
Consell de barris 
21 de febrer de 2017



Ordre del dia 

1. Seguretat ciutadana

2. Nou Espai Cultural

3. Plans Locals de treball

4. Temes sobrevinguts



1. Seguretat Ciutadana

1.1 Novetats

1.2 Ocupacions

1.3 Robatoris a domicili



1. Seguretat Ciutadana

1.1 Novetats

4 de gener, reunió alcaldes/ses i caps de policia del Baix Maresme i 
Maresme central a Argentona per parlar tema robatoris a domicili.

1 de febrer, reunió del Conseller d’Interior amb els alcaldes/ses del 
Maresme al Consell Comarcal per parlar tema robatoris a domicili.



1. Seguretat Ciutadana

1.1 Novetats. Actuacions

Creació d’especialitats per als agents de la policia local
– Seguretat Ciutadana
– Proximitat
– Policia Administrativa
– Trànsit

Propera campanya de visites informatives a domicili per a la prevenció 
de robatoris, com es va fer la primavera de 2015.



1. Seguretat Ciutadana

1.1 Novetats. Plantilla

30 de desembre de 2016, convocat el concurs públic de les places de 
sergent i coordinador-sotsinpector de l’àrea.

En les properes setmanes un agent de la policia local d’Alella marxarà en 
comissió de servei a Montcada i Reixach i un agent de Mataró 
s’incorporarà a Alella. 

Previsió per aquesta primavera de concurs per a la provisió de 4 places 
d’agent de la policia local en propietat. Actualment dues estan ocupades 
interinament.



1. Seguretat Ciutadana

1.1 Novetats. Dotació recursos

Prova vehicle elèctric per la policia local. Kia Soul cedit per Dextron.

Propera adquisició de vehicle no logotipat
per a la policia local.

Licitació abans de l’estiu de l’adquisició
d’un nou vehicle logotipat, mitjançant
Contracte de rènting. Disposarem de tres.

En estudi adquisició tablets per als vehicles.



1.2 Ocupacions

Estat actual

Evolució habitatges ocupats 

2016
30/03 13 habitatges
25/04 11 habitatges
16/05 10 habitatges 
08/06  9 habitatges
20/07 10 habitatges
22/11 10 habitatges

2017
21/02     9 habitatges



Seguretat ciutadana
Habitatges ocupats:

• Alella Parc 1
• Can Sors 0 (2 habitatges desocupats el mes de febrer)
• Mar i Muntanya 1
• Mas Coll 2
• Nova Alella 3
• Verge de la Mercè 1
• Sot del Marquès 1

Darrers nou mesos 7 cases desocupades i 3 noves cases ocupades.



Seguretat ciutadana
1.3 Robatoris a domicili (denunciats):

Total robatoris 2015 85 

Total robatoris 2016 96

 
 

Gener de 2016   5 Gener de 2017   7

Febrer de 2016   6 Febrer de 2017   9
(a dia 21)



Seguretat ciutadana
Mesures:

● Reforç de torn tarda amb agents i comandaments provinents d’altres torns.
● 39 identificacions personals el mes de gener i 51 el mes de febrer (fins a data 21).
● Mapa delinqüencial.
● Inspecció camins forestals propers als habitatges.
● Treball d’anàlisi preventiu amb informació recollida en càmeres vigilància.
● Visites víctimes robatoris en l’àmbit de la proximitat.

● La resposta de la policia científica ha millorat en el temps de resposta.
● Treball conjunt amb Mossos d’Esquadra (MMEE) sobre vehicles en calent.
● Col·laboració amb MMEE en la investigació sobre llistat de vehicles en consulta massiva.
● Pla Operatiu Especial Habitatge conjunt de les policies locals de l’entorn i els MMEE.
●  308 vehicles controlats (Tanca Congost) 
●  Suport Hèlix (helicòpter).
●  Reforç a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Baix Maresme de MMEEE amb vehicles 

provinents d’altres ABP. 

Detenció d’un lladre in fraganti per part de dos agents de la Policia 
Local el 15/12/2016



2. Nou Espai Cultural



Nou Espai Cultural. Principals Usos

Sala polivalent per a 257 espectadors asseguts. Previsió de programació 
estable de música, teatre, dansa, i cinema d’estrena.

Sala polivalent per a unes 60 persones per a conferències i reunions.

Espai de l’Escola Municipal de Dansa amb dues sales per a la pràctica.

Espai per a l’assaig musical coral i tres bucs d’assaig.

Espai per a l’entitat Casal d’Alella que disposarà de servei de bar.





Nou Espai Cultural. Dades

Cost estimat de l’adquisició de terrenys, construcció, dotació de 
l’equipament i arranjament de l’entorn d’uns 3,5 milions d’euros.

Previsió de finalització de les obres: estiu de 2017

Previsió de la posada en funcionament: tardor 2017

Fonts de finançament (aproximació a febrer de 2017): 
– Subvenció Generalitat    716.000€
– Endeutament:    675.000€
– Aprofitament Can Calderó    864.000€
– Recursos propis 1.245.000€





3. Plans Locals de treball

Què és un Pla Local?  

És el full de ruta que ens permet treballar de manera transversal un eix, 
agrupant i planificant totes les polítiques que giren al seu voltant. Els 
Plans ens permeten veure on estem i traçar les línies de cap a on 
volem anar, establint també  els criteris d’avaluació. 

Els Plans Locals acostumen a tenir una durada de 4 anys.

L’Ajuntament està treballant en els següents Plans:



Plans Locals de treball. En curs

- Adolescència i Joventut. Actualment es troba en la fase de disseny, les prioritats que 
s’han marcat són:

 Treballar per establir un oci nocturn segur i de qualitat (Nit i Espai Públic).
 Promoure la seva participació en projectes col·lectius  (arrelament al municipi).
 Fomentar les Assessories Juvenils, Acadèmiques, Ocupacionals, de Salut i Habitatge.

- Equitat. Actualment es troba en la fase de diagnosi.

Objectius del Pla:

 Treballar per l’eradicació de la violència masclista.
 Treballar la igualtat de gènere al municipi d’una manera transversal.
 Campanyes de prevenció i sensibilització a través de la cultura i l’educació.



Plans Locals de treball. Propers

- Salut. Actualment es troba en l’inici de la fase de diagnosi.

Objectius del Pla:

 Fer una diagnosi integral de l’estat de salut del poble.
 Dotar el municipi d’entorns socials, laborals i de lleure més segurs i saludables.
 Dissenyar un pla d’acció i oferir una cartera de serveis en matèria de promoció de la salut 

ordenada i clarificada per a tota la ciutadania.

Previstos a la tardor

– Seguretat Ciutadana
– Cohesió Social 



Moltes gràcies
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