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Inicialment tenia la idea de destinar aquest espai a explicar 

les novetats introduïdes en les ordenances fiscals de 2009 

i com, fruit de la conjuntura econòmica, estem elaborant 

un pressupost auster, repassant partida per partida i 

redimensionant tot allò que podem ajustar.

Però la realitat moltes vegades supera la ficció i creia 

imprescindible exposar-vos una situació que no ens podíem 

haver imaginat mai quan es va prendre la decisió. En El Full 

de fa dos mesos en fèiem notícia, sota el títol “Instal·lada 

una càmera de control fotogràfic” i el subtítol “Ubicada a la 

Rambla Àngel Guimerà, té l’objectiu de protegir al vianant 

i detectar els conductors que no respectin els semàfors”. 

L’article ocupava quasi mitja plana amb una fotografia on 

es veia la ubicació de l’aparell i es deia que entrava en 

funcionament l’1 d’octubre, tot i que estava instal·lat des de 

la Festa de la Verema. 

Les sancions es van començar a imposar tres setmanes 

després de la data informada i quina ha estat la nostra 

sorpresa quan vam veure que la mitjana dels primers dies  

fregava els 50 conductors que, amb tota claredat, se saltaven 

en vermell el semàfor de davant de l’Empedrat del Marxant 

cada dia! I el pitjor de tot és que, d’aleshores ençà, el ritme 

no ha baixat.

L’objectiu del control fotogràfic era dissuadir els conductors 

que no respectaven un semàfor en vermell i se’l passaven 

amb total impunitat. Crèiem que en serien molt pocs, però 

el resultat ens ha sobtat i indignat fins a tal extrem que he 

cregut necessari compartir-ho amb tots vosaltres perquè tots 

hi reflexionem, ja que en definitiva es tracta d’una qüestió de 

respecte envers la seguretat dels altres i envers unes normes 

bàsiques que entre tots ens hem donat. 
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FESTES 

FEM NADAL... I SOLIDARITAT 
···························································································
La fira d’artesans es trasllada a la plaça d’Antoni Pujadas.
···························································································

L’Ajuntament i diverses entitats del 
municipi organitzen activitats cultu-
rals, lúdiques i solidàries i coincidint 
amb la proximitat de les festes nada-
lenques. Els actes es concentraran el 
cap de setmana dels dies 13 i 14 de 
desembre amb un programa farcit de 
propostes. La fira de Nadal es trasllada 
enguany a la plaça d’Antoni Pujadas. 
Es muntaran una trentena de parades 
de torrons i neules, figures de pesse-
bre, avets, molsa, suro, joguines i arti-
cles de regal. 

Mentre duri la fira, el trenet de pro-
moció del comerç tornarà a recórrer 
els carrers d’Alella, com ja ho va fer 
l’any passat; s’instal·larà un inflable, i 
es realitzaran altres activitats infantils, 
com un cercavila de la colla de ge-
gants, capgrossos, grallers i timbalers 
d’Alella i una cursa de sacs. Dissabte 
13 de desembre a les 9.30h hi haurà 
una actuació musical a les Golfes de 
Can Lleonart de membres del projecte 
Alella viu la música i el cor de l’Escola 
Ressò, en la qual es presentarà la can-
çó El trenet d’Alella. A les 11h es farà 
un cercavila pels carrers del centre i la 
inauguració del trenet de Nadal. A les 
20h, els Diables del Vi d’Alella clouran 
els actes de celebració del seu 25 ani-

versari amb un espectacle a la Plaça 
de l’Ajuntament i un correfoc que s’ini-
ciarà al torrent Vallbona. Diumenge 14 
de desembre, entre les 9 i les 14h, se 
celebrarà el Cros d’Alella, una compe-
tició d’atletisme amb diverses curses 
de distància adaptades a les categories 
dels participants que es duran a terme 
en un circuit delimitat a la Riera Prin-
cipal. 

INICIATIVES SOLIDÀRIES 
A més de gaudir de les activitats que 
acompanyen a la Fira de Nadal, els ale-
llencs i les alellenques podran fer apor-
tacions a la Marató de TV3 -dedicada 
enguany a lluitar contra les malalties 
mentals- i a les campanyes de recolli-
des de joguines i aliments, promogudes 
per Creu Roja, Càrites, l’Associació de 
Dones Montserrat Roig d’Alella,   l’As-
sociació Dones Solidàries i el grup de 
joves solidaris de l’IES Alella.

Les joguines i aliments recollits es 
repartiran entre famílies del poble que 
pateixen mancances socials i econò-
miques. Es necessita oli, llet, llegums 
cuits, conserves, bolquers i diners per 
comprar aliments frescos. Les joguines 
han de ser noves, no sexistes ni bèl-
liques, i complir les normes de segu-

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia torna a sortejar aquest Nadal una panera farcida de productes 
culturals: lots de llibres, audiovisuals i vals per participar en activitats programades a Alella. 
Per participar en el sorteig de la panera cultural s’ha de ser major d’edat i demanar un mínim 
de 4 documents en el servei de préstec de la sala d’adults. Des de l’1 de desembre es donen 
els números per participar en la rifa. El sorteig es farà el 22 de desembre a les 19h, mitjançant 
l’extracció aleatòria de tres números corresponents a les unitats, desenes i centenes d’entre el 
total de paperetes lliurades. Aquesta iniciativa nadalenca té l’objectiu de promoure la lectura i 
difondre les activitats culturals del municipi. Per als infants també hi ha sorpreses. De l’1 al 24 
de desembre la quitxalla obre cada tarda la finestra corresponent del calendari d’advent.  

 LA BIBLIOTECA SORTEJA UNA PANERA CULTURAL 

retat.
Alella també contribueix un any més 

a la Marató de TV3 amb l’organització 
d’activitats per recollir donatius, com el 
taller de l’Esplai Guaita’l, la trobada de 
corals, el vermut solidari i el bingo de 
Nadal del Casal d’Alella. 

D’altra banda, els afeccionats al 
pessebrisme que vulguin participar en 
el concurs de pessebres poden fer les 
seves inscripcions a Can Lleonart fins 
al 15 de desembre. El jurat visitarà els 
pessebres del 16 al 19 de desembre i 
els premis es lliuraran al gener. 

A la fira muntaran una trentena de parades. 

El trenet tornarà a recórrer els carrers d’Alella.  
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···························································································
S’instal·laran 107 nous fanals amb làmpades de vapor de sodi que permeten 
l’estalvi energètic i tenen menor impacte mediambiental. 

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

La Junta de govern va adjudicar el pas-
sat 30 d’octubre a l’empresa Electricitat 
Boquet les obres de substitució de l’en-
llumenat públic del sector nord d’Alella 
Parc per un import de 192.594€. Els 
treballs tenen un termini d’execució de 
tres mesos i compten amb una sub-
venció de 165.000€ del Pla d’Unic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) del Depar-
tament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya.  

El projecte preveu la instal·lació de 
107 nous punts de llums amb colum-
nes de 6 metres d’alçada i làmpades de 
vapor de sodi, que afavoreixen l’estalvi 
energètic ja que permeten una reduc-
ció substancial de la potència elèctrica, 
i són més respectuoses amb el medi 
ambient perquè contenen molt menys 
mercuri i provoquen menys contamina-
ció lluminosa.  

ADJUDICADES LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC D’ALELLA PARC 

L’Ajuntament inverteix enguany més de 
27.000€ en la campanya d’esporga i 
manteniment de l’arbrat viari que s’està 
duent a terme aquesta tardor. L’actua-
ció, adjudicada a l’empresa Urbaser, es 
va iniciar a mitjan novembre i està pre-
vist que els treballs tinguin una durada 
d’un mes.  

L’esporga afecta més d’un miler 
d’arbres, uns 200 dels quals estan en 
zones considerades de màxima priori-
tat. Es tracta de carrers o vies públiques 
amb arbres desenvolupats que poden 
comportar algun perill o risc tant per a 
les persones com per a les propietats, 
perquè són vies molt freqüentades o els 
arbres han crescut de manera impor-

tant i poden afectar les façanes. 
La majoria de les actuacions previs-

tes, més de 800, afecten arbres que, 
tot i no comportar risc elevat a curt 
termini,  sí es necessària una poda de 
manteniment per eliminar el brancatge 
en mal estat o el que pugui comportar 
afectacions a serveis o propietats. 

Entre els exemplars afectats pre-
dominen les moreres i els plàtans. Les 
feines d’esporga i manteniment estan 
encaminades a reduir les capçades 
o eliminar les branques en mal estat, 
segons l’estat i la ubicació de cada 
exemplar.  Està previst que les feines 
d’esporga i manteniment estiguin en-
llestides a mitjan desembre. 

ESPORGA I MANTENIMENT DE L’ARBRAT VIARI

L’Ajuntament també millorarà l’enllumenat 
públic de Can Magarola abans de final d’any 
amb la substitució de 75 llumeneres i làm-
pades. La renovació pretén afavorir l’estalvi 
i l’eficiència energètica i també forma part 
de les mesures contemplades al Pla muni-
cipal d’adequació de la il·luminació exterior. 
Les llumeneres existents de vapor de mercu-
ri han quedat obsoletes i seran substituïdes 
per d’altres de vapor de sodi. Les obres les 
durà terme l’empres SECE, concessionària 
del manteniment de l’enllumenat. L’actuació 
té un cost de 22.000 euros, la meitat dels 
quals estan subvencionats pel Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat. 

La substitució progressiva de les 
làmpades de vapor de mercuri per les 
de vapor de sodi de l’enllumenat de la 
via pública és una de les mesures cor-
rectores contemplades en el Pla muni-
cipal d’adequació de la il·luminació ex-
terior aprovat el passat més d’abril pel 
Ple municipal. 

El nou enllumenat estarà dotat d’un 
sistema electrònic programable que 
permetrà regular l’encesa i l’apagada 
de les llums i la disminució de la tensió 
a mitjanit, la qual cosa afavorirà l’estal-
vi energètic.

El projecte preveu la substitució dels 
fanals instal·lats al llarg dels carrers 
Antoni Gaudí, Josep Carner, Picasso, 
Santiago Ramon i Cajal, Xiroi, Salva-
dor Espriu i Joan Maragall. Els treballs 
comportaran l’obertura de 3 km lineals 
de rases. 

MILLORES A CAN MAGAROLA
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DEMANEN MÉS IMPLICACIÓ DE LA RESTAURACIÓ EN 
LA PROMOCIÓ DELS VINS DE LA DO ALELLA 
Alcaldes i regidors de municipis de la 
DO Alella van demanar més implicació 
als restaurants de la zona en la promo-
ció dels vins del territori en el tret de 
sortida de les IV Jornades Gastronò-
miques del Raïm i del Vi, celebrades 
del 14 al 30 de novembre. L’alcalde 
d’Alella, Andreu Franscico, va destacar 
l’alta qualitat dels vins de la DO, i la 
incongruència que aquests vins no es-
tiguin presents a les cartes de tots els 
restaurants dels 18 municipis que for-
men part de la Denominació d’Origen. 
Francisco va demanar més autoestima 
pels productes que es fan a la comarca 
i va assenyalar que les jornades són una 
de les moltes propostes que els muni-
cipis poden fer en comú amb l’objectiu 
de dinamitzar turísticament el territori. 
Els organitzadors esperen implicar en 
edicions successives tots els municipis 
de la DO.

A més dels nou municipis que hi 
participen, les jornades han comptat  

LES EMPREMTES D’ALELLA, TEIÀ I EL 
MASNOU JA TENEN FORMA 
Els motius vinícoles inspiren la major 
part de les 19 propostes artesanals 
presentades al concurs d’emprem-
tes d’Alella, Teià i El Masnou convo-
cat per Artesania de Catalunya. Les 
peces -penjolls, figures, mocadors i 
altres complements- es comercialit-
zaran al Centre d’Acollida Turística 
(CAT), que obrirà al públic la prope-
ra primavera. 

Els motius vinícoles inspiren moltes de les propostes. 

El vins de la DO Alella van ser els con-
vidats al II Tast de Vins d’Expressió 
del Maresme que es va celebrar el 21 
de novembre al Castell Jalpí d’Arenys 
de Munt. Hi van participar Alella Viní-
cola Can Jonc, Quim Batlle, Marquès 
d’Alella-Parxet i Roura. L’Ajuntament 
també va ser-hi present per promocio-
nar el municipi. 

 ELS VINS DE LA DO ALELLA ES PROMOCIONEN AL MARESME

amb el suport del Consorci de Promo-
ció Turística Costa del Maresme. Per 
promocionar-les s’han editat més de 
31.000 fulletons i s’han publicat anun-
cis a diferents mitjans de comunicació. 
L’Ajuntament ha instal·lat faristols a la 
porta dels restaurants del municipi que 
hi participen amb informació dels me-
nús que ofereixen. 

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



6 EL FULL

PROMOCIÓ ECONÒMICA / MEDI AMBIENT 

LA RUTA DE LA VALL DE RIALS ES REFORÇARÀ AMB LA 
INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 

La ruta de la Vall de Rials és un dels 
principals patrimonis naturals del mu-
nicipi i aspira a convertir-se també en 
un dels principals actius turístics del 
territori de la DO Alella. Per posar en 
valor i difondre la riquesa natural i pai-
satgística del darrer corredor biològic 
del Baix Maresme, l’Ajuntament culmi-
narà abans de final d’any el projecte 
de senyalització del recorregut. La ruta 
segueix l’itinerari marcat en el joc de la 

ALELLA TINDRÀ UN PLA DE GESTIÓ DEL MEDI NATURAL  

memòria de la Vall de Rials, una eina 
de difusió escolar editada per l’Àrea de 
Sostenibilitat l’any 2007. 

L’actuació preveu instal·lar tres se-
nyals direccionals de trajecte, a més de 
dos panells informatius del recorregut 
de la Vall de Rials amb la ubicació de 
tots els punts d’interés senyalitzats. 

En tota la ruta està previst instal-
lar 20 faristols petits amb suport de 
fusta ubicats al llarg del camí d’ús pú-
blic de la Vall de Rials. Els indicatius 
contindran la descripció dels princi-
pals elements naturals, arquitectònics 
i paisatgístics de la ruta: els garrofers; 
la barraca d’en Jana; l’horta; el pou 
d’en Puig; la bassa d’en Pepet de Can 
Sans; els camins de l’aigua; l’alocar; la 
barraca de Can Vilaclara; les mines; la 
barraca de la Camàndula; el pou de les 
Costes; la cova del barracot; el pantà 
de les Costes; la vinya; la flor i la planta 
ornamental; la barraca de Can Llimo-

···························································································
Al llarg del recorregut es col·locaran 20 faristols indicadors amb informació 
dels elements més destacats, 2 panells informatius i 3 senyals direccionals.

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

na; les parets de tanca i de feixa, el 
registre de l’aqüeducte de Dosrius, el 
dipòsit del Bosquet i les pinedes. 

Els cost d’aquesta actuació ascen-
deix a 7.022€, dels quals 3.632€ se-
ran finançats amb una subvenció de 
Turisme de Catalunya de la Generali-
tat. 

La senyalització de la ruta de la Vall 
de Rials és una de les accions impulsa-
des per l’Ajuntament dins del Pla Estra-
tègic de Turisme. Aquest Pla té especial 
atenció en el foment dels recursos rela-
cionats amb el paisatge i el món del vi. 
El disseny i la senyalització de la ruta 
és un treball en comú de les Àrees de 
Promoció Económica, Educació, Soste-
nibilitat i Cultura de l’Ajuntament. 

Amb aquesta actuació es pretén 
conservar i difondre aquest patrimoni 
natural i potenciar els atractius turístic 
i les activitats d’oci i interès cultural de 
l’espai. 

L’Àrea de Territori i Paisatge de l’Obra 
Social de Caixa de Catalunya elaborarà 
i finançarà un Pla de Gestió del Medi 
Natural d’Alella i Teià amb l’objectiu de 
fer una radiografia dels espais no urba-
nitzables, posar en comú les propostes 
que es plantegin des del territori i apor-
tar d’altres que puguin ajudar a preser-
var les zones forestals i afavorir l’activi-
tat agrícola. Els alcaldes d’Alella i Teià, 
Andreu Francisco i Andreu Bosch, i el 
Cap del Departament de Gestió del 
Territori de Caixa de Catalunya, Miquel 
Rafa, van signat el 20 de novembre a 
Alella el conveni que permetrà la re-

dacció del Pla de gestió del territori no 
urbanitzable dels dos municipis, un 
espai de més d’un miler d’hectàrees 
amb una gran riquesa natural, agrícola 
i paisatgística, que està sotmès a una 
forta pressió urbanística. 

L’Obra Social de Caixa Catalunya 
preveu enllestir el treball abans de l’es-
tiu i elaborar-lo amb la màxima partici-
pació dels agents implicats en el terri-
tori. L’estudi ha de servir per plantejar 
actuacions i procurar instruments que 
ajudin a millorar la gestió de les zones 
forestals i agrícoles, com poden ser la 
creació de serveis o infrastructures co-

munes pels agricultor, o el disseny de 
recorreguts, itineraris i miradors en els 
espais naturals. 

A més d’establir pautes per gesti-
onar les zones forestals, la principal 
utilitat d’aquest Pla és la concrecció 
de mesures per donar rendibilitat al sòl 
agrícola, part de la qual està afectada 
per plans de protecció supramunici-
pals.  

S’estima que el Pla tindrà una vi-
gència de cins anys, a partir dels quals 
s’haurà de revisar per valorar la inci-
dència de les actuacions  i la conveni-
ència de dur a terme noves propostes. 
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MEDI AMBIENT 

UN CENTRE DE REVALORITZACIÓ DE RESIDUS PERMETRÀ 
RECUPERAR EL 45% DEL REBUIG DEL MARESME 
··········································································································································
La planta de tractament de la fracció resta costarà més de 80 milions d’euros i estarà enllestida el 2010. 

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

JORNADA DE COMPOSTATGE I MERCAT D’INTERCANVI 
A LA SETMANA DE LA REDUCCIÓ DE RESIDUS 

El Maresme donarà a partir de 2010 
un pas endavant en el tractament i re-
aprofitament de la fracció resta, la part 
de la brossa que es diposita en els con-
tenidors verds i que ara és incinerada, 
amb la posada en funcionament del 
centre de revalorització de residus que 
la Generalitat està construint al costat 

de la planta incineradora de Mataró. El 
centre està dissenyat per tractar anual-
ment 190.000 tones de brossa de la 
fracció resta procedent dels municipis 
del Maresme i del Vallès Oriental. 

El procés de selecció i triatge 
d’aquestes escombraries permetrà re-
cuperar un 45% de la matèria orgàni-
ca, vidre, envasos, metalls i altres ma-
terials aprofitables que conté la brossa 
de rebuig. 

Està previst destriar anualment 
75.000 tones de matèria orgànica, 
que fins ara es cremava, 35.000 de 
les quals seran sotmeses a un procés 
de metanització aeròbica que permetrà 
produir biogàs (12 milions kilowats/
hora anuals). Les 45.000 restants pas-
saran per un procés de estabilització 
aeròbica de manera que, sense arribar 
a tenir la qualitat del compost proce-
dent de la matèria orgànica recollida 
selectivament, podrà ser utilitzada per 
a la restauració paisagística.

Acte oficial de col·locació de la primera pedra, 
celebrat el passat 7 de novembre. 

El centre també acollirà una plan-
ta de tractament de voluminosos i una 
altra de transferència de recollida se-
lectiva de paper i cartró, envasos lleu-
gers, vidre i matèria orgànica. El pro-
jecte inclou l’adaptació dels forns de la 
incineradora als canvis del procés de 
combustió que comporta el triatge del 
rebuig. 

Amb la posada en marxa d’aquest 
centre integral de tractament de resi-
dus s’espera generar una energia anual 
de 85 milions de kilowats/hora, quanti-
tat suficient per assegurar la demanda 
energètica de 32.000 llars, procedent 
de l’energia elèctrica que produeix la 
incineració, el biogàs de la matèria or-
gànica metanitzada i les plaques solars 
que tindrà la instal·lació.

La planta té un cost de més de 80 
milions d’euros que seran finançats per 
l’Agència de Residus de Catalunya i 
està previst que entri en funcionament 
a mitjan de 2010. 

Alella és un dels 49 municipis catalans 
que s’ha sumat activament a la Setma-
na de la Reducció de Residus, una pro-
va pilot a nivell europeu programada 
del 22 al 30 de novembre amb l’objec-
tiu de difondre accions i bones pràcti-
ques per produir menys residus i conta-
minar menys. La participació alellenca 
es va concretar en una jornada sobre 
compostatge casolà i l’organització del 
primer Mercat d’Intercanvi, els dies 22 
i 23 de novembre, respectivament. 

El mercat d’intercanvi va conver-
tir el pati de Can Lleonart en un petit 
basar on els participants van exposar 
els seus productes. Es van muntar vuit 
taules en les quals es podria trobar tota 
mena d’objectes: roba, estris de cuina, 
joguines, maletes, complements, cadi-
retes infantils, llibres i còmics. 

La particularitat d’aquest mercat 
és que no es poden adquirir les coses 
amb diners, sinó amb l’intercanvi d’al-
tres productes. El mercat es va celebrar al pati de Can Lleonart. 
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per la
televisió
digital

QUÈ ÉS?
La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que
substitueix la televisió analògica a tot Europa. A Catalunya,
aquest procés s’haurà completat a final de 2009. A l’Estat
es produirà l’apagada analògica el 3 d’abril de 2010.

QUÈ HI GUANYO?
La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals,
una oferta més gran de televisió en català i permet
gaudir dels serveis interactius. I tot això t’arriba per l’antena
de sempre.

QUAN LA VEURÉ?
Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa
al Maresme. Per saber si el senyal digital ja arriba a casa
teva, pots consultar-ho a la web www.tdt.cat o trucant a
qualsevol instal·lador homologat.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?
La TDT no és solament una millora sinó una substitució
tecnològica igual que va passar amb l’euro, que va rellevar
la pesseta en poc temps. Per això és necessari que adaptis
la instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva,
i que el teu televisor disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que
s’identifiquen amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la
garantia d’una informació i d’un assessorament tècnic
acurats. Pots consultar quin Agent TDT hi ha prop teu
a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

A QUI MÉS PUC CONSULTAR?
En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota
la informació al vostre administrador de finques que,
juntament amb els seus col·legis professionals, col·labora
en aquest procés de connexió a la TDT.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?
Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern,
que també serveix per continuar utilitzant el televisor que
tens a casa per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.

I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura
i les previsions de desplegament per municipi es poden
consultar a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador,
cal dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha
venut l’aparell. Si vols formalitzar una queixa en aquests
casos, et pots adreçar a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
i el de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya estan fent arribar la TDT a totes
les comarques del país. Gràcies a una inversió de més
d’11 milions d’euros en centres emissors i repetidors, es
garantirà una cobertura per a tots els canals digitals que
superarà la de la televisió analògica actual. Avui, a la teva
comarca, aquest pla ja és una realitat.

Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF
equivalia a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una
freqüència porta associats quatre canals de televisió, com
s’indica aquí dalt.

CONNECTA’T A LA TDT!

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.

MÉS CANALS, MÉS
OFERTA EN CATALÀ,
I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.
Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts
augmenta considerablement. Tant locals, com nacionals
i estatals. Al Maresme podràs veure tots aquests:

www.tdt.cat

LA TDT HA ARRIBAT
AL MARESME.
LA TDT ARRIBA A CASA TEVA.
CONNECTA’T A LA TDT!

Canal Oferta TV

33

24

61

64

66

67

68

69



per la
televisió
digital

QUÈ ÉS?
La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que
substitueix la televisió analògica a tot Europa. A Catalunya,
aquest procés s’haurà completat a final de 2009. A l’Estat
es produirà l’apagada analògica el 3 d’abril de 2010.

QUÈ HI GUANYO?
La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals,
una oferta més gran de televisió en català i permet
gaudir dels serveis interactius. I tot això t’arriba per l’antena
de sempre.

QUAN LA VEURÉ?
Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa
al Maresme. Per saber si el senyal digital ja arriba a casa
teva, pots consultar-ho a la web www.tdt.cat o trucant a
qualsevol instal·lador homologat.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?
La TDT no és solament una millora sinó una substitució
tecnològica igual que va passar amb l’euro, que va rellevar
la pesseta en poc temps. Per això és necessari que adaptis
la instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva,
i que el teu televisor disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que
s’identifiquen amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la
garantia d’una informació i d’un assessorament tècnic
acurats. Pots consultar quin Agent TDT hi ha prop teu
a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

A QUI MÉS PUC CONSULTAR?
En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota
la informació al vostre administrador de finques que,
juntament amb els seus col·legis professionals, col·labora
en aquest procés de connexió a la TDT.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?
Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern,
que també serveix per continuar utilitzant el televisor que
tens a casa per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.

I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura
i les previsions de desplegament per municipi es poden
consultar a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador,
cal dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha
venut l’aparell. Si vols formalitzar una queixa en aquests
casos, et pots adreçar a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
i el de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya estan fent arribar la TDT a totes
les comarques del país. Gràcies a una inversió de més
d’11 milions d’euros en centres emissors i repetidors, es
garantirà una cobertura per a tots els canals digitals que
superarà la de la televisió analògica actual. Avui, a la teva
comarca, aquest pla ja és una realitat.

Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF
equivalia a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una
freqüència porta associats quatre canals de televisió, com
s’indica aquí dalt.

CONNECTA’T A LA TDT!

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.

MÉS CANALS, MÉS
OFERTA EN CATALÀ,
I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.
Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts
augmenta considerablement. Tant locals, com nacionals
i estatals. Al Maresme podràs veure tots aquests:

www.tdt.cat

LA TDT HA ARRIBAT
AL MARESME.
LA TDT ARRIBA A CASA TEVA.
CONNECTA’T A LA TDT!

Canal Oferta TV

33

24

61

64

66

67

68

69



10 EL FULL

HISENDA 

ELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS ES CONGELEN L’ANY 
QUE VE A EXCEPCIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 
···························································································
El Ple aprova la creació d’una nova bonificació en l’impost sobre l’increment 
de valor de terrenys de naturalesa urbana, i l’ampliació de les que s’apliquen 
a l’IBI i a la taxa de la brossa.

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

Els impostos i taxes municipals es con-
gelen l’any que ve a Alella, a excepció 
de l’Impost de Béns Immobles que tin-
drà un increment derivat de l’aplicació 
del coeficient del 0,82 en comptes del 
0,76 aplicat en els darrers dos exerci-
cis. Aquest increment preveu un aug-
ment de la recaptació per aquest con-
cepte -uns 450.000€-, que permetrà 
compensar la davallada d’ingressos 
procedents de taxes i impostos vincu-
lats al sector immobiliari.  

La modificació de l’ordenança de 
l’IBI va ser aprovada per unanimitat 
en el Ple extraordinari celebrat el 17 
de novembre, després que els diferents 
grups municipals transaccionessin una 
rebaixa de la proposta inicial que era 
del 0,84. Per als béns rústics es manté 
el coeficient del 0,70. 

A la sessió es van aprovar, amb el 
vot favorable de tots els grups munici-
pals, diferents modificacions encamina-
des a ampliar els beneficiaris potencials 
de les bonificacions de l’IBI, la taxa de 
la brossa i l’impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana. 

L’objectiu d’aquestes modificacions és 
afavorir el màxim possible els sectors 
de la població més castigats per la con-
juntura actual. Així, s’amplia de 80.000 
a 120.000€ el valor cadastral màxim 
establert perquè les famílies nombroses 
es puguin beneficiar de les bonificaci-
ons de l’IBI. A més, es redueixen a dos 
las tres categories familiars susceptibles 
de bonificacions que queden establertes 
en un 50% de descompte per a famílies 
que tinguin entre 3 i 6 fills i un 90% per 
les que tinguin 7 o més. 

També es modifiquen les bonifi-
cacions que s’apliquen a la taxa de la 
brossa amb l’objectiu d’incrementar el 
número de famílies que puguin quedar 
exemptes del seu pagament. Fins ara 
estaven exemptes de pagament les fa-
mílies amb ingressos –dividits entre tots 
els membres de la unitat familiar- infe-
riors al 25% del salari mínim interpro-
fessional. Ara s’amplia els beneficiaris 
de la bonificació a totes aquelles unitats 
familiars que no superin el 50% del sa-
lari mínim interprofessional. 

Per últim es crea una bonificació del 

Impost sobre Béns Immobles
El coeficient municipal passa del 0,76 al 0,82 
en béns urbans i es manté en 0,70 en els béns 
rústics. 

AMPLIACIÓ DE BONIFICACIONS 
Impost sobre Béns Immobles
S’amplia de 80.000 a 120.000 euros el valor 
cadastral màxim perquè les famílies nombroses 
puguin beneficiar-se de bonificacions del 50%, 
si tenen entre 3 i 6 fills, i del 90%, si en tenen 
7 o més.
Taxa de recollida, tractament i elimininació 
de la brossa
Estaran exemptes de pagament les unitats 
familiars que tinguin ingressos inferiors al 50% 
del salari mínim interprofessional. 

NOVA BONIFICACIÓ 
Impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana.
S’estableix una bonificació del 95%, el màxim 
permés, en les transmissions de la residència 
habitual per viduïtat.      

LES MODIFICACIONS 

95% en l’impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana, 
que beneficiarà les transmissions que 
es realitzin per viduïtat, quan es tracti 
de la residència habitual.

APROVAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT DE 2009 
Mercat municipal 1r. trimestre    13.01.2009   a   13.03.2009
Mercat municipal 2n. trimestre    10.04.2009   a   10.06.2009
Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2009   a   15.09.2009
Mercat municipal 4t. trimestre    09.10.2009   a   10.12.2009
Taxa recollida escombraries domiciliàries   02.03.2009   a   05.05.2009
Taxa recollida escombraries comercial    30.04.2009   a   03.07.2009
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2009   a   02.04.2009
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2009   a   02.04.2009
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.02.2009   a   02.04.2009
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2009   a   04.06.2009
IBI (1ª. fracció domiciliat)           02.03.2009
IBI (2ª. fracció domiciliat)           01.07.2009
IBI (3ª. fracció domiciliat)           02.11.2009
Impost Béns Immobles-rústica     04.09.2009   a   05.11.2009
Impost Activitats Econòmiques    04.09.2009   a   05.11.2009

El calendari fiscal de 2009 introdueix algunes 
novetats respecte de l’exercici anterior: s’am-
plien a tres els dos terminis establerts fins 
ara per al pagament fraccionat de l’Impost de 
Béns Immobles de naturalesa urbana. Així, als 
contribuents que tinguin domiciliat el pagament 
d’aquest impost se’ls descomptarà l’import en 
tres rebuts: el primer al mes de març, el segon 
al juliol i el tercer al novembre. El termini per al 
cobrament de l’Impost de vehicles s’avança un 
mes: del 2 de febrer al 2 d’abril. 
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UNA MICA DE TOT 

BONA ACOLLIDA DE LA PRIMERA 
EDICIÓ DE ‘MIRADES AL MÓN’
La primera edició de les Jornades de 
Cooperació Mirades al Món, celebra-
des el 6,7 i 8 de novembre, ha tingut 
una bona acollida i està prevista la 
seva continuïtat en anys successius. 
Unes 200 persones van participar en 
l’acte final de les jornades celebrat a 

NO A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Alella va dir no a la violència contra 
les dones el passat 25 de novem-
bre en els actes programats amb 
motiu del Dia Internacional Contra 
la Violència envers les Dones. Es 
va llegir un manifest i es van en-
cendre espelmes en record de les 
víctimes. 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA SETMANA 
DE LA CIÈNCIA 

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

L’ÀGORA REP UNA SUBVENCIÓ PER 
ADQUIRIR MATERIAL INFORMÀTIC  
L’Àgora, el Punt d’Informació Juve-
nil, renovarà el material informàtic 
d’ús públic gràcies a una subvenció 
de 3.000€ de Caixa de Catalunya.

 

PROP DE 200 ANIMALS CENSATS 
EN LA CAMPANYA XIPA’L I CENSA’L
La campanya Xipa’l i Censa’l va fina-
litzar el 6 de novembre amb un ba-
lanç de prop de 200 animals censats 
al registre municipal de gats i gossos, 
76 dels quals també han estat xipats 
al centre veterinari d’Alella aprofitant 
el descompte que s’oferia durant la 
campanya. L’ordenança de tinença 
d’animals estableix sancions de 301 i 
a 450€ per no registrar les mascotes al 
cens municipal. 

CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS 
L’Ajuntament continua col·laborant ara 
amb ADANA i el centre veterinari de 
la població per evitar la proliferació de 
colònies de gats detectades a diversos 
punts del municipi i que han ocasio-
nat les queixes d’alguns veïns. Es faran 
controls i campanyes d’esterilització. 

L’Ajuntament recorda la prohibició de 
donar menjar als animals que es tro-
ben a la via pública. Només estan au-
toritzats a facilitar-les alimentació els 
voluntaris d’ADANA per tal de poder 
dur a terme la tasca de control i esteri-
lització de les colònies de gats. 

Per motius d’organització interna, a 
partir de l’1 de desembre el departa-
ment d’Urbanisme romandrà tancat 
al públic els dilluns. L’horari d’atenció 
serà de dimarts a divencres de 8.15 a 
14h i dijous de 16 a 20h.

URBANISME ROMANDRÀ TANCAT 
ELS DILLUNS TEMPORALMENT

Unes 900 persones van participar a 
les activitats programades en la XI 
Setmana de la Ciència. La proposta 
més concorreguda va ser l’exposició 
Experiències Matemàtiques instal-
lada a Comafosca del 20 a 22 de 
novembre, que va rebre uns 700 
visitants, la majoria alumnes de se-
cundària. 

la Plaça de l’Ajuntament en el qual es 
van donar a conèixer a la ciutadania els 
set projectes de cooperació internacio-
nal que enguany rebran ajuts alellencs. 
Grans i petits van gaudir d’un especta-
ble infantil i una xocolatada feta amb 
cacau de comerç just. 
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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 Responsabilitat compartida

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Habitatges i ARE’s

 Balanç d’un any

A l’últim ple, el grup de Gent d’Alella va plantejar una moció per dur a terme una ARE (Àrea Residencial Estratègica) a Alella. El 
plantejament en si ja era força demagògic ja que: 1. El nostre poble careix de un terreny urbanitzable tant gran. 2. Es necessiten 
molts diners per poder finançar una operació d’aquestes magnituts.
Desde CIU, posem les coses clares:
a) Hem se ser els veïns d’Alella els que decidim com i cap a on volem créixer, i no el govern de la Generalitat. b) Compartim la 
voluntat de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habitatge dels col.lectius més sensibles, però les ARE son innecessàries 
per generar més sol per la construcció d’habitatge assequible, ja que la Llei d’Urbanisme ho preveu amb caràcter general. Llei que 
en els temps de CIU no existia però malgrat això, desde l’any 1987 el govern municipal de CIU havía fet les següents promocions: 
dues a La Sarota (24 habitatges al 1987 i 12 habitatges més al 1994), un altre a La Vinya (16 habitatges l’any 2002); amb l’en-
trada en vigor de la llei d’Urbanisme vàrem deixar programats els 8 habitatges en lloguer de Les Heures i 61 habitatges més a Cal 
Doctor. Per tant, que quedi clar que CIU sí es va preocupar i es preocupa per aquests temes i no planteja mocions electoralistes 
i populistes per fer veure preocupacions inexistents. c) L’Ajuntament d’Alella deixaria de ser l’administració actuant a favor de un 
consorci en el que ha de participar obligatòriament l’INCASOL i en el que el poder de decisió de l’Ajuntament queda molt disminuït 
a favor d’aquest. d) El suposat “NO COST”  per l’Ajuntament comportaria: en primer lloc la planificació derivada i la reparcel.lació 
corresponent entre titulars i propietaris, el 15% d’aprofitament mig per el Consorci no per l’Ajuntament.

Ara que ja finalitza el 2008 és hora de fer un breu balanç del que ha estat l’any. Es va començar comprant la fàbrica de pintures per a destinar-la 
a una nova biblioteca el projecte de la qual segueix esperant. Passem per la inauguració d’una piscina que ens va costar 600.000€ més del que 
es va dir inicialment. Hem rebut 400.000€ de subvenció per a una rehabilitació de Can Magarola que no es fa perquè ja s’han gastat aquests 
diners. Les obres de l’escola de la Serreta per fi han començat. Ara falten les d’ampliació de l’Escola Fabra. Les obres de recuperació de mines i 
pous han començat encara que no repercutiran en una rebaixa del rebut de l’aigua. S’ha millorat el Servei d’Atenció Domiciliària però els nostres 
carrers cada dia estan més abandonades, excepte les del centre urbà. El nou Casal segueix esperant. I també els Pressupostos per al 2009. 
L’oposició encara no hem rebut el detall de les partides que el govern pensa dur a aprovació a ple, malgrat els nostres insistents requeriments per 
a participar en uns pressupostos, que volem austers per a poder afrontar la crisi. Hem proposat la congelació de sous d’Alcalde, regidors, càrrecs 
de confiança i assignacions a grups municipals sense que se’ns hagi escoltat. Com Partit Popular hem presentat mocions, algunes de les quals 
han estat recolzades per tots els grups, com la de millora del finançament local. Hem escoltat queixes i suggeriments de veïns. Hem participat 
en sessions de treball de la Mancomunitat de Municipis, realitzant aportacions que han estat tingudes en compte. Hem deixat clara la postura 
del PPC en suport del bilingüisme, en contra de la utilització de l’Ajuntament com aparador de faccions separatistes, hem demanat la celebració 
del Dia de la Constitució. Alella ha estat visitada per diferents dirigents del PP com Soraya Saénz de Santamaría, Alberto Fernández Díaz, Alicia 
Sánchez-Camacho o Carina Mejías. Però encara queda molt, moltíssim per fer...per Alella, pels ciutadans. Bon Nadal i Feliç Any 2009.
berzosahf@alella.cat. www.popularsbcn.com/alella. www.javierberzosa.blogspot.com

Des fa setmanes, el govern està treballant en l’elaboració d’un pressupost per a l’any vinent que convisqui amb la conjuntura eco-
nòmica actual. Auster en el seu disseny, analitzant tot els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania, redimensionant tot allò 
que es pot ajustar i prescindint d’algunes coses. Un pressupost amb una alta dosi de realisme i una especial vocació social per 
donar un cop de mà a les persones que ho passaran pitjor el 2009, però també un pressupost amb una clara voluntat inversora en 
la millora tant de l’espai públic com de l’oferta d’equipaments a Alella.

La gestió d’ERC+LG al llarg dels cinc anys anteriors ens ha permès d’eixugar els més de tres milions d’euros de deute que vam 
heretar el 2003. En aquest temps hem desplegat accions en molts àmbits sense recórrer mai a l’endeutament. Aquest fet situa 
l’Ajuntament en bona posició per entomar noves i importants inversions per al poble.

Després d’analitzar les voluntats polítiques i les necessitats de gestió per a l’any vinent, hem revisat les ordenances per tal de 
garantir un nivell d’ingressos lleugerament superior a 2008 que compensi la reducció de la recaptació dels impostos i taxa vinculats 
al sector immobiliari. A més, hem implantat noves bonificacions, dins el limitat marge de maniobra que tenim els municipis, per 
alleugerir la tributació dels sectors socials que poden tenir més dificultats. En moments com aquest, agraïm públicament l’exercici 
de responsabilitat de tots els grups municipals. No només Catalunya i els seus ciutadans no rebem un finançament just per part de 
l’Estat, sinó que també els ajuntaments som presoners d’un sistema de finançament totalment insuficient per al volum de serveis 
propis i impropis que, per força o per grat, ens toca assumir. 

 
 

web: www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella
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GRUPS MUNICIPALS

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Els camins escolars  

Potser es una obvietat dir que a Alella no disposem d’un teixit econòmic sostenible. Gran part de la renda familiar alellenca prové del 
treball fora del poble. a excepció del sector vitivinícola, el comerç familiar, la restauració, l’administració i algun  servei.  Nosaltres, com 
la majoria de pobles de muntanya del Maresme Sud, hem girat l’esquena a polítiques que fomentin l’ocupació dels nostres vilatans 
sense desplaçar-se a altres pobles o ciutats. Sembla que, irreversiblement, la futura economia es basarà en el desenvolupament  del 
coneixement, la recerca i la innovació. Això suposa una millor formació i capacitació professional per fer front a les demandes de gestió 
empresarial i turística, telecomunicacions, informàtica i electrònica, i audiovisuals. La pròpia globalització i internacionalització de 
l’economia també exigeix un bon nivell d’idiomes especialment l’anglès.

Però si disposem d’escoles i universitats que vagin nodrint el mercat laboral de nous professionals ens cal proposar-los generoses 
opcions de treball. Un expert en estadística d’ocupació em deia que al Maresme hi han 2.000 enginyers nascuts a la comarca i adscrits 
al col·legi. Només un 20 % treballa a l’àmbit comarcal i la majoria dins la corda entre Cabrera i Tordera... la resta venen a dormir.   

Es clar que a Alella no podem tenir cap Tecnocampus però si podem començar a pensar en fórmules que permetin generar activitats 
econòmiques que proporcionin treball de qualitat. 

No cal anar molt lluny. El vi amb l’aplicació de la innovació amb visió internacional i global pot esdevenir més competitiu. O 
dinamitzant el turisme desestacionalitzar-lo per que tot l’any puguem oferir alternatives de qualitat. O afavorir la presència de nous 
emprenedors de sectors emergents.  

S’han aprovat les ordenances fiscals 2009 amb un increment de l’IBI justet per afrontar la forta disminució dels ingressos i petites bo-
nificacions fiscals en clau social per a algunes taxes. Després d’un llarg període de bonança (bona part dels electes “viuen” la primera 
crisi de la seva vida adulta), ara toca una política que no passi per esprémer els contribuents amb impostos per totes bandes. Per això, 
alhora d’aprovar el pressupost, lluitarem per “aprimar” la maquinària municipal que ha crescut de forma impagable en els últims anys. 
Cal congelar plantilles, reduir les retribucions dels polítics i personal de confiança, així com les despeses (generals, de representació, 
viatges, atencions protocol·làries, serveis d’assessorament, subcontractacions...) i centrar els esforços en el manteniment i la segure-
tat, els serveis a les persones i les inversions llargament esperades (entre elles, a l’escola Fabra, encara sense concretar). 

Destaquem altres temes. La moció per l’estudi d’una Àrea Residencial Estratègica, proposada per Gent d’Alella en el ple d’octubre, 
va rebre el vot en contra de tots els grups, amb l’abstenció d’Amor per Alella. El Govern va aprovar l’increment de les tarifes de la 
piscina proposades per l’UFEC, recollint una interessant proposta dels veïns: la creació d’una tarifa familiar per a 3 ó més membres 
(amb descendents menors de 15 anys) i el novembre no hi havia prou “matèria”, per dir-ho d’alguna manera, que justifiqués convocar 
el ple mensual.

Gd’A creu que la política està per resoldre problemes, no per crear-los. I, com en Séneca, pensem que només és realment poderós 
qui és amo de si mateix. Tot plegat ens porta a proposar que, amb urgència, cal fer apropar la presa de decisions a la ciutadania.

Unanimitat 

Els nens i nenes són un dels grups de la població que tenen més risc de patir un accident com a vianants. L’elevat nombre de cotxes 
que circulen, la velocitat amb què es desplacen i les pròpies característiques físiques dels nens fan que la seva mobilitat a l’hora 
d’anar cap a l’escola no estigui exempta de perills. Els camins escolars o itineraris segurs són una proposta d’educació i d’actuació 
per a la mobilitat sostenible que té com a objectiu afavorir un accés segur d’anada i tornada del centre escolar. Aquests recorreguts 
pretenen fer del carrer un entorn acollidor i formatiu per als infants que hi circulen i, per extensió, per a totes les persones que s’hi 
desplacen a diari. D’aquesta manera, es converteix el trajecte d’anar a peu o en bicicleta a l’escola en una activitat quotidiana agra-
dable, saludable i segura per tal que els nens i les nenes la puguin fer sols.
Volem felicitar el municipi veí del Masnou perquè ja ha posat en marxa el segon camí escolar, mentre que Teià comença a implantar 
el primer. En ambdós casos s’han ampliat les voreres, s’ha millorat la senyalització, s’han col·locat baranes protectores en determi-
nats trams, passos elevats, pilons... El nostre Ajuntament de cara al 2009 té la intenció d’iniciar els tràmits per a l’estudi del projecte 
dels camins escolars necessaris per a la nostra vila –el 75% del cost l’assumeix la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona–. Aquesta és una qüestió que no ens pot agafar desprevinguts ja que, si tot va segons el 
previst, l’any vinent s’inaugura una nova escola i encara està pendent la famosa ampliació de l’escola del Bosquet. Com a partit de 
l’oposició, estarem atents a aquestes i d’altres qüestions que arriben una mica tard i que seran positives perquè els nois i noies del 
poble puguin anar de manera segura a l’escola.

Creixement i competitivitat 

atenció a hores convingudes: mercemarzo@gentdalella.com



 Aprovació transferència pressupostària.  
El ple va aprovar el transvasament de diferents quantitats 
o consignacions pressupostàries d’unes partides que no 
s’executaran a d’altres on farà falta consignació econònomi-
ca d’aquí a final d’exercici per poder fer diferents actuaci-
ons. Les transferències de partides ascendeixen a un total 
de 173.600 euros, 71.000 dels quals passen de despesa 
corrent a inversió.
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+LG, PSC, CiU i COR, el 
vot contrari de Gd’A i l’abstenció del PP. 

 Moció del PSC en favor de la delegació del vot com a 
mesura per a possibilitar els permisos de maternitat i pater-
nitat dels càrrecs electes.
Aprovada per unanimitat

 Moció del PSC de suport a la candidatura de Barcelona 
com a seu de la Secretaria permanent de la Unió pel Medi-
terrani.
Aprovada per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
  Nomenament dels representants dels grups municipals al 
Consell Municipal de l’Habitatge Social.
El Ple va aprovar nomenar com a membres del plenari del 
Consell Municipal de l’Habitatge Social els representats dels 
grups municipals que a continuació s’indiquen: Laura Aloy 
(ERC-LG), Carmen Tort-Martorell (CiU), Glòria Mans (PSC), 
Francisco Javier Berzosa (PP), Sergi Freixes (COR) i Josep 
Bardés (Gd’A). També participaran com a membres nats del 
plenari l’alcalde, Andreu Francisco, i el regidor de Sostenibi-
litat, Àlex Asensio. 
Aprovat per unanimitat. 

 Aprovació modificació de crèdit.
El Ple d’octubre va aprovar una incorporació d’un romanent 
de tresoreria de 200.000 euros per destinar-les a l’acaba-
ment de les obres i condicionament de la nova caserna de la 
Policia Local i al tancament de la participació municipal en 
les actuacions realitzades al Complex Esportiu Municipal. 
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+LG, PSC, CiU i COR i 
l’abstenció del PP i Gd’A. 
 

14 EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL 30 D’OCTUBRE DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 9 AL 14 DE DESEMBRE
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.
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TELÈFONS D’INTERÈS

JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Hores a convenir
seresijm@alella.cat

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119) 
www.unio.org/webde/alella - tortmc@alella.cat

CRISTINA XATART ALZINA CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
xatartac@alella.cat

FRANCESC REVERTER I RECIO CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
reverterrf@alella.cat

JAVIER BERZOSA HERGUETA PP 
Hores a convenir (667 182 523) 
berzosahf@alella.cat - www.popularsbcn.com/alella

SERGI FREIXES CASTRELO Amor per Alella, COR
Hores a convenir (93 5408247)
amorperalella@gmail.com 

MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A
Hores a convenir 
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat

HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

 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 i dijous de 16 a 20h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

ANDREU FRANCISCO I ROGER ERC+LG
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans 
i Gestió Interna
Hores a convenir · franciscora@alella.cat

LAURA ALOY I LÓPEZ ERC+LG
Regidora de Serveis Socials
Hores a convenir · aloyll@alella.cat

JAUME PONSA PEÑA ERC+LG
Regidor d’Educació, Joventut, Participació i Administració
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
ponsapj@alella.cat

ISABEL NONELL I TORRAS ERC+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir · nonellti@alella.cat

ÀLEX ASENSIO FERRER ERC+LG
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
Hores a convenir · asensiofa@alella.cat

MARTA GIRALT RUÉ ERC+LG
Regidora de Cultura
Hores a convenir · giraltrm@alella.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2008
Mercat municipal 1r. trimestre    14.01.2008   a   14.03.2008
Mercat municipal 2n. trimestre    11.04.2008   a   11.06.2008
Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2008   a   16.09.2008
Mercat municipal 4t. trimestre    10.10.2008   a   10.12.2008
Taxa recollida escombraries habitatges (termini ampliat)  29.02.2008   a   03.06.2008
Taxa recollida escombraries comercial    02.05.2008   a   02.07.2008
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2008   a   02.04.2008
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2008   a   02.04.2008
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.03.2008   a   02.05.2008
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2008   a   03.06.2008
IBI (1ª. fracció domiciliat)           02.06.2008
IBI (2ª. fracció domiciliat)           03.11.2008
Impost Activitats Econòmiques    04.09.2008   a   04.11.2008
Impost Béns Immobles-rústica    04.09.2008   a   04.11.2008

06 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
07 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
08 dilluns MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
13 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
14 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
20 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
21 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
25 dijous BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
26 divendres GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
27 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
28 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GABINET D’ALCALDIA
93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

EDUCACIÓ
93 540 72 45
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

MEDI AMBIENT
93 555 24 51 (concertar visita prèvia)

SERVEIS SOCIALS
93 555 23 39 (concertar visita prèvia)

SERVEIS URBANS I OBRES PÚBLIQUES
93 555 97 06
Coordinadora / Enginyer: dv. matí (concertar visita prèvia)

URBANISME
93 555 24 51
Arquitectes: dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia)

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
Dl. de 10 a 14h · De dt. a dv. de 16 a 20h

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

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dt. i dj. de 17 a 21h · Dc. i dv. de 16 a 21h

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

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i de 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09 

POLICIA LOCAL (en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

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

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

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

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54 · 93 555 15 21

CEIP FABRA
93 555 39 12 · 93 555 78 03

IES ALELLA
93 540 31 10




