà tots els serveis dirigits als joves. 

• Desenvoluparem el nou Pla Local de Joventut amb la participació del jovent.  

• Seguirem potenciant l’Escola d’Iniciació Esportiva i els clubs esportius. 

• Començarem a planificar la futura zona esportiva de Creu de Pedra. 

 

 

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
Seguirem millorant els carrers, parcs i zones verdes del poble. Aquesta feina no té final i requereix de 

planificació, constància i recursos.  

 

• Continuarem millorant l’espai públic i les infraestructures. 

• Seguirem amb l’arranjament del Passeig de la Riera. 

• Ampliarem el transport públic a la carta per a nous col·lectius i valorarem la possibilitat 

d’ampliació de freqüències de les línies d’autobús actuals.  

• Generarem nous espais d’aparcament a l’entorn del centre del poble i instal·larem punts de 

recàrrega per als cotxes elèctrics. 

• Continuarem la substitució progressiva de l’enllumenat públic millorant-ne l’eficiència 

energètica. 

• Continuarem amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques tant a la via pública com als 

equipaments municipals. 

• Continuarem millorant les connexions i seguretat de la BP-5002. 

• Treballarem per l’eliminació definitiva del peatge d’Alella i la no construcció de la Ronda 

Maresme. En aquest darrer punt el PSC es reserva el dret d’actuar de manera diferent. 

 
PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA 
Hem d’implicar encara més la ciutadania amb el seu poble, en les seves decisions, en la seva vida 

social i en el respecte del comú. Cal seguir treballant per poder tenir també un poble encara més 

segur i més cívic.  

 

• Seguirem potenciant les comissions ciutadanes com a eines de participació 

• Mantindrem el suport a les entitats del poble 

• Vetllarem pel civisme i la solidaritat ciutadana i per la cooperació internacional 

• Treballarem per incrementar la seguretat, fent la policia local més propera a comerços i 

ciutadania 

 

 

SOSTENIBILITAT I TERRITORI 
La protecció del sòl no urbanitzable, el manteniment i potenciació del paisatge i la cerca de la 

sostenibilitat en la gestió tant dels recursos energètics com dels residus han estat i seran fonaments 

de la nostra acció de govern.  

• Aprovarem definitivament el POUM. 

• Donarem continuïtat al programa d’ajuts agroambientals. 

• Mantindrem la política de bonificacions als ciutadans que gestionen els residus. 

• Seguirem apostant per les energies renovables i la recuperació de les aigües del subsòl 

 

 



ANNEX SEGONANNEX SEGONANNEX SEGONANNEX SEGON    

    

Cartipàs MunicipalCartipàs MunicipalCartipàs MunicipalCartipàs Municipal    
 

 

- Andreu Francisco i Roger, alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda, Urbanisme, 

Medi Ambient, Comunicació, Participació i Turisme. 

 

- Fede Salas i Mañas, regidor de les àrees de Cultura, Festes i Governació. 

 

- Isabel Nonell i Torras, regidora de les àrees d’Administració i Innovació. 

 

- Marc Almendro i Campillo, regidor de les àrees de Joventut i Esports. 

 

- Ana Fernandez i Amela, regidora de les àrees de Serveis Urbans, Obres 

Públiques, Mobilitat i Habitatge. 

 

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

Internacional. 

 

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

i Emprenedoria i Ocupació. 
 



 

ANNEX TERCERANNEX TERCERANNEX TERCERANNEX TERCER    

    

Codi ètic de l’equip de governCodi ètic de l’equip de governCodi ètic de l’equip de governCodi ètic de l’equip de govern    
    

    

1. L’equip de govern està constituït per membres de les diverses formacions que el 

componen i comparteixen els mateixos drets i deures pel que fa al funcionament 

intern i la dinàmica de l’equip de govern.  

 

2. Les decisions relatives al programa de govern es prendran d’acord amb el 

contingut de l’acord de govern signat per les formacions. I, per tant, tots els 

regidors es comprometen a respectar els acords i les decisions de la majoria. 

 

3. Tots els regidors i regidores es comprometen a defensar públicament el 

programa de govern, sense anteposar-hi qüestions d’interès personal, que en cap 

cas no podran ser assumides per l’equip de govern. 

 

4. Des del moment que hom accepta formar part de l’equip de govern, cadascú 

haurà de vetllar perquè les seves accions públiques no perjudiquin la imatge de 

l’equip de govern ni es contradiguin amb els principis del programa de govern. 

 

5. Els regidors de l’equip de govern gaudiran de plena autonomia en la gestió de les 

àrees que tindran delegades, sempre d’acord, però, amb la igualment plena 

corresponsabilitat amb el conjunt de l’acció de govern. 

 

6. Les formacions es comprometen a presentar les propostes i mocions d’urgència 

a la Junta de Govern, per tal de consensuar-les. Tanmateix podran abstenir-s’hi 

quan afecti qüestions de caràcter ideològic o campanyes polítiques de partit que 

no siguin compartides. 

 

7. El vot dels grups municipals als plens serà unànime, previ consens d’acord amb 

els punts anteriors, tret dels casos en què el vot afecti conviccions morals o 

religioses individuals i d’aquells aspectes per als quals prèviament s’hagi acordat 

el vot lliure a la Junta de Govern. 

 

8. En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes set clàusules o d’algun dels punts 

de l’acord de govern, els regidors podran donar per finalitzada aquesta relació. 
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