
B U T L L E T Í  D ’ I N F O R M A C I Ó  M U N I C I P A L  D ’ A L E L L A
Nº211 FEBRER 2006

El pressupost municipal
pel 2006 creix amb 
voluntat d’inversió

4·5
HISENDA

Nou aparcament 
públic al carrer d’Àfrica 

7
MOBILITAT

Augmenta a vuit el 
nombre d’espectacles 
del Festival d’Estiu

11
CULTURA

Més transport públic
Una nova línia uneix Alella i Teià, passant pel Masnou.

Més transport públic
Una nova línia uneix Alella i Teià, passant pel Masnou.



SUMARI MÉS INVERSIÓ I MILLORS SERVEIS

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria d’Informació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84    ·   Imprès en paper reciclat

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a elfull@alella.org

L’alcalde,

Andreu
Francisco i Roger

El pressupost és l’expressió de la voluntat d’un govern. 

En el d’enguany palesem la nostra voluntat de crear nous 

equipaments per donar més i millors serveis a les persones 

i entitats del poble: més habitatge social, l’escola bressol, la 

piscina, l’hotel d’entitats, la caserna de la Policia Local o el 

passeig de la riera. 

Tot i ser conscients que és impossible arribar a tota arreu, 

per a nosaltres continua sent prioritària la inversió i millora 

dels barris d’Alella, amb diverses actuacions ja programades. 

El pressupost de 2006 marca també voluntats de futur com 

ara la redacció de dos projectes que s’haurien de desenvolupar 

en el proper mandat. Es tracta del nou pàrking i equipament 

cultural de Can Calderó, i la conversió en passeig del tram 

baix de la riera d’Alella entre el Canonge i l’avinguda de 

Badalona.

Més enllà de la inversió, el pressupost dóna cobertura a 

nous serveis i esdeveniments que intentaran millorar l’oferta 

d’activitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Estem 

parlant, entre d’altres, de la nova línia de transport urbà entre 

Alella i Teià; el nou servei de neteja viària; el proper concurs 

per al manteniment de les principals zones verdes; el repàs 

de les franges perimetrals dels nuclis de muntanya (som 

l’únic municipi de Catalunya en assumir-lo anualment); la 

reposició d’arbrat viari; la nova dimensió del Festival d’Estiu; 

l’elaboració d’un pla director de turisme; el projecte Joves i 

Nit; l’hort ecològic; el PEPA; les jornades gastronòmiques o 

les gestions per aconseguir, a mig termini, un centre de dia 

per a les persones grans. 

A tota aquesta actuació municipal cal sumar-hi la ja 

prevista per part de la Generalitat de Catalunya amb la 

construcció de l’habitatge social de Cal Doctor, la nova escola 

pública de dues línies a la Serreta o el projecte d’ampliació de 

l’Escola Fabra del Bosquet.
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MOBILITAT

···········································································································································
A mitjan febrer es posa en marxa el nou servei de transport urbà que unirà els nuclis d’Alella i Teià 
mitjançant una línia d’autobús que recorrerà diversos veïnats i que tindrà parada a les estacions de 
Renfe del Masnou i Ocata. Circularà de dilluns a dissabte i passarà cada hora.
···········································································································································

Les poblacions d’Alella i Teià 
gaudiran des d’aquest mes de 
connexió directa amb trans-
port urbà. Es tracta d’una 
nova línia d’autobús impulsa-
da pels ajuntaments d’Alella 
i Teià, amb la col·laboració 
del Masnou, que unirà els 
dos municipis tot passant per 
diversos veïnats i enllaçant 
amb les estacions de tren 
del Masnou i Ocata. El servei 
funcionarà de dilluns a dis-
sabte amb una freqüència de 
pas d’una hora. Les empreses 
Sagalés i Casas treballaran 
conjuntament i hi aportaran 
un vehicle cadascuna.

A Alella aquest servei 
substitueix l’anomenada línia 
d’urbanitzacions introduint 
dues noves parades al nucli 
de Mas Coll i continuant des 
de Can Lleonart cap al Passeig 
de la Creu de Pedra i l’Avin-
guda d’Alella per donar servei 
als nuclis de l’Eixample, La 
Gaietana i Mar i Muntanya. 
La línia passa per Montals i 
enfila cap a les dues estaci-
ons de Renfe al Masnou per 
l’A-2 (antiga N-II) fins a Teià.

La posada en marxa d’aquesta línia 
de bus es complementa amb l’Alella 
exprès, que enllaça el centre amb el 
port del Masnou. Això farà que a partir 
d’ara, des de Can Lleonart súrtin tres 
autobusos cada hora per enllaçar amb 

UNA NOVA LÍNIA UNIRÀ
ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ

els trens de rodalies. A més, 
la nova línia s’ha programat 
de manera que arribi al cen-
tre del poble un quart d’hora 
abans de l’inici de les classes 
de l’Institut i de l’Escola Fa-
bra, respectivament, per faci-
litar-ne l’ús als infants i joves 
que acudeixen a aquests cen-
tres des dels nuclis de mun-
tanya. Per la tarda es repro-
dueix el mateix esquema en 
direcció muntanya.

CREIX L’ÚS DEL TRANSPORT
PÚBLIC ALS BARRIS
La línia d’urbanitzacions que 
ara se substitueix clou l’any 
a l’alça. El nombre total de 
viatgers d’aquesta línia el 
2005 ha estat de 21.981, 
un 13,5% més que l’any 
anterior. Els mesos de major 
demanda van ser setembre, 
amb 2.126 passatgers; abril, 
amb 2.021, i març, amb 
2.011. 

D’altra banda, l’Alella ex-
près va captar el 2005 vora 
de 15.000 nous usuaris, arri-
bant a la xifra de 189.348 vi-
atgers. En aquest cas la mà-

xima afluència d’usuaris del servei es 
va concentrar els mesos de novembre, 
amb 17.981 passatgers, i juliol, amb 
17.730. El cost total per a l’Ajunament 
del transport urbà l’any 2005 ha estat 
de 79.469,80€.

·································································
El servei comptarà amb dos vehicles, 

que permetran que la freqüència de pas 
de l’autobús sigui d’un cada hora.

·································································
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···························································································
La construcció de l’escola bressol municipal, l’adquisició de sòl 
per habitatge social i l’ampliació de l’Escola Fabra del Bosquet són 
les principals inversions per a 2006. El pressupost aprovat per 
aquest exercici creix un 17% respecte de 2005 i preveu que es 
destini, per primer cop, el 0,7% a la cooperació internacional.
···························································································

El ple de l’Ajuntament ha aprovat per 
a 2006 un pressupost d’11.633.654€ 
amb l’abstenció de CiU i PP i el 
vot favorable de la resta de grups. 
Aquesta quantitat suposa un increment 
proper al 17% respecte de 2005. 

Aquest increment respon a la previ-
sió que els ingressos corrents augmen-
tin un 11,2% més que l’any 2005, fins 
arribar a 8.858.000€, tot i que les or-
denances fiscals per a 2006 no incre-
menten la pressió fiscal directa. Dins 
el capítol d’ingressos ordinaris, desta-
ca l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), 
que suposa l’entrada de quasi 3 mili-
ons d’euros. L’Ajuntament ha rebaixat 
el coeficient d’aquest impost, reduint 
el gravamen del 0,88 al 0,80%, que 

compensa l’actualització del valor ca-
dastral. L’Impost sobre l’Increment del 
Valor de Terrenys, la plusvàlua, aporta 
1,2 milions d’euros. L’altra font d’in-
gressos important és la participació en 
els tributs de l’Estat, amb una previsió 
de 1.450.000€. A aquests diners s’hi 
han d’afegir els 1.451.854€ provi-
nents de la modificació de Can Calde-
ró; 365.000€ en concepte de subven-
cions de la Generalitat, i una previsió 
d’endeutament per a equipaments 
educatius de fins a 928.600. 

Aquests números permeten in-
crementar la despesa corrent fins a 
7.521.489€, un 9,7%, i preveure una 
inversió de 4.106.965€. Les principals 
inversions previstes per aquest any són 

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
CREIX AMB VOLUNTAT D’INVERSIÓ

l’adquisició de sòl per habitatge social 
de lloguer, la construcció de la piscina 
i de l’escola bressol municipal, l’apor-
tació municipal per a l’ampliació de 
l’Escola Fabra del Bosquet, la posada 
en funcionament de l’Escorxador com 
a seu de la Policia Local, un hotel d’en-
titats a Can Gaza, i els projectes per a 
l’arranjament del passeig de la riera, la 
remodelació de diversos parcs, el man-
teniment de les franges de protecció 
contra el foc realitzades l’any 2005, i 
diferents intervencions en els barris. 

La despesa corrent es concentra en 
les àrees d’Administració, que inclou 
la despesa de personal, i de Manteni-
ment, de la qual cal destacar el nou 
servei de neteja viària que va entrar 

DISTRIBUCIÓ RECURSOS MUNICIPALS

29%          OBRES PÚBLIQUES
  4%          SOSTENIBILITAT
  9%          SERVEIS PERSONALS
15%          SERVEIS URBANS
43%          RÈGIM INTERN

EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT MUNICIPAL
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·································································
En el que va de mandat s’han reduït
1,3 milions d’euros d’endeutament.
·································································

 3.627.157
225.919

1.786.293
20.700

761.861
171.000
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292.000
30.600
85.500
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21.600
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 3.239.450
168.860

1.714.000
20.100
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220.500

5.600
65.000
91.240
24.600
89.500
13.575
36.100
50.700

186.000
2.467.058

129.000
16.000

121.535

2006 2005

TREBALLADORS I AJUNTAMENT 
SIGNEN EL NOU CONVENI LABORAL 
El passat 11 de gener es va signar 
l’Acord Regulador i el Conveni Col-
lectiu del personal funcionari i la-
boral, respectivament, de l’Ajunta-
ment. Aquests acords tenen efec-
tes retroactius per a 2005 i seran 
vigents fins a finals de 2007.

La bona predisposició de les 
parts va facilitar una negociació 
que va tenir com a objectius pri-
mordials la millora de les condi-
cions laborals i de l’eficiència de 
l’administració.

A més dels avenços laborals 
que es deriven de l’actualització 
legislativa, el text pactat té un acu-
sat caràcter social que millora les 
condicions laborals, incrementa 
les prestacions socials i aprofun-
deix en la via de la conciliació amb 
la vida familiar. Entre les innovaci-
ons més destacades s’hi compta la 
creació d’un pla de pensions. 

········································································································

en funcionament l’1 de gener, i la vo-
luntat d’externalitzar i sistematitzar el 
manteniment de les principals zones 
verdes i arbrat viari del municipi.

Entre les novetats introduïdes en 
aquest exercici, destaca el compromís 
de destinar per primera vegada el 0,7% 
del pressupost; és a dir, 52.000€, a la 
participació en projectes de coopera-
ció internacional. Pel que fa a partides 
concretes, el pressupost contempla la 
nova línia de transport urbà entre Alella 
i Teià; l’organització d’un curs sobre 
Urbanisme i Paisatge dins el marc de 

col·laboració amb la Universitat de 
Barcelona; la reposició de l’arbrat vi-
ari de La Gaietana i Mar i Muntanya; 
la construcció de una escola bressol 
municipal; l’ampliació del Festival 
d’Estiu; l’elaboració d’un Pla Director 
de Turisme; el projecte Joves i Nit; els 
horts ecològics de Can Gaza; les jorna-
des gastronòmiques, i les gestions per 
aconseguir en el futur un centre de dia 
per a les persones grans.   

Pel que fa a l’endeutament muni-
cipal, enguany es preveu amortitzar 
527.861€. A 31 de desembre de 
2005, el deute era de 2,6 milions 
d’euros, 1,3 milions d’euros menys 
que a l’inici del mandat. 

En el mateix ple, el govern va pro-
posar als grups de l’oposició la possi-

bilitat que un regidor de cada grup po-
gués acollir-se a un règim de dedicació 
parcial de 15 hores setmanals, amb la 
retribució proporcional a la dels regi-
dors de govern, per facilitar-los la feina 
de seguiment i control de l’activitat mu-
nicipal. De moment, l’única força que 
s’hi ha acollit ha estat ICV.

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL  (en milions d’euros)
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MEDI AMBIENT

···········································································································································
La implantació de la recollida de la matèria orgànica i els incentius fiscals permeten doblar el 
reciclatge i reduir en 900 tones la incineració.
···········································································································································

El balanç de la recollida de la brossa de 
2005 ha situat per primer cop la tria 
dels residus d’Alella per sobre el 30% 
del total. Aquesta important millora en 
la gestió dels residus es deu fonamen-
talment a dos factors: la implantació 
i consolidació de la recollida selectiva 
de la matèria orgànica al municipi, i 
l’increment del 54% de les aportacions 
a la Deixalleria, per la qual durant el 
2005 han passat més de 860 tones de 
residus d’Alella.

Pel que fa al primer punt, durant 
el 2005 s’han recollit 475 tones de 
matèria orgànica amb una mitjana de 
145 grams per habitant i dia. La qua-
litat d’aquesta recollida s’ha mantingut 
durant tot l’any per sobre del 90%, va-
lor al qual han contribuït de forma sig-
nificativa les més de 225.000 bosses 
compostables lliurades gratuïtament 
per l’Ajuntament.

Les aportacions de residus a la 
Deixalleria han superat les 860 tones, 
amb un increment del 54% respecte 
de l’any 2004. Això ha estat possible 
gràcies a la resposta ciutadana als in-
centius fiscals per l’ús d’aquesta instal-
lació. Dels residus aportats, el 40% 
han estat restes verdes, seguides pels 
voluminosos (27%), les fustes (15%) 
i la runa neta (11%). El 7% restant 
l’han constituït altres residus, com la 
ferralla, el paper, l’oli o els electrodo-
mèstics.

També cal destacar les 620 tones 
recollides en les àrees d’aportació de 
paper, vidre i envasos, un 24% més 
que el 2004. Cada alellenc haurà re-
ciclat 38 Kg de paper, 21 Kg de vidre 
i 10 Kg d’envasos durant el 2005, ha-

vent estat aquestes quantitats de 25, 
19 i 11 Kg el 2004, respectivament. 

Aquests increments de les fraccions 
reciclades han permès reduir en 900 
tones les entrades de residus a la inci-
neradora de Mataró. Tot i aquesta dis-
minució, del 17% respecte l’any 2004, 
encara s’hi han aportat 4.430 tones de 
residus que representen el 69,3% del 
total dels generats a la població. 

Per tant i a tall de resum, cada ha-
bitant d’Alella ha generat diàriament 
1,94 Kg de residus, per sota del mà-
xim absolut de 2 Kg de l’any 1999. 
D’aquests residus 1,35 Kg s’han incine-
rat i poc menys de 600 grams s’han re-
collit selectivament. Desglossant aques-
ta xifra, uns 260 grams han anat a la 
Deixalleria, uns 145 grams a la reco-
llida de la FORM i 190 grams als tres 
iglús del carrer.

ALELLA TRIA EL 30% 
DELS SEUS RESIDUS

L’AJUNTAMENT RECORDA

Els responsables de bars, cafeteries, 
restaurants, hotels, residències, 
escoles i escoles bressol amb 
menjador, supermercats, carnisseries 
i establiments de venda de queviures 
que fins al 28 de febrer es poden 
adherir a la campanya ‘Alella 
Redueix’ i gaudir dels seus beneficis. 
Caldrà que adquireixin contenidors 
específics per la FORM i el rebuig que 
treuran a la via pública per al seu 
buidatge de forma coordinada amb el 
servei de recollida municipal.

2004
1,6%
3,5%
2,7%

8,8%
83,4%

2005

13,5% 7,4%
69,3%

1,4%
5,4%

3,0%

Rebuig
Vidre

Deixalleria
FORM

Paper i cartró
Envasos

GRÀFIQUES COMPARATIVES DEL DESTÍ DELS RESIDUS

Tot i la millora, encara abunden les actituds incíviques.
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···························································································
El terreny té prop de 1.400m2 i es troba entre l’avinguda Badalona i els carrers 
Maresme i Àfrica. Pertany a Viña del Rey SA i l’Ajuntament vol fer-ne un apar-
cament públic que ajudi a endreçar el trànsit i dinamitzar el comerç del barri.

···························································································

L’Ajuntament ha aconseguit la cessió de 
l’ús gratuït per part de l’empresa Viña 
del Rey SA d’una feixa de 1.376m2 que 
es troba entre l’avinguda de Badalona 
i els carrers d’Àfrica i Maresme. El ter-
reny s’arranjarà i s’adequarà perquè 
esdevingui un aparcament públic tem-
poral. D’aquesta manera es vol afavorir 
l’estacionament en aquest barri, que té 
una important implantació comercial i 
una alta densitat d’habitatges.

A més, dins el pressupost munici-
pal de 2006 hi ha prevista una partida 
destinada a la millora urbana del carrer 
d’Àfrica, per la qual cosa ja s’han inici-
at converses amb els veïnals.

LA FUNDACIÓ AYMAR I PUIG DIU NO
D’altra banda, la Fundació Germans 
Aymar i Puig ha declinat l’oferta de 
l’Ajuntament de cedir el solar que la re-
sidència té entre els carrers de Doctor 

Homs i Aymar i Puig, per convertir-lo 
temporalment en un aparcament públic 
a canvi d’un donatiu anual de 9.000€.

La intenció de l’Ajuntament era cre-
ar una bossa d’aparcament gratuït prop 

L’AJUNTAMENT OBTÉ LA CESSIÓ DE L’ÚS D’UN SOLAR 
AL CARRER ÀFRICA QUE ES DESTINARÀ A APARCAMENT

S’INCREMENTA EL NOMBRE DE TIQUETS EXPEDITS 
A LA ZONA BLAVA DE L’HORT DE LA RECTORIA 
Des que va entrar en funcionament la 
zona blava de pagament a l’Hort de 
la Rectoria, trobar lloc per aparcar al 
centre del poble per anar de compres o 
fer gestions és més fàcil. Les xifres del 
darrer trimestre donen bona mostra de 
la rotació de vehicles que s’hi produ-
eix. Entre l’1 de setembre i el 30 de 
novembre de 2005 es van expedir un 
total de 18.283 tiquets a l’aparcament 
de la zona blava de l’Hort de la Recto-
ria. Més del 70% es van fer en horari 
de matí, entre les 9 i les 12 h.

Dins d’aquesta franja horària, el 
21% de les estades es van fer per un 
temps reduït d’entre 16 i 21 minuts, 
seguides d’estades d’entre 46 i 51 mi-
nuts que, juntes, representen quasi el 
40% del total. En segon lloc s’hi troben 
les estades més llargues, de 90 a 100 
minuts. Els tiquets menys sol·licitats 
són els d’estades mitjanes.

La preferència horària dels usuaris 
es concentra entre les 12 i les 13.30h, 
seguida de l’interval que va de 9 a 10h 
(amb 3.023 tiquets venuts); les 10 i 

les 11h (2.500 tiquets), i les 11 i les 
12h (2.482 tiquets).

En comparació amb els mesos pre-
cedents, es detecta un lleuger incre-
ment de les estades llargues, fent que 
pràcticament s’igualin els moviments 
d’alta rotació amb els de permanència 
perllongada. 

Cal recordar que els clients dels 
comerços adherits a la campanya 
d’ús de la zona blava poden demanar 
un tiquet bescanviable per una estada  
gratuïta d’una hora.

del centre urbà que millorés la mobilitat 
en aquesta zona, on existeix una escola 
privada que no compta amb aparcament 
propi i que té llogat l’edifici a la mateixa 
Fundació Germans Aymar i Puig. 

El solar destinat a 
l’aparcament es troba al 
capdamunt del carrer. 
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URBANISME

CREIXEN EL CONTROL 
I LA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
···························································································
El 2005 es van incoar 39 expedients disciplinaris de legalitat 
urbanística. També augmenten els requeriments per neteja de 
parcel·les i les sancions per ocupació indeguda de la via pública.
···························································································

En els darrers dos anys, l’Ajuntament 
ha intensificat el control sobre el món 
de la construcció, atès l’elevat nombre 
d’obres particulars que es vénen realit-
zant des de 1995 a un ritme sostingut 
d’unes 100 llicències a l’any. A aquesta 
activitat cal afegir-hi els 191 assaben-
tats i permisos d’obres menors conce-
dits el 2004, i els 235 de 2005. 

Aquest increment de les tasques de 
supervisió i inspecció municipal ha es-
tat possible gràcies a la redacció d’una 
nova ordenança reguladora de les ocu-
pacions de via pública i, sobretot, a un 
augment de la dotació de personal de 
l’àrea de Sostenibilitat. 

Al llarg de 2004 i 2005 s’han su-
plert les places deixades pels anteriors 
tècnics amb dos nous  arquitectes: un 
responsable de planejament i un al-
tre encarregat d’inspecció i disciplina. 
A més, s’han incorporat un tècnic de 
medi ambient, que dóna cobertura en 
matèria de tala d’arbres particulars; 
un nou auxiliar administratiu per fer 
front a l’increment de documentació 
procesada (que ha passat de 903 a 
1.337 expedients en quatre anys), i un 
deliniant, en virtut d’un acord de col-
laboració amb la Universitat Politènica 
de Catalunya (UPC).

Els resultats són clars. El 2004 es 
van tramitar 53 expedients disciplina-
ris i el 2005, 67. D’aquests se n’han 
resolt 33, o bé després de subsanar la 
irregularitat, o bé després d’executar 
l’enderroc de l’obra i restituir la realitat 
física alterada al seu estat original. En 
aquests moments, l’Ajuntament manté 
cinc contenciosos amb diversos veïns Imatge d’una ocupació de la via pública sense senyalitzar.

per tal de fer complir la normativa ur-
banística pel que fa a alçades de murs, 
construccions de piscines i ús indegut 
de zones verdes. 

Entre els expedients incoats, n’hi ha 
un parell que afecten finques incloses 
en el Catàleg de Patrimoni, per la qual 
cosa podrien derivar en sancions eco-
nòmiques greus. També pesen sobre 
dues masies protegides més sengles 
requeriments de rehabilitació urgent: 
Can Xaco Monnar i Can Tito Serra. 

Per últim, des de l’àrea de Soste-
nibilitat s’han cursat dues denúncies a 
la Unitat de Medi Ambient dels Mos-
sos d’Esquadra: una per eixamplament 
del camí del Pi Bord, i una altra per 
tala d’arbres protegits a Can Magarola. 
Aquesta darrera, a més, ha estat eleva-

da a la Fiscalia de Medi Ambient per 
si pogués ser constitutiva d’un delicte 
ecològic.

PARCEL·LES I VIA PÚBLICA
Alertat pel risc d’incendi, l’Ajuntament 
ha extremat el control sobre l’estat de 
conservació dels solars sense edificar. 
En dos anys s’han cursat 250 reque-
riments de neteja. Pel que fa a les 
ocupacions de via pública, durant el 
2005 es van presentar 114 sol·licituds 
i es van sancionar 26 accions il·legals, 
quan el 2003 només se n’havien pre-
sentat 7 i no se n’havia sancionat cap. 
L’increment de la vigilància ha permès 
racionalitzar la ubicació i durada de les 
ocupacions de via pública amb conte-
nidors, sacs i material d’obres.
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PODEN ELS ARBRES DEL POBLE

Un any més durant els mesos d’hivern 
l’Ajuntament està procedint a la poda 
de l’arbrat viari. La major part d’aquests 
arbres, 307 plantats en zones verdes i 
573 en voreres, reben l’atenció directa 

de la brigada municipal. Els arbres que 
per les seves dimensions i caracterís-
tiques necessiten una atenció especial 
són podats per empreses de jardineria 
especialitzades que compten amb ma-
quinària específica per aquestes tas-
ques.

Jardineria Torres s’ha encarregat de 
la poda del Torrent Vallbona i del Pas-
seig d’Antoni Borrell; Antoni Sanahuja 
ha fet les podes dels carrers Rosaleda 
i Mediterrània; Jardineria Figueras ha 
podat els arbres del carrer Balmes i del 
carrer Comas; Jardineria Moix ha dut 
a terme els treballs de la Riera Coma 
Fosca i del carrer d’Emili Pòlit, i Ces-
pa ha podat els arbres del Passeig de 
Marià Estrada, dels carrers Guilleries i 
Duran Xaus i de l’Avinguda de Ferran 
Fabra.

En finalitzar les actuacions previs-
tes aquestes empreses hauran treballat 
sobre un total de 337 arbres, entre els 
quals destaquen els plàtans, els oms 
i les tipuanes. El cost total d’aquestes 
tasques ha estat de 22.323€.

ES REPINTA TOTA LA SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL DEL MUNICIPI
En el propers dies quedarà enllesti-
da la repintada que periòdicament 
es fa de la senyalització horitzon-
tal de gairebé totes les vies del po-
ble. L’actuació, que té un cost de 
13.027€, afecta les diverses se-
nyalitzacions de la Riera Principal, 
la Riera Fosca, la Riera Coma Fos-
ca, el passeig de la Creu de Pedra,  
l’avinguda dels Germans Aymar 
Puig, l’avinguda del Bosquet, 
l’avinguda Ferran Fabra, l’avingu-
da Gaietana, i els carrers Espígol, 
Santa Gemma,  Guilleries, Masnou, 
Marià Estrada, Escoles Pies, Heu-
res, Torrent Vallbona, Avellaners, 
Prat de la Riba, Bononat de Coma-
lada, Núria, Àfrica, Calderó, Molí 
i l’avinguda de Badalona. Entre 
altres senyals, s’ha repintat els 
passos de vianants, línies de ce-
diu el pas, fletxes de gir i zones de 
càrrega i descàrrega. També s’han 
pintat reserves d’estacionament a 
les farmàcies del poble, dels car-
rers d’Àngel Guimerà, Farigola i 
Masnou.

········································································································································································································································

ES LLIUREN LES PROPOSTES DE 
MILLORA ALS COMERÇOS 
Els botiguers i comerciants que el 
passat mes d’octubre van participar 
en les jornades de formació i asses-
sorament, han rebut ja les propostes 
de millora per als seus comerços de 
mà de l’empresa Focalizza, especialit-
zada en assessorament i dinamització 
comercial.

Davant l’acollida de la iniciativa, 
l’Ajuntament confia a poder repetir 
aquest programa de formació i assesso-
rament, cofinançat per la Diputació de 
Barcelona, durant aquest any 2006.

La regidoria de Promoció Econòmi-
ca valora també positivament la realit-
zació de la Fira de Nadal que es va dur 
a terme els passats 16, 17 i 18 de de-
sembre i aposta perquè es converteixi 
en un esdeveniment fix en el calendari 

d’Alella, juntament amb les Jornades 
Gastronòmiques del Raïm i del Vi de la 
DO Alella estrenades a la tardor.

En elles, la gastronomia i el vi van 
ser les protagonistes d’una proposta en 
què van participar 9 restaurants ale-
llencs, oferint un menú elaborat amb 
raïm i vi de la nostra DO. A aquestes 
primeres jornades hi van col·laborar 
també restaurants del Masnou, Teià i 
Montgat i ja s’està treballant perquè el 
proper any hi participin altres pobles 
que conformen la Denominació d’Ori-
gen Alella. A més, es vol fomentar la 
participació directa dels cellers, que 
durant els dies que van durar les jor-
nades van oferir visites gratuïtes a to-
tes aquelles persones que van tastar el 
menú especial. 

Membres de la Brigada Municipal fent la poda.

ARRIBA EL CARNESTOLTES!
Com cada any l’Ajuntament i el 
Casal d’Alella organitzen el Carnes-
toltes. Dissabte 18 de febrer, a les 
23h, es farà el ball i el concurs de 
disfresses per adults al Casal, que 
comptarà amb l’actuació del grup 
Màgics. L’endemà diumenge, a les 
12.30h, la plaça de l’Ajuntament 
serà l’escenari d’una xocolatada i 
de l’espectacle infantil Sarau, que 
oferirà el grup De Parranda, i a la 
tarda, de nou al Casal, a les 18h, 
es farà el ball infantil de disfresses, 
amb l’animació Zum, amb can-
çons i danses del grup La Tresca i 
la Verdesca.
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L’AOC DÓNA UNA SUBVENCIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE 14.000€
L’Administració Oberta de Catalun-
ya ha atorgat una subvenció de 
14.000€ a l’Ajuntament d’Alella 
per desenvolupar la segona fase 
de la implantació del sistema in-
formàtic de gestió d’incidències a 
l’àrea de Serveis Urbans. Les no-
vetats que s’introduiran al sistema, 
que porta el nom de Qualiteasy, 
permetran que els mateixos ale-
llencs i alellenques puguin avisar 
directament a l’Ajuntament d’inci-
dències que hagin percebut, mit-
jançant l’ús d’internet, i fer-ne un 
seguiment exhaustiu.

Aquesta subvenció se suma a 
la de 3.000€ per a la implanta-
ció de l’e-tram, la plataforma des 
de la qual es poden dur a terme 
diferents tràmits municipals com 
presentar una instància, demanar 
una cita amb un tècnic o regidor, o 
presentar una queixa o un suggeri-
ment a través de la xarxa informà-
tica. La bona resposta obtinguda 
per aquest sistema fa que s’hagi 
previst la introducció i posada en 
funcionament de nous tràmits du-
rant les properes setmanes.

D’altra banda, durant l’any 
2006 s’implantarà un metacerca-
dor dels recursos de les adminis-
tracions de Catalunya i un plànol 
interactiu del poble al web muni-
cipal.

ES PRESENTA L’ESTUDI ‘JOVES, NIT I 
ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC’
A finals de febrer l’Ajuntament orga-
nitzarà un acte públic per presentar 
l’estudi Joves, nit i ús de l’espai 
públic, que ha elaborat l’empresa 
GREC. Aquest informe, encarregat 
per la regidoria de Joventut, fa una 
anàlisi de com afecta els veïns el fet 
que els joves, davant la manca de 
possibilitats o d’espais d’oci, passin 
moltes de les seves hores de lleure 
nocturn al carrer. També recull les 
propostes que han realitzat els joves 
en aquest sentit. El treball s’ha ela-
borat durant el darrer trimestre de 
2005 mitjançant entrevistes i reuni-
ons amb tots els agents implicats. 

NOUS TALLERS AL CASAL DE JOVES
El Casal de Joves de Can Gaza obre 
l’any oferint nous cursos i tallers. Es 
tracta d’un seguit de propostes pensa-
des per aprendre activitats concretes 
o per fomentar aquelles altres que ja 
practiquen habitualment al Casal i que 
els mateixos usuaris i usuàries han de-
manat de realitzar. 

Hi ha quatre cursos de pagament, ja 
que es fan amb monitors especialitzats 
i consten de diverses sessions: un taller 
de bijuteria creativa, un taller d’inicia-
ció a la realització de curtmetratges, un 
altre d’introducció a les tècniques de 
disc-jòquei i un curs de cangurs. 

També hi ha tallers que es desenvo-
lupen durant un sol dia i són gratuïts:  
un taller de xapes, un de fer espelmes i 
un de fer paper.

D’altra banda, s’ha organitzat un 
campionat de futbolí per divendres 3 
de febrer i una observació astronòmi-
ca del planeta Saturn el dissabte 4 de 
febrer. De cara al mes que ve els res-
ponsables del Casal han preparat una 

sortida al parc d’atraccions del Tibida-
bo pel 4 de març, a la qual cal haver-se 
inscrit abans del dia 24 de febrer.

A més d’aquestes activitats, el Ca-
sal de Joves de Can Gaza ofereix servei 
de ludoteca, sala d’estudi, assessora-
ment per a la creació d’associacions 
juvenils i d’organització d’activitats, 
entre moltes altres.

········································································································································································································································

Portada del fulletó que informa dels cursos i activitats.
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EL PROPER FESTIVAL D’ESTIU
OFERIRÀ VUIT ESPECTACLES EL MES DE JULIOL 

PRIMERES REUNIONS DE LES 
COMISSIONS DEL PEPA

PUBLIQUEN LES GUIES DE SERVEIS 
DE SANITAT I SERVEIS SOCIALS  
Les regidories de Serveis Socials 
i Sanitat han donat a conèixer els 
seus serveis per aquest any en  
nous tríptics informatius. 

Serveis Socials manté aquest 
2006 els mateixos serveis, però 
amb una millora tant quantitativa 
com qualitativa. Entre ells destaca 
el Servei d’Atenció Domiciliària In-
tegral per a la gent gran, el servei 
de mediació cultural i traducció 
d’àrab, la mediació familiar social 
i comunitària i el projecte d’acolli-
da, orientació i alfabetització que 
es fa amb el GRAMC.

Pel que fa als serveis sanitaris, es 
dóna a conèixer la incorporació de la 
Dra. Capdevila al Centre de Salut en 
horari de tarda, així com l’ampliació 
d’horaris d’atenció de la llevadora, 
que atén dijous i divendres al matí, 
i del pediatra, que visita dimarts, di-
jous i divendres al matí.

········································································································

El Projecte Educatiu del Poble d’Alella 
(PEPA) ha constituït tres comissions 
que, tot i que de moment compten 
amb pocs membres, han començat a 
treballar en els diferents projectes.

La comissió que treballa la preven-
ció de les drogodependències s’ha co-
mençat a reunir amb diferents agents 
socials i municipals que poden aportar 
informació sobre aquesta qüestió i ac-
tualment està debatent quins projectes 
o actuacions es poden dur a terme dins 
d’aquest àmbit.

El grup Llocs i Racons d’Alella s’ha 
constituït amb l’objectiu de donar a 
conèixer diferents espais del poble. Els 
seus membres tenen preparada una 
activitat participativa que està previst 
que acabi en una exposició popular a 
primers de setembre.

···························································································
Música, poesia i dansa compartiran cartell en el Festival d’Estiu d’enguany, 
que a més del programa oficial, proposa tres concerts gratuïts al carrer.

···························································································

Una altra comissió estudia els Parcs 
i Jardins del poble, per saber quins són 
espais de relació directa entre veïns, 
quin mobiliari urbà i jocs infantils ne-
cessiten, etc.

També s’està pendent del Consell 
Comarcal per posar fil a l’agulla a la 
qüestió dels camins escolars i s’ha par-
lat amb la regidoria de Serveis Socials 
per impulsar conjuntament un projecte 
per fomentar el voluntariat entre els ju-
bilats i prejubilats.

Per dur a terme tots aquests pro-
jectes cal la col·laboració de tants ale-
llencs i alellenques com sigui possible. 
Per això es demana que tots aquells 
que estiguin interessats a formar part 
d’alguna comissió es posin en contacte 
amb la regidoria d’Educació o enviïn 
un e-mail a pepa@alella.org.

Companyia de ballet de David Campos

L’Ajuntament ja té pràcticament definit 
el Festival d’Estiu 2006, que se cele-
brarà de l’1 al 28 de juliol. Enguany s’hi 
han programat un total de cinc grans 
espectacles, on s’hi oferirà música, po-
esia i dansa, que es complementaran, a 
més, amb tres concerts al carrer.

Una de les propostes més desta-
cades és la de la Companyia de ballet 
de David Campos, que presentarà un 
espectacle concebut expressament per 
al Festival d’Alella. Una altra serà el 
concert del Bartok String Quartet, un 
prestigiós quartet hongarès reconegut 
internacionalment.

Per acostar l’ambient del Festival 
d’Estiu a tots els racons i barris d’Alella, 

s’ha previst realitzar tres concerts gra-
tuïts a Can Sors, al carrer d’Àfrica i la 
Plaça Gaudí.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha 
arribat a una entesa amb El Periódico 
perquè sigui el diari oficial del festival. 
Segons aquest acord, aquesta empresa 
cedirà espais publicitaris per valor de 
18.000€ a l’Ajuntament.

UN WEB PROPI
Per tal informar periòdicament sobre els 
avenços que es fan en referència al Fes-
tival, l’Ajuntament ha posat en marxa 
una pàgina web, on ja podeu consultar-
ne les notícies. La seva adreça és www.
festivalalella.org.
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GRUPS MUNICIPALS

Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA La connexió Alella-Teià, la primera del Maresme

Només 2 de cada 9 alellencs viuen en el nucli urbà delimitat per la Coma Clara i la Coma Fosca, i els carrers adjacents. Els altres 
7.000 alellencs resideixen en barris dispersos de baixa densitat. Gestionar els serveis en aquests nuclis i aconseguir cohesionar-
los és car i difícil. No obstant això, ERC+La Garnatxa hi ha abocat des del primer dia grans dosis d’imaginació i recursos per 
procurar-los uns estàndars de qualitat equiparables als del centre històric. 

És el cas del transport públic. Gràcies al treball i l’acció conjunta duta a terme pels regidors de La Garnatxa i d’ERC dels dos 
municipis davant la Direcció General de Ports i Transports i de l’Autoritat del Transport Metropolità, aquest febrer entrarà en funcio-
nament una nova línia d’autobús que unirà Alella i Teià passant pels principals barris d’ambdues poblacions. En l’origen d’aquesta 
iniciativa hi a l’anomenada Declaració de Teià, un manifest signat el juliol de 2005 per per denunciar el greuge comparatiu que 
pateix el baix Maresme en matèria de transport públic per carretera en relació a altres comarques de l’entorn metropolità.

Alella i Teià han estat els primers dels signants que, de manera mancomunada (l’única possible), han fet passes en la resolu-
ció d’aquesta problemàtica. Si volem esvair el fantasma de noves agressions al territori en forma de noves infrastructures viàries, 
alliberar els ciutadans de l’esclavatge del vehicle privat i fer més sostenibles les nostres mobilitats internes, caldrà perseverar en 
les reivindicacions plantejades en la Declaració de Teià: cal un carril bus a l’autopista entre Mataró i Barcelona; cal reconvertir 
les àrees de servei i de descans per fer-hi park&ride per als usuaris de les línies d’autobús; calen connexions directes a Barcelona 
amb freqüències elevades i, sobretot, cal que la Generalitat col·labori amb els ajuntaments a finançar aquestes línies.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Propaganda

La doble moral de ZP

Es difícil escriure a El Full si ets de CIU. Volem mantenir la responsabilitat, el bon criteri i la honradesa com a eixos de la nostra 
actuació, tant si estem a la oposició com quan estàvem al govern. I es difícil fer-ho col.laborant en aquesta publicació, que hauría 
de ser informativa i, en canvi, està tan plena de propaganda de suposades actuacions de l’equip de govern. Propaganda oberta 
de lo bé que ho fan tot, amb el rerefons subliminal de lo malament que ho vam fer els anteriors, encara responsables de tots els 
mals presents. Per cert, els anteriors érem un equip format per CIU, IC-V i AC, però també per ERC I PSC.

No sabem de què parlarà aquest Full que avui teniu entre les mans, però el numero passat està plè de inexactituts i de mitjes 
veritats, explicades totes a major glòria de l’actual govern municipal. Només a tall d’exemple: quins eren els “efectes perjudicials” 
de l’anterior projecte de Can Calderó? d’entrada, només s’ens acut un, i es beneficiós: sense tantes dilacions, ja tindríem avui 
l’Escola del Bosquet ampliada. Un altre: el nou concurs de neteja viària s’havia de convocar perque havia acabat la concessió de 
l’anterior... I un altre: a la futura piscina se li han hagut de donar més terrenys (i més diners) perque s’ha projectat de tal manera 
que no hi havia puesto perque la gent sortís de l’aigua...

Com diu en Salvador Cardus en un article que us recomano (La Vanguardia, 11/1/06): “dada la cantidad de falsos mensajes 
que circulan, nunca como ahora conocer ha sido discernir. Y para discernir hace falta criterio...” 

Honradesa i criteri, aixó és el que us oferim desde CIU, també en aquest període pre-electoral que sembla que tanta por li fa 
a l’actual govern. 

En 2005, el Gobierno insultó y criminalizó a cientos de miles de ciudadanos que ejercimos de forma pacífica, legal y democrática 
nuestro derecho de manifestación en contra de una política antiterrorista que empezaba a cambiar a peor. El cambio radical en 
materia de política antiterrorista llevado a cabo por el Gobierno de Zapatero es en una dirección muy concreta: hacer concesiones 
al entorno etarra para conseguir a cambio que ETA declare una tregua, aunque sea falsa, que alivie el duro momento que está 
pasando el PSOE en lo que respecta a pronósticos electorales. El 16 de marzo, el Gobierno envió a los antidisturbios a cargar 
violentamente contra las familias. Por si fuera poco, se detuvo ilegalmente a dos ciudadanos inocentes en una manifestación de 
las víctimas de ETA. Ahora que una organización terrorista como Batasuna convoca un congreso el 21 de enero, Zapatero invoca 
el derecho de reunión y critica la ley que permitió ilegalizar al brazo político de ETA. No se puede caer más bajo. Zapatero declaró 
que “hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución”, haciendo mención del 
derecho de reunión en relación con el congreso de una formación ilegalizada, Batasuna, que figura desde junio de 2003 en la 
lista de organizaciones terroristas identificadas por la Unión Europea. Estas sorprendentes declaraciones se enmarcan, indudable-
mente, en el proceso de negociación iniciado en secreto con Batasuna-ETA por parte del PSOE antes incluso de su victoria en las 
urnas el 14 de marzo del 2004, un proceso de negociación que traiciona el Pacto Antiterrorista promovido por el propio Zapatero 
y suscrito también por el PP. (fragmentos de un artículo de www.hazteoir.org)
e-mail: alella@popularsbcn.com       web: www. ppcatalunya.com      www.popularsbcn.com/alella 
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El grup municipal ICV-Alella no fem ús d’aquest espai perquè no estem d’acord amb les polítiques de la Regidoria d’Informació, 
que renuncia a la creació d’un Patronat Municipal d’Informació, contràriament al que afirmaven al seu programa electoral.

e-mail: alella@ic-v.org  web: www.ic-v.org/alella

És compatible la laïcitat amb l’ensenyament de la religió? És clar que sí, com es dedueix de les característiques de la laïcitat 
que explicàvem al Full anterior. Recordeu que dèiem que la laïcitat defensa la lliure relació amb les Esglésies però l’autonomia 
de les relacions; que és compatible amb idees i sentiments diversos; i que és tolerant i defensora de la identitat de drets i 
deures.

Justament per la pluralitat de les religions a la nostra societat, per les arrels religioses immemorials de tots els éssers hu-
mans que formen part de la nostra cultura i també per la necessitat d’ensenyar uns valors bàsics que ens permetin conviure 
civilitzadament, és pel que jo proposo crear una asignatura titulada “Cultura religiosa i educació en valors”, que seria obliga-
tòria i avaluable (l’assignatura que no reconeix aquestes condicions és com si no existís). La catequesi (és a dir, la instrucció 
en la doctrina de la fe) d’una determinada religió, es faria en el si de les famílies o a les esglésies corresponents, a sol·licitud 
dels pares o tutors o del propi alumne.

Laïcitat i ensenyament de la religió (i II)



14

COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

APUNTA’T AL SERVEI DE MISSATGERIA SMS

Vols rebre al teu telèfon totes les informacions d’agenda de les activitats 
culturals, infantils, per a joves?

Els avisos del calendari del constribuent de totes les taxes i impostos?

Les dates dels actes i reunions informatives i les informacions generals del 
municipi?

Dóna’t d’alta gratuïtament al servei d’Informació per SMS! 

Omple el formulari que trobaràs a:

 Ajuntament
 Can Lleonart
 Web municipal (www.alella.org)

Tens coses a dir a l’Ajuntament? Una queixa? Un suggeriment per millorar el 
poble? Vols avisar d’alguna cosa?

Envia un SMS al 5464 amb el text  ALELLA.el teu missatge.
(Exemple: ALELLA.Hi ha un forat al paviment del carrer Perdius)

PLE ORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 27 
d’octubre de 2005.

S’aprova per unanimitat, amb esmenes dels regidors Carles 
Pérez (ERC-LG) i Àlex Asensio (ERC-LG).

2· Proposta de l’Alcaldia sobre expedient sancionador per 
aplicació de la Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos con-
siderats potencialment perillosos.
La llei estableix que correspon al ple sancionar les faltes 
greus en casos de tinences d’animals. Per aquesta raó, l’al-
calde Andreu Francisco (ERC-LG) proposa multar un veí 
d’Alella amb 150,30 euros per portar pel carrer un gos de 
raça pitbull sense morrió.

S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de la regidoria d’Hisenda sobre expedient de 
modificació de crèdit núm. 17/2007.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Serés (PSC), proposa una 
modificació de crèdit per tal de finançar 32.089,52 euros 
d’interessos de demora provinents de l’any 1992. Aquell 
any, el govern municipal del moment va aprovar la concessió 
per a la construcció i explotació d’un aparcament soterrat a 
la plaça de l’Ajuntament a l’empresa Marespark. L’oposició 

d’una part de la ciutadania va fer que, nous mesos després, 
el govern anul·lés la concessió. 
Les negociacions inicials entre Ajuntament i Marespark 
per fixar la indemnització no van prosperar, de manera que 
l’empresa va recórrer als tribunals. Fa anys que el jutjat va 
dictar sentència, però va ser recorreguda per l’Ajuntament. 
Finalment, el jutjat ha refermat el seu veredicte i condemna 
l’Ajuntament a satisfer 90.474,01 euros. Des d’aleshores, 
existeixen 38.888 euros consignats per fer front a aquesta 
contingència i 19.496 euros més reconeguts des de l’any 
1995. Els 32.089,50 euros restants pels quals es fa la mo-
dificació són la diferència entre el capital i els interessos que 
han transcorregut en tretze anys.

S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre adhesió al 
primer congrés del món rural de Catalunya.
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC-LG), proposa 
l’adhesió del ple a la Crida de Poblet i al primer congrés del 
món rural, que se celebrarà a Barcelona els propers 5, 6 i 
7 de maig. Asensio considera que de la participació en les 
jornades se’n poden extreure lectures interessants per Alella, 
capital d’una denominació d’origen situada a les portes de 
Barcelona.

S’aprova per unanimitat.

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2006 
DILLUNS 13 DE FEBRER A LES 20H A LES GOLFES DE CAN LLEONART
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

PUNT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
93 540 61 71
De dl. a dv. de 9 a 14h

ARQUITECTES MUNICIPALS
Joaquim Villaronga · Josep Val · Sandra Carreras 
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYERS MUNICIPALS
J. Manel Sánchez-Colorado · Xavier Torres
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Jordi Serrano
Dl. dc. i dv. de 13 a 14h

ASSISTENTS SOCIALS
Emilio Cazorla Dt. de 8 a 14h i dj. de 16 a 20h
Sílvia Motger Dc. de 9.15 a 14h i dj. de 16 a 20h

POLICIA LOCAL 
(en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 629 59 12 12
092 (només si truqueu des d’un telèfon fix)

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 9 a 14h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Cada dilluns i dijous

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93 · 93 540 36 68

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45
Dl. de 9 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dc. a ds. de 17 a 21h

ESCOLA FABRA · ESCOLA FABRA DEL BOSQUET
93 555 39 12 · 93 555 78 03

I.E.S. ALELLA
93 540 31 10 

SERVEIS MUNICIPALS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50
Alcaldia i Serveis Urbans
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13h

ÀLEX ASENSIO I FERRER
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura 
i Habitatge
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

JAUME PONSA I PEÑA
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Educació, Informació, Joventut
i Participació Ciutadana
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

CARLES PÉREZ I SÀNCHEZ
ERC + LA GARNATXA
Regidor de Cultura, Esports, Festes i Promoció Econòmica
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

LLUÍS VILAJOSANA I TOLEDO
PSC
Regidor de Governació i Mobilitat

···········································

···········································

···········································

JOSEP MARIA SERÉS I IBARZ
PSC
Regidor d’Administració i Hisenda
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

ANTONI CARALPS I RIERA
LLIGA SOCIAL D’ALELLA
Regidor de Serveis Socials i Sanitat

SALVADOR ARTÉS I LLOVET
CiU

CARME TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CiU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

FEDERICO MORALEDA I MONROY
ICV

RAIMON ESQUIROL I CABO
PP 
Hores a convenir (678 534 302)

ANNEROSE BLOSS
PP
Hores a convenir (alella@popularsbcn.com)

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

···········································

···········································

···········································

···········································

···········································

···········································

······················································································

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8’15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER

04 dissabte BERNAL  C/ El Masnou, 12

05 diumenge  BERNAL  C/ El Masnou, 12

11 divendres GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

12 dissabte  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

18 diumenge  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12

19 dissabte MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12

25 diumenge BERNAL  C/ El Masnou, 12

26 dissabte BERNAL  C/ El Masnou, 12

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

································
93 555 33 08

································
93 555 05 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006
Mercat municipal 1r. trimestre    14.01.2006   a   14.03.2006
Mercat municipal 2n. trimestre    15.04.2006   a   15.06.2006
Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2006   a   14.09.2006
Mercat municipal 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006
Taxa recollida escombraries habitatges    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa servei de cementiri municipal    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa per entrada de vehicles - guals    03.02.2006   a   03.04.2006
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   03.03.2006   a   03.05.2006
Impost vehicles  tracció mecànica i ciclomotors   04.03.2005   a   04.05.2006
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(1ª. fracció domiciliat)            01.06.2006
(2ª. fracció domiciliat)            02.11.2006
Impost Activitats Econòmiques    01.09.2006   a   03.11.2006
Impost Béns Immobles-rústega    01.09.2006   a   03.11.2006
Taxa recollida escombraries comerços i indústries   14.10.2006   a   14.12.2006




