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El passat 18 de desembre vam aprovar el pressupost 

municipal de 2009. Es tracta d’uns comptes realistes, austers, 

socials i d’inversió. Com a fet destacat, cal remarcar que 

precisament al llarg de 2009 es cancel·larà l’endeutament 

heretat d’èpoques anteriors. Serem, doncs, un Ajuntament 

sanejat amb un pressupost que prioritza els serveis socials, 

l’atenció a les persones i el manteniment del municipi. Per 

fer front amb solvència a la situació econòmica desfavorable 

s’han retallat nou de les vint-i-una regidories que componen 

el cartipàs municipal.

En aquesta conjuntura crítica, l’Ajuntament agafarà el brau 

per les banyes i avançarà les obres d’ampliació i reunificació 

de l’escola Fabra tan llargament reclamades per la comunitat 

escolar i educativa. Es tractava d’una obra de la Generalitat 

que comptava ja amb tots els permisos municipals i que la 

situació econòmica amenaçava de postergar sine die. Per 

evitar-ho, hem ofert un acord amb al Departament d’Educació, 

responsable últim de la construcció, per tal que l’Ajuntament 

tiri endavant les obres i avanci els diners, i que la Generalitat 

els retorni en els propers anys. Com veieu, hem hagut de 

recórrer a l’enginy i a un nou sacrifici de la hisenda local per 

esquivar el dèficit del país en matèria de finançament.

I parlant de finançament, el 2 de desembre es va aprovar el 

Fons Estatal d’Inversió Local. Es tracta d’una iniciativa dotada 

amb 8.000 milions d’euros per mantenir l’activitat econòmica 

i la capacitat inversora dels ens locals. A Alella, els diners que 

arribaran de l’Estat seran de quasi 1,6 milions d’euros, que 

es destinaran a tres intervencions que ja estaven previstes en 

el programa d’actuació d’aquest mandat: l’arranjament del 

tram de la riera comprès entre els carrers de les Heures i 

Marià Estrada, l’espai públic que hi ha entre el poliesportiu 

i la piscina, i el mur de l’avinguda de Ferran Fabra. Tot i ser 

benvinguda, es tracta d’una injecció que no resol, en absolut, 

els problemes de finançament dels ajuntaments però que, 

sumada a la inversió consignada en pressupost, farà que les 

inversions previstes per a 2009 s’enfilin fins als 6 milions 

d’euros. 

Bon any nou!
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L’Ajuntament avançarà 
les obres d’ampliació del CEIP Fabra  
···········································································································································
El pressupost municipal de 2009 inclou una partida de 3,1 milions d’euros per a l’execució de les 
obres, quantitat que serà retornada per la Generalitat.
···········································································································································

L’Ajuntament ha decidit desencallar 
l’ampliació del CEIP Fabra i avançar la 
realització de les obres, amb el com-
promís que les despeses de l’actuació 
seran retornades per la Generalitat. Per 
agilitar la solució a aquesta reivindica-
ció històrica del municipi, l’Ajuntament 
ha inclòs en el pressupost municipal de 
2009 una partida de 3,1 milions d’eu-
ros, que es finançarà a través d’una 
operació de crèdit, per fer-se càrrec 
de la licitació i execució del projecte. 
D’aquesta manera es pretén resoldre 
al més aviat possible les mancances 
endèmiques que pateix aquest centre, 
que té l’alumnat repartit en tres edificis 
separats.  

Ampliació i reforma
El projecte preveu ampliar la superfície 
de l’escola del Bosquet per tal d’acollir 
les dues línies d’infantil i primària en el 
mateix recinte. L’actuació afecta prin-
cipalment l’edifici destinat a primària 
i inclou una sèrie d’actuacions de re-
forma en els punts de connexió de la 
part nova amb l’existent, així com la 
construcció de nous mòduls.

L’actuació preveu incrementar la 
superfície útil construïda, que passarà 
dels  2.834m2  actuals a 4.000 m2. A 
més, també augmentarà l’espai desti-
nat a patis amb la construcció d’una 
nova zona d’esbarjo i una pista polies-
portiva darrere del recinte. 

L’ampliació de l’edifici de primària 
es farà per la façana nord, respectant 
la seva façana principal, amb l’annexió 
d’un petit cos integrat a l’edifici exis-
tent. La connexió entre els dos patis -el 
nou de darrera i l’actual de davant- es 
planteja a través d’una gran escala que 
arrenca des del porxo del nou edifici. 

Redistribució dels espais
L’ampliació i reforma de l’escola com-
porta també una redistribució dels es-
pais. Així, el menjador, la cuina i la bi-
blioteca s’ubicaran a la primera planta 
del mòdul de nova construcció. El nou 
edifici també acollirà el gimnàs-sala 
gran, els vestidors i una aula per tal de 
completar les dotze aules necessàries. 

L’espai recuperat del menjador, que 
actualment està a l’edifici de primària, 
s’utilitzarà per col·locar l’aula de músi-
ca i redistribuir la zona d’administració 
i la sala de professors amb els nous re-
queriments que marca el Departament 
d’Educació. La sala polivalent actual es 
reconverteix en una aula, i es refà tota 
la zona de serveis i vestidors ubicats en 
la zona est. Així, la totalitat de les aules 
estaran situades a la façana principal, 
en planta baixa i en la primera planta, 
mentre que les aules de desdoblament 
(música, informàtica, suport, plàstica i 

Les obres ampliaran de 8.000 a prop d’11.000m2 la superfície total del centre. 

petits grups) se situaran en planta pis 
a la façana nord i nord-est. Pel que fa a 
l’edifici d’infantil, l’ampliació incorpora 
una sala auxiliar per a petits grups, una 
tutoria i una sala de professors.
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La Generalitat dóna llum verda 
a la modificació de Can Segura 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va aprovar definitivament el 
passat 13 de novembre la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana a l’àmbit de Can Segura. La 
modificació, aprovada inicialment pel 
l’Ajuntament al Ple d’abril, afecta una 
finca de 3.654 m2 situada entre els 
carrers Londres i Via Gandesa.

La modificació és fruit d’un acord 
urbanístic amb els propietaris segons 
el qual s’augmenta de 3 a 12 els habi-
tatges, sense incrementar el sostre ur-
banitzable. A canvi, l’Ajuntament rebrà 
la resta de la finca, que es destinarà a 
equipaments i zona verda; 333.000€ 
de la cessió del 10% d’aprofitament 
mig per a l’adquisició de patrimoni pú-
blic i de sòl en altres àmbits del muni-
cipi per destinar-los a habitatge social; 
i un magatzem ja construït de 760 m2 
per a la brigada. A més, els promotors 
es faran càrrec del cost d’arranjament i 
condicionament de l’espai públic. 

Amb l’aprovació definitiva de la 
modificació per part de la Generalitat, 

Noves tarifes del transport 
públic i del peatge de l’autopista 

Comencen les obres de 
l’enllumentat públic d’Alella Parc
L’empresa Electricitat Boquet va ini-
ciar a mitjan desembre les obres de 
substitució de l’enllumenat públic 
del sector nord d’Alella Parc. Les 
obres, que  tenen un termini d’exe-
cució de tres mesos, han començat 
pel carrer Josep Carner, l’avinguda 
d’Antoni Gaudí i un tram del carrer 
Riera Alta. L’actuació suposa una 
inversió de 192.594€ i preveu la 
instal·lació de 107 nous punts de 
llums amb columnes de 6 metres 
d’alçada i làmpades de vapor de 
sodi, que afavoreixen l’estalvi ener-
gètic i són més respectuoses amb el 
medi ambient. 

L’Ajuntament regala el calendari 
del Parc de la Serralada Litoral
El Consorci del Parc de la Serra-
lada Litoral, amb el patrocini de 
Caixa Laietana, ha editat el calen-
dari 2009 que mostra les fotogra-
fies guardonades en el 1r Concurs 
de Fotografies del Parc. Els mesos 
estan il·lustrats amb les fotografies 
guanyadores. El calendari assenya-
la les festes majors dels 14 muni-
cipis que integren el Consorci, així 
com les diades relacionades amb 
la natura i els parcs naturals.  Es 
pot recollir de manera gratuïta en 
les dependències municipals fins a 
exhaurir existències. 

ara manca redactar els projectes de 
reparcel·lació i urbanització. Aquests 
documents determinaran, d’acord amb 
el conveni urbanístic, la cessió del ma-
gatzem, l’arranjament de les zones ver-
des i l’ús que es donarà a l’actual pista 
de tennis.  

L’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) va aprovar el passat 1 de de-
sembre les noves tarifes que regeixen 
des de l’1 de gener el sistema tarifari 
integrat, al qual pertanyen les línies de 
transport urbà municipal (consulteu el 
quadre annex). L’ATM també ha auto-
ritzat a les empreses encarregades del 
servei, l’increment del preu de la T-10 
de promoció del transport públic que 
s’aplica a les línies Alella-Teià i Alella 
Exprés -per a majors de 65 i menors de 
18 anys- que passa de 5,75 a 6,15€, 
és a dir, el 80% del preu de la T-10 que 
és de 7,70€.

Noves tarifes de peatge 
D’altra banda, des de l’1 de gener 
s’han incrementat les tarifes que s’apli-

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

Urbanisme no atén els dilluns 
Per motius d’organització interna, des de l’1 
de desembre el departament d’Urbanisme no 
obre al públic els dilluns. 

Noves tarifes del bus 

ZONA 1                             ZONA 2
bitllet: 1,35€           bitllet: 2,05€
T-10: 7,70€                     T-10: 15,40€
T-Jove: 112€                    T-12: 162€
T-Mes: 47,90€                 T-Mes: 69,10€
T-50/30: 31,50€             T-50/30: 52,80€  

Superfície de cessió a l’Ajuntament
Zona verda
Habitatges

Àmbit de la modificació

quen als peatges de l’autopista C-32. 
El peatge del tram Montgat-Mataró ha 
passat de 1,11 a 1,16€ per a turismes 
i motocicletes. L’accés a Alella s’incre-
menta de 0,30 a 0,31€. Els usuaris 
habituals gaudeixen d’un descompte 
del 100% de dilluns a divendres no 
festius.



La supervivència de les persones afec-
tades per una aturada cardíaca depèn, 
en gran mesura, d’una diagnosi ràpida 
i un tractament immediat, que sovint 
no pot esperar l’arribada del personal 
sanitari o el trasllat del pacient a un 
centre de salut. Cada minut comp-
ta. Per aquest motiu la Policia Local 
d’Alella ha estat una de les primeres 
a dotar-se d’un Desfibril·lador Extern 
Automàtic (DEA), un instrument por-
tàtil de reanimació cardiovascular que 
diagnostica i fa el tractament de les 
aturades cardíaques, quan són degu-
des a la fibril·lació ventricular o a una 
taquicàrdia ventricular sense pols, a 
través d’impulsos elèctrics que perme-
ten restablir el ritme cardíac. 

Els agents porten l’aparell, que 
està homologat i reconegut pel Depar-
tament de Salut de la Generalitat, al 
cotxe patrulla per donar una resposta 
al més ràpida possible. Per fer servir 
el desfibril·lador els agents han rebut 
la formació preceptiva i disposen d’un 
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La policia disposa d’un 
desfibril·lador de suport immediat 
···························································································
L’aparell permet avançar l’atenció a les persones que pateixen una aturada 
cardíaca a la via pública mentre s’espera l’arribada dels equips sanitàries. 

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

diploma del Consell Català de Resuci-
tació que els habilita per intervenir. En 
cap cas, però, no es tracta de suplantar 
la funció del personal sanitari, sinó que 
s’intenta guanyar temps per intentar 
salvar la persona mentre s’espera l’arri-
bada de l’ambulància. 

L’Ajuntament liquida els comptes 
del Complex Esportiu Municipal

La policia incorpora el test 
de drogues als controls de trànsit
La Policia Local ha incorporat el 
test de detecció de drogues en la 
conducció a les campanyes i actua-
cions que duu a terme per millorar 
la seguretat del trànsit a la carre-
tera BP-5002. Des del passat mes 
de novembre, els controls d’alcoho-
lèmia que es fan periodicament a 
aquesta via inclouen les proves de 
detecció de drogues. Per posar en 
marxa aquest sistema de control, la 
policia ha signat un conveni amb el 
Servei Català del Trànsit i l’Institut 
de Medicina Legal de Catalunya. El 
test de drogues es realitza extraient 
una mostra de saliva del conduc-
tor. La mostra es diposita en unes 
regletes que detecten la presència 
de cocaïna, opiacis, amfetamines i 
cànnabis. Si surt positiu es torna a 
fer una altra prova que es precinta 
i s’envia als laboratoris de l’Institut  
de Toxicologia. Els resultats deter-
minen els nivells de consum de 
sustàncies estupefaents. 

L’oficina mòbil del DNI torna a
Can Lleonart el 22 i 28 de gener
L’oficina mòbil del DNI del Cos Na-
cional de Policia tornarà a instal-
lar-se a Can Lleonart els dies 22 i 
28 de gener per facilitar a la pobla-
ció la possibilitat de fer-se el carnet 
electrònic sense necessitat de tras-
lladar-se a altres localitats. Els inte-
ressats s’han d’apuntar prèviament 
en la Policia Local (93 555 24 12). 
Per tramitar el DNI electrònic hau-
ran d’anar dues vegades a l’oficina 
mòbil: una per lliurar les fotografies 
i presentar la documentació, i l’altra 
per recollir el carnet. Únicament es 
lliuraran els documents a les per-
sones interessades. En el cas dels 
menors d’edat, només es lliuraran 
al pare o la mare, degudament 
acreditats. A cada sessió s’atenen 
un màxim de 60 peticions.

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

La Policia Local d’Alella és una de les primeres de 
Catalunya que s’ha dotat d’un desfibril·lador 

L’Ajuntament ha liquidat els comptes 
del Complex Esportiu Municipal amb 
l’aprovació, el passat 18 de desem-
bre, de la darrera factura que haurà de 
pagar a la UFEC com aportació muni-
cipal a aquestes instal·lacions. L’im-
port total aportat per l’Ajuntament és 
de 918.156€, al que s’han de sumar 
361.000 de la permuta dels terrenys 
de l’escola Laie. Les aportacions extra-
ordinàries són: una partida de 98.000€ 
derivada del sanejament de serveis de 
la parcel·la previ a l’inici de les obres, 
i altra de 299.000€ per finançar mi-
llores introduïdes en la instal·lació.  El 

Els comptes de la piscina
El cost total del Complex Esportiu Municipal as-
cendeix a 4,7 milions d’euros, 1,9 dels quals s’han 
finançat amb aportacions públiques:
Ajuntament: 918.156 (més 361.000 de la permuta 
dels terrenys de l’escola Laie)
Consell Català de l’Esport: 528.700 euros
Diputació: 170.000 euros 

cost final del complex, que compta ac-
tualment amb 2.800 usuaris, és de 4,7 
milions d’euros, dels quals la UFEC ha 
pagat més de 2,7 milions.
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Can Lleonart, temporada d’hivern
A partir del 7 de gener us podeu apun-
tar als tallers de Can Lleonart. El centre 
cultural obre portes carregat de noves 
propostes. Entre els nous cursos hi ha 
activitats per a tots els gustos, algunes 
tan suculentes com la proposta Cuina 
a quatre mans, dels cuiners de Cuina 
Alella i el Nou Can Doctor, la iniciació 
al tast de vins guiada per l’enòleg Jordi 
Pujolràs o el curs de pastisseria. Altres 
propostes conviden a descobrir les me-
ravelles del món antic, comunicar-se a 
través d’Internet, aprendre tècniques 
d’autoafirmació personal, combatre 
l’addicció al tabac o millorar la coor-
dinació, la circulació i la musculatura 
abdominal amb la dansa del ventre. 

El programa d’hivern inclou dues 
sortides: una visita guiada a la Sagrada 

El Full incorpora l’agenda 

Alella recapta prop de 3.000
euros per a la Marató de TV3
Els alellencs i les alellenques s’han 
sumat, una any més, a La Mara-
tó de TV3 fent aportacions a les 
diferents iniciatives solidàries pro-
mogudes per entitats del poble. 
Enguany s’han recollit 2.835,17€, 
1.040€ dels quals procedeixen de 
la recaptació d’un cartró de bingo 
del Casal d’Alella; 643,83€ del 
concert de corals organitzat per la 
Polifònica Joia; 438,81€ han estat 
recaptats per l’Associació de Dones 
Montserrat Roig; 330€ en el ver-
mut solidari del Casal; 328,10€ 
per l’Esplai Guaita’l i 54,43€ en 
l’espectacle dels Diables del Vi 
d’Alella. Els diners recaptats es 
destinaran a lluitar contra les ma-
lalties mentals. 

La Mostra Literària del Maresme 
premia tres obres alellenques
Tres joves promeses alellenques van 
ser guardonades amb els premis 
de la 25ena edició de la Mostra 
Literària del Maresme que es van 
lliurar el passat 23 de novembre 
a Montgat. Anna Argudo Boter va 
guanyar el primer premi de poesia 
en la categoria de 12 a 14 anys 
amb l’obra Un llibre. En prosa, 
Pol Fité Matamoros va obtenir el 
segon premi del grup de 15 a 18 
anys amb el treball L’escultura 
i l’escultor, i Javier María Perà 
es va endur el segon premi de la 
categoria de 6 a 8 anys per l’obra 
L’Àlex i el mar.  Durant l’acte de 
lliurament es van fer lectures de 
fragments de La Plaça del Diamant 
de Mercè Rodoreda i es van recitar 
part dels textos guanyadors. 

Amb el canvi d’any El Full també can-
via. L’edició de gener de 2009 incor-
pora a les seves pàgines l’agenda d’ac-
tivitats del municipi. 
L’agenda, que subs-
titueix el fulletó que 
es publicava fins ara 
mensualment, inclou 
tant els actes organit-
zats per l’Ajuntament 
com els programats 
per les entitats del 
municipi, sempre 
quan facin arribar 
la informació amb 
temps suficient al de-
partament de comu-

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

nicació (comunicacio@alella.cat). 
A més de l’agenda d’activitats que 

trobareu a la pàgina 15, el butlletí mu-
nicipal incrementa l’es-
pai destinat als grups 
municipals, que passa 
de dues a tres pàgines 
(pàg. 11, 12 i 13). 
També incorpora al-
guns canvis de disseny 
que seran visibles tant 
a la portada com a les 
pàgines interiors i que 
aspiren a facilitar i fer 
més atractiva la lectura 
d’aquest mitjà de comu-
nicació.

La Biblioteca va sortejar el 22 de desem-
bre la panera cultural. El premi va ser per 
al número 156. Si no apareix l’agraciat 
abans del 12 de gener, es tornarà a sorte-
jar la panera. D’altra banda, el personal 
de la biblioteca agraeix la participació 
dels residents de Les Hortènsies en la 
decoració nadalenca del centre.  

La biblioteca sorteja la panera cultural 

Família i una altra al Teatre Nacional de 
Catalunya per veure l’obra L’inspector, 
de Nilokai Gódol. 

Can Lleonart acollirà quatre tertúli-
es que tractaran sobre l’educació emo-
cional a la ciutadania, la sensibilitat 
de Gaudí, la vida d’Agatha Cristie i els 
trastorns de la conducta alimentària. 
També s’han programat tres concerts 
de jazz amb els grups Terrassa Dixie 
Sextet, Tornasol i Global Jazz Quartet, 
els dies 6, 13 i 20 de febrer, respec-
tivament. 

El grup Tururut i les companyies 
d’en Carles Cuberes i Cavall de Car-
tró seran els protagonistes dels tres 
espectacles programats a la Plaça de 
l’Ajuntament. Més informació a www.
canlleonart.com. 
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Premis als millors curts del Vídeo Jove 2008  

caure en els films Present Perfect, de 
Mike Rueda (Bilbao), i El mueble de 
las fotos, de l’italià Giovanni Maccelli, 
respectivament. El jurat va destacar la 
gran qualitat artística de totes les cre-
acions presentades en aquest apartat i 
va concedir dos accèssits, dotats amb 
200 euros cadascun, als audiovisuals 
Abimbowé, d’Alejandro Montoya (Va-
lència), i Hezurbeltzak, una fosa comú, 
d’Izibene Oñederra (Sant Sebastià). El 
premi del públic en aquest apartat es 
va declarar desert. 

La falta de comunicació, a nivell 
familiar, social o en les relacions de 
parella, i situacions relacionades amb 
el fet migratori són les temàtiques més 
tractades als curts presentats per joves 
professionals. 

En la categoria A de Joves Afeccio-
nats, que premia els treballs realitzats 
pel jovent d’entre 14 i 19 anys, es 
va imposar el curt Las cartas de Ni-
colás, de la maresmenca Alba Molas 
(Tiana). El segon i tercer premi van ser 
per als films No robaràs, presentat per 
la Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de Lleida, i Stop, d’Elvira Ongil 
(Guadalajara). 

El jurat va destacar l’alt nivell i la 

···························································································
El jurat destaca l’alt nivell de qualitat de tots els treballs presentats i afegeix  
cinc accèssits a la llista de premiats. 

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

Premis literaris 2008

El Vídeo Jove ja té guanyadors. Els 
premis de la novena edició del concurs 
de curtmetratges d’Alella es van lliurar 
el 29 de novembre, en el decurs d’una 
maratoniana jornada de cinema en la 
qual es van projectar els 51 treballs 
seleccionats per formar part de la sec-
ció oficial, d’entre els 107 curts rebuts 
enguany. 

L’audiovisual È finita la comme-
dia, del Jean-Julien Collette, va rebre 
el primer premi atorgat a Joves Pro-
fessionals, dotat amb 600 euros, el 
Quisso –l’estatueta del Vídeo Jove- i un 
diploma. El segon i tercer premi van re-

qualitat dels curtmetratges presen-
tats en aquesta modalitat, tenint en 
compte la curta edat dels participants. 
Per aquest motiu va decidir concedir 
un accèssit al treball 442, d’Isaac 
Friedhoff.  El premi del públic va ser 
per a 23 d’abril, de David Villarreal 
(Navarcles). 

El primer premi de la categoria 
B de Joves Afeccionats, per a rea-
litzadors d’entre 20 i 30 anys, va 
ser per al curt Subtitled, de David 
Muñoz (Barcelona). L’alellenca Helena 
Martínez va aconseguir el segon premi 
d’aquest apartat pel seu treball Sever, 
que també va obtenir el premi del pú-
blic. El tercer premis va ser per a #7, 
de Nacho Gutiérrez-Solana (Madrid). 
El jurat va concedir dos accèsits als 
curts El Club de las lágrimas, d’Adrià 
Torres (Manresa), i Happy birthday, de 
David Muñoz (Barcelona). 

El Vídeo Jove va néixer fa nou anys 
amb l’objectiu de promoure la creació 
audiovisual entre els joves. Inicialment 
el certamen només estava dirigit a 
joves afeccionats, però des de 2006 
inclou la categoria de joves professio-
nals, una modalitat que s’està consoli-
dant any rere any. 

L’alellenca Helena Martínez va guanyar el segon 
premi i el premi del públic de la categoria B de Joves 
Afeccionats. 

Noves propostes del Casal de Joves Can Gaza 
El Casal de Joves Can Gaza inicia l’any 
amb l’agenda plena de propostes i ac-
tivitats per al jovent. El programa d’hi-
vern manté tallers de trimestres anteri-
ors -com el taller de percussió avançat 
i el de massatge relaxant- i n’incorpora 
de nous, com el de percussió per a me-
nors de 16 anys, organitzat pel grup de 
timbalers dels Diables del Vi d’Alella, i 
el de clown i equilibris corporals. 

A més, es proposen tres sessions 
monogràfiques de constel·lacions fa-
miliars -un taller de teràpia de grup per 

alliberar les tensions interiors-, un altre 
per aprendre a caminar amb xanques, 
ambdós programats per al 31 de gener, 
i un sobre teatre social que es farà els 
dies 5 i 6 de març coincidint amb la 
celebració del Dia de la Dona Treba-
lladora. 

A l’Espai +Jove es podran realitzar 
activitats gratuïtes com jugar a la Play; 
participar en el taller de xapes, globo-
flèxia, pastissos o collarets; veure cine-
ma; jugar a l’scalextric o patinar amb 
skate. S’han programat per aquest tri-

mestre una sortida al circ, que es farà 
dissabte 21 de març, i una calçotada 
jove prevista per a l’1 de març. 

El bolòdrom, el 13 de febrer 
El bolòdrom tornarà a omplir de música 
el Casal d’Alella el 13 de febrer amb un 
concert gratuït de grups de joves músics 
d’Alella i rodalies. En aquesta ocasió 
les formacions convidades són Mane-
eck, Kasiér i Momen. Més informació a 
www.alella.cat o al fulletó del programa 
d’activitats del Casal de Joves.
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Evolució del pressupost en milions

INVERSIONS
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DESPESES ORDINÀRIES

El pressupost municipal de 2009 
supera els 13,8 milions d’euros

El pressupost municipal de 2009 ascendeix a 
13.815.036€, un 19% més que a 2008. 

L’Ajuntament arribarà a mitjan de 2009 a l’endeuta-
ment zero, després de liquidar els crèdits de més de 4 
milions d’euros acumulats.

Es destinen recursos per valor de mig milió d’euros a 
Serveis Socials.

L’Ajuntament preveu invertir més de 4,4 milions d’eu-
ros. Entre les actuacions previstes destaca l’ampliació 
del CEIP Fabra i la redacció dels projectes dels nous 
equipaments del Casal i la biblioteca. 

L’Ajuntament destina més d’un milió d’euros en segu-
retat ciutadana.

La gestió dels residus (recollida, transport i tractament) 
costa 818.000€ i es preveu ingressar 560.000€ per 
la taxa de la brossa. 

De les 21 regidories, 9 redueixen els seus recursos 
respecte de 2008. 

Es manté el compromís del 0,7% per a cooperació 
internacional.

EDUCACIÓ
CÀRRECS ELECTES
PROMOCIÓ DE L’ESPORT
JOVENTUT
TRANSPORT URBÀ
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

TOTAL ‘ALTRES’

2,61 €
1,66 €
2,20 €
1,00 €
1,75 €
1,18 €
0,33 €
0,69 €
0,39 €

11,81 €

A què es destinen cada 100€ del pressupost

INVERSIONS
MANTENIMENT DEL MUNICIPI
SERVEIS GENERALS
SEGURETAT CIUTADANA
PROMOCIÓ DE LA CULTURA
GESTIÓ DE RESIDUS
URBANISME I MEDI AMBIENT
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
SERVEIS SOCIALS I SANITAT
ALTRES

TOTAL

30,34 €
16,83 €
13,33 €
7,64 €
4,98 €
5,92 €
3,16 €
1,97 €
4,00 €

11,81 €

100 € 

ALTRES

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 18 
de desembre el pressupost municipal de 
2009, que ascendeix a 13.815.036€. 
Aquesta xifra representa un increment 
del 19% respecte del pressupost de 
2008. Aquest increment respon, prin-
cipalment, a l’augment de les partides 
destinades a inversions, que passen de 
3 milions de l’exercici anterior a 4,4 
milions d’euros. 

L’augment inversor ve marcat per la 
voluntat del govern local d’agilitar l’exe-
cució de les obres de condicionament i 
ampliació del CEIP Fabra, una reivin-
dicació històrica del municipi que ha 
de permetre resoldre la manca d’espai 
d’aquest centre i reunir en un mateix 
espai els alumnes d’infantil i primària. 
Així, l’Ajuntament té previst avançar la 
realització de les obres, fent-se càrrec 
de la licitació i l’execució del projec-
te recorrent a una operació de crèdit 

de 3,1 milions d’euros, que és el cost 
previst de l’actuació. Els comptes mu-
nicipals per a 2009 es van aprovar 
amb els vots favorables de l’equip de 
govern, ERC+LG i PSC, i el del grup 
municipal Amor per Alella. CiU, PP i 
Gd’A van votar en contra. 

L’alcalde, Andreu Francisco, va ex-
plicar al Ple que el pressupost muni-
cipal “està marcat per l’austeritat, el 
realisme, l’increment de les depeses 
socials i l’augment de les inversions”.  
La conjuntura econòmica augura un 
descens del ingressos municipals pro-
cedents de les taxes i impostos vin-
culats al sector immobiliari. Aquesta 
davallada condicionarà la capacitat 
d’estalvi pressupostari mantinguda en 
els darrers cinc anys, que havia per-
mès l’Ajuntament liquidar els crèdits 
acumulats històricament –de prop de 4 
milions d’euros- i fer front a inversions i 

obres de manteniment de la via pública 
sense haver de recórrer a nou endeuta-
ment i sense un increment excessiu de 
la pressió fiscal. 

ALTRES

Detalls del pressupost
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Origen de les inversions

715.636 €          RECURSOS PROPIS
350.000 €          SUBVENCIONS DIPUTACIÓ
110.000 €          SUBVENCIONS GENERALITAT
 171.056 €         CONVENIS URBANÍSTICS

3.100 .000€          CRÈDIT

L’Ajuntament preveu destinar 4,4 milions 
d’euros a inversions, un 47% més que en 2008  
La recessió econòmica no aturarà les 
inversions públiques a Alella. El pres-
supost de 2009 incrementa el 47% 
els recursos destinats a inversions,  
que superen els 4,4 milions d’euros. 
Aquest augment està condicionat so-
bretot per la decisió municipal d’avan-
çar les obres d’ampliació del CEIP Fa-
bra, a través d’una operació de crèdit 
de 3 milions d’euros, que seran retor-
nats després per la Generalitat. 

També s’han consignat les partides 
que permetran dur a terme la redacció 

Les taxes i impostos municipals 
cobreixen el 60% dels ingressos municipals 
Enguany s’espera una davallada dels 
ingressos procedents dels impostos so-
bre l’increment del valor dels terrenys 
i les construccions, instal·lacions i 
obres, i de la taxa de llicències d’obres, 
vinculada a la situació conjuntural de 
la construcció i el sector immobiliari. 
Aquest decrement es compensarà par-
cialment amb la modificació de l’IBI 
aprovat per unanimitat a les ordenan-
ces fiscals. 

La recaptació per impostos, taxes i 
preus públics s’estima en 7,7 milions 

Origen dels ingressos
Impostos  directes
Crèdit
Taxes, preus públics i altres ing.
Participació tributs de l’Estat
Subv. corrents Generalitat,
Diputació i Consell Comarcal 
Impostos  indirectes
Subv. per a inversions Diputació
Conveni urbanístic 
Subv. per a inversions Generalitat 
 

5.364.300 €
3.100.000 €
1.946.000 €
1.610.000 €

637.480 €

420.000 €
350.000 €
171.056 €
110.000 €

d’euros, xifra que representa un 60% 
del total d’ingressos previstos per a 
2009.

Tots els impostos i taxes municipals 
no es modifiquen des de 2006, a ex-
cepció enguany de l’IBI i l’ampliació de 
la cobertura de les bonificacions que 
s’apliquen a aquest impost i a la taxa 
de la brossa, i una bonificació nova del 
95% en l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys en les transmissions 
de la residència habitual entre parelles 
per causa de mort.

ADMINISTRACIÓ 
GOVERNACIÓ 
MANTENIMENT 
SANITAT
HISENDA
URBANISME
TERRITORI I MEDI AMBIENT
EDUCACIÓ
CULTURA
TURISME
JOVENTUT

Regidories Total 2009

 4.173.968 
253.800

1.830.960
25.500

527.936
63.500

953.400
260.000
279.650
34.450
70.500

Contenció de la despesa
La despesa corrent se situa entorn els 
9,3 milions d’euros, la qual cosa re-
presenta un increment del 9%. Dins 
d’aquestes, el cost de personal aug-
menta un 0,6%, malgrat l’actualització 
del 2% de les retribucions. De les 21 
regidories, 9 han baixat les seves par-
tides respecte de 2008, i les que més 
s’increment són Manteniment, Governa-
ció, Serveis Socials i Mobilitat. Destaca 
l’augment de dotació de Serveis Socials, 
que ha passat en dos anys de 87.000 
a 301.000€, per oferir millor servei i 
atenció a les persones amb dificultats.

SERVEIS SOCIALS
MOBILITAT
COMUNICACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
ESPORTS
FESTES POPULARS
OBRES PÚBLIQUES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ALCALDIA
NOVES TECNOLOGIES

Regidories Total 2009

301.400
242.000

94.216
41.400

103.600
178.000

4.111.256
51.500
74.000

144.000

dels projectes dels nous equipaments 
del Casal (180.000€) i de la bibliote-
ca municipal (170.000€), que s’ha de 
construir a l’antiga fàbrica de pintures, 
així com els treballs de pavimentació 
dels barris d’Ibars Meia (101.200€) i 
Vallbona (79.000€).  

A aquestes actuacions s’han d’afegir 
d’altres com la substitució de la pista 
del poliesportiu (90.000€), la redacció 
del projecte de vestidors del camp de de 
futbol (28.000€), l’adequació de l’ac-
tual caserna de la Policia Local com a 

punt d’informació turística (10.000€), 
la millora del pati de l’IES (15.000€) 
i obres de pavimentació, clavegueram i 
enllumenat, entre d’altres. 
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Alella rebrà 1,6 milions del 
Fons Estatal d’Inversió Local 

L’Ajuntament donarà la 
benvinguda als nous empadronats 
L’Ajuntament donarà la benvinguda a 
les persones que s’empadronin al mu-
nicipi a partir del mes de gener  amb 
el lliurament d’una carpeta amb in-
formació útil sobre el poble. La docu-
mentació inclourà un plànol d’Alella, 
un exemplar del darrer Full municipal 
i fulletons informatius dels diferents 
serveis del municipi. La carpeta també 
comptarà amb una carta de salutació 
de l’alcalde en la qual s’emplaçarà els 
nouvinguts a assistir a una de les re-
unions trimestrals que convocarà l’al-
caldia per informar els nous residents 
dels projectes de futur del poble i del 
funcionament de diferents serveis. 
L’objectiu d’aquesta trobada, que es 

Més de 70 persones participen 
en els tallers ‘Créixer amb tu’ 
Un total de 72 persones han parti-
cipat a les sis sessions dels tallers 
Créixer amb tu realitzats al llarg 
de l’any a la Llar d’Infants Munici-
pal Els Pinyons. El programa tracta 
diferents aspectes evolutius dels in-
fants de 0 a 36 mesos i enguany es 
tornarà a repetir.

Els Diables del Vi d’Alella rebran
la medalla d’argent del poble
El Ple va aprovar el 18 de desembre 
per unanimitat atorgar als Diables 
del Vi d’Alella la medalla d’argent 
del municipi com a reconeixement 
als seus 25 anys d’existència. El 
lliurament es farà a la primavera.

Una exposició sobre sexualitat 
visita els centres de secundària 
Els centres de secundària d’Alella 
han acollit aquest mes de desembre 
l’exposició Treu-li suc a la sexuali-
tat. Una visió positiva i saludable 
de la sexualitat, organitzada per la 
Diputació i adreçada a joves i ado-
lescents de 16 a 12 anys. 

Més de 200 atletes
corren en el 1r Cros d’Alella  
Un total de 201 atletes procedents 
d’una desena de club esportius del 
Maresme van participar en el 1r 
Cros Escolar d’Alella celebrat el pas-
sat 14 de desembre en un circuit 
instal·lat a la Riera Principal. Els 
atletes van córrer distàncies d’entre 
350 i 3.000m, segons la catego-
ria. Andrea Mestre, del CEIP Alella, 
i Eva Comas, del CEM, van ser les 
atletes alellenques millor classifica-
des. La prova estava organitzada 
per l’Ajuntament, la Diputació i el 
Consell Esportiu del Maresme. 

L’Ajuntament presentarà els projectes 
d’urbanització del passeig de Riera i 
el condicionament de la zona verda de 
Can Vera a la convocatòria del Fons 
Estatal d’Inversió Local convocat pel 
Govern central. Aquest fons extraor-
dinari preveu destinar 8.000 milions 
d’euros a finançar actuacions urgents 
en l’àmbit municipal per generar ocu-
pació. Es distribuirà proporcionalment 
entre els municipis segons la població, 
tenint en compte les dades referides 
al padró del 1 de gener de 2007. Se-
gons el criteri establert, a l’Ajuntament 
d’Alella li corresponen un màxim de 
1.592.540€ (IVA inclòs). 

Les actuacions susceptibles de re-
bre subvenció han de ser obres d’exe-
cució immediata i no incloses en el 
pressupost de 2009. A més hauran 
d’estar enllestides durant el primer 
trimestre de 2010. L’Ajuntament pre-
tén aprofitar aquest fons per executar 

les obres d’urbanització del passeig 
de laRiera en el tram comprés entre 
els carrers de Marià Estrada i les Heu-
res, amb una inversió de 1,2 milions 
d’euros. També aspira a sufragar amb 
aquests fons la zona verda de Can Vera, 
situada entre el poliesportiu i la piscina 
(per import de 288.000€), i les obres 
per refer el mur de l’avinguda de 
Ferran Fabra, una actuació valorada 
en  93.000€. 

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

Les reunions de barri, a la primavera 

Les reunions de barri canvien d’escenari i es faran 
a la primavera. El govern ha decidit traslladar les 
trobades a espais públics dels diferents sectors del 
municipi, en lloc de fer-les a l’Ajuntament, per faci-
litar l’assistència del veïnat. Per aquest motiu s’es-
pera l’arribada del bon temps per poder celebrar 
les reunions a l’aire lliure. Les trobades es fan des 
de fa sis anys amb l’objectiu de copsar les inquie-
tuds, suggeriments i queixes de la ciutadania. 

farà un dissabte al matí de cada trimes-
tre, és afavorir la integració de les per-
sones nouvingudes. 

···························································································
Es destinaran a finançar part del passeig de la Riera, el condicionament de la 
zona verda de Can Vera i refer el mur de l’avinguda de Ferran Fabra. 

···························································································
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’ampliació de l’escola Fabra, 25 anys després

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Un pressupost mancat de credibilitat i molt poc rigoros

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

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat

1.estimació d’ingressos no creïble L’estimació de 
recaptació que ha fet el govern tant en I’Impost de 
Construcccions tant sols baixa el 38% quant la reali-
tat dels últims 6 mesos ens marca el 51% igual que 
amb la Plusvàlua.2. Desapareix l’estalvi de l’Ajun-
tament Cal fer una bona previsió de les necessitats 
per tal que les assignacions pressupostaries puguin 
donar una resposta adequada , però: pressupost 
2007 12.989.769€ i una desviació pressuposta-
ria del 37,64%,3 .Manca de credibilitat,  previsió 
i poca contenció en la despesa Manca de previsió 
posem un exemple , el juliol del 2007 la companyia 
de la llum Fecsa va notificar la desaparició de la 
tarifa d’enllumenat públic , des de la notificació i 
fins a la data l’ajuntament no va fer  ni una mínima 
previsió. La traducció d’això es: pressupost 2008 
-250.000€ pressupost 2009-550.000€. Mirem 
una altre partida de despeses:comunicacions telefò-
niques 48.000€ pressupostats l’any 2008, passem 
a 90.000€ això es estrènyer-se el cinturó?4. Perquè 
segueixen engreixant la maquinària de l’Administra-
ció i no són austers?Aquest ajuntament te un pres-
supost inicial(despesa ordinària)de 9.350.344€ 
per gestionar aquest pressupost en gastem 
3.768.539€ o dit d’una altre manera el 40% del 

nostre pressupost es destina a personal.5.No hem 
trobat cap mena de mesura per ajudar al comerç i 
a l’activitat productiva del nostre poble. 6. Inver-
sions: operació financera: l’ajuntament avança els 
diners 3.100.000€ a la Generalitat per fer l’obra de 
l’ampliació de l’escola del bosquet i la Generalitat 
quant executi el seu programa d’inversions 2010-
2011 tindrà a be de retornar-nos aquest diners, Es 
l’Ajuntament qui ha de fer de banc de la Generali-
tat? Aquest es el seu programa d’inversions?Per tots 
aquest motius els nostre grup municipal va votar 
que NO als pressupostos generals del 09. 

Cristina Xatart, regidora del grup municipal de CiU

franciscora@alella.cat
aloyll@alella.cat
ponsapj@alella.cat
nonellti@alella.cat
asensiofa@alella.cat
giraltrm@alella.cat

La història és llarga i ben coneguda. A Alella, l’escola 
pública gaudeix d’una reputació excel·lent. En tenim 
només una –l’escola Fabra-, però està dividida en 
tres edificis i acumula un important dèficit en instal-
lacions. Per tot plegat, la consecució de l’ampliació 
i reunificació de l’escola en un sol edifici al Bosquet 
ha estat des del primer dia una de les prioritats del 
govern liderat per ERC+LG. 

Des de la nostra primera visita al Departament 
d’Educació, el juliol de 2003, han passat més de 
cinc anys. Durant aquest temps hem tingut al davant 
interlocutors de CiU, ERC i PSC. Els primers es van 
quedar tan amples quan ens van etzibar que Alella 
no tenia cap problema d’escolarització. I d’aquí vam 
passar, la primavera de 2004, a signar un protocol 
amb la consellera Marta Cid, d’ERC, per accelerar la 
redacció del projecte d’ampliació. 

Simultàniament, vam negociar amb els propieta-
ris del sòl adjacent a l’escola l’obtenció dels 2.000m2  
necessaris per a l’ampliació i cedir-los a la Generalitat 
a finals de 2006. Aquest estiu, l’Ajuntament va apro-
var la llicència d’obres, però la Generalitat en retenia 
l’execució per tres motius: perquè el nombre d’infants 
d’1 i 2 anys empadronats a Alella ha descendit, per-

què la conjuntura econòmica limita la capacitat in-
versora de la Generalitat i perquè la construcció de 
la nova escola de la Serreta pot resoldre part de les 
mancances actuals. Aquest escenari ha tibat –i molt- 
la corda entre el govern municipal i el Departament 
d’Educació, en mans del PSC.

Davant d’aquest atzucac, ERC+LG va prendre 
fa mesos una via alternativa: oferir al Departament 
que transferís a l’Ajuntament el projecte arquitectònic 
de l’escola per tal de licitar-lo i finançar-lo unilateral-
ment, amb el compromís de rescabalament econòmic 
en els propers anys. 

La idea –enginyosa i arriscada alhora- ha estat 
finalment acceptada, tot i que resta pendent de con-
cretar en un conveni. Hi han contribuït la concentra-
ció de pares i alumnes a Barcelona i la unanimitat del 
ple municipal, però únicament s’ha arrencat el com-
promís del Departament després d’exercir una pressió 
política al màxim nivell, tant des del grup parlamenta-
ri com des de les estructures de govern d’ERC. Potser 
és una llàstima haver de recórrer a aquests resorts, 
però era l’única via, al capdavall, que ens quedava 
a les mans per resoldre una reivindicació que té 25 
anys d’història.    
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PARTIT POPULAR  Irresponsabilitat pressupostària 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Pressupost equilibrista 

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat

El desembre es van aprovar els Pressupostos del 
2009 amb els vots del govern, ERC-LG i PSC, i de 
COR. El PP va votar en contra juntament amb CIU i 
Gd’A. Estem convençuts que l’Alcalde durà al muni-
cipi a les cotes més altes d’endeutament. Els nom-
bres presentats són totalment irreals. No s’ha tingut 
en compte la desviació en l’execució del present 
pressupost per a quantificar les partides del pressu-
post vinent. Per posar un parell d’exemples: la par-
tida de Protocol d’Alcaldia, pressupostada aquest 
exercici en 9.000€ ha estat pressupostada per el 
2009 en 6.000€ malgrat que en data 2 de desem-
bre l’Alcalde ja s’havia gastat gairebé 30.000€; i els 
ingressos per impostos, que aquest any disminuït la 
seva recaptació més d’un 35%, han estat pressu-
postats amb quantitats superiors a les de l’actual. 
Però aquestes dades no són els més preocupants. 
El pròxim exercici s’escometran dues obres d’en-
vergadura: l’ampliació de l’escola i el passeig de la 
riera. La primera suposarà un endeutament de més 
de 3.100.000€ i la segona ha estat sostreta del 
pressupost per a poder optar a ser finançada pel 
Fons d’Ajuda Municipal, fruit de l’ocurrència zapate-
ril per a callar als municipis. Les obres de la piscina, 

que segons ens va prometre l’Alcalde només ens 
costarien 69.000€ ens han acabat costant gairebé 
1.000.000€, sense contar l’aportació municipal de 
la permuta amb l’Escola LAIE-Hamelin, que puja 
més de 300.000€. Una desviació del 1.400% 
respecte de la quantitat inicial. I ho justifiquen en 
millores i imprevists. Clar que per a compensar la 
falta d’ingressos gens millor que col·locar càmeres 
en els semàfors amb les quals multar als veïns. La 
previsió pressupostària d’ingressos per multes s’ha 
incrementat a gairebé 500.000€ gràcies a la càme-
ra. És possible que vegem més càmeres a Alella per 
a corregir la segura desviació pressupostària.

Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PPwww.popularsbcn.com/alella - www.javierberzosa.blogspot.com

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Ja tenim pressupost per al 2009, un any que es 
preveu que sigui el de més efervescència de la crisi 
econòmica que estem patint i un any de retallades 
pressupostàries. Això vol dir que les esperances i 
il·lusions que molts vilatans tenien que aquest fos 
l’any en què arreglessin el seu carrer, en què instal-
lessin un millor enllumenat o en què posessin gron-
xadors nous al parc, ho tenen complicat. 

Un dels punts més importants del pressupost 
és l’increment d’un 40% respecte al 2008 en ajuts 
socials i escolars, l’inici de les esperades obres 
d’ampliació de l’escola del Bosquet –amb un en-
deutament per part de l’Ajuntament de 3,1 milions 
d’euros que en el termini d’uns dos anys serà retor-
nat per la Generalitat–; així com un total de 15.600 
euros destinats a accions per a l’ocupabilitat. En 
quant a ingressos, l’Ajuntament preveu recaptar uns 
480.000 euros en multes, quatre vegades més res-
pecte l’any anterior, gràcies, en teoria, a les famoses 
càmeres de control fotogràfic del poble. 

El 2009 serà també l’any de les despeses en 
programari, suport i equips informàtics: només la 
regidoria de Noves Tecnologies, amb un capital de 
140.000 euros, disposa d’una despesa en aquest 
àmbit de 40.000 euros, el doble que l’any passat. 

En un moment en què és important trobar noves 
fórmules d’ingressos, la regidoria de Turisme només 
té enguany 9.000 euros per a la gestió i la promoció 
turística, quan justament el turisme podria ser una 
d’aquestes “juanoles” que ajuden a respirar millor. 
En aquest àmbit cal un pla d’acció municipal i un 
pla estratègic que potenciï un turisme de qualitat en 
una vila que disposa de matèria primera.

En resum, el nostre grup municipal vota a favor 
d’aquest pressupost –amb un aprovat justet– i resta 
pendent que el pressupost –“un ens viu”, com va dir 
l’alcalde–, s’acabarà d’ajustar a mesura dels esde-
veniments.

Sergi Freixes, regidor del grup municipal Amor per Alella, COR
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Nou Full, nou pressupost

GENT D’ALELLA “Pressupostos participatius” 

Tel: 93 555 23 39
seresijm@alella.cat

Fruit d’un consens entre tots els grups munici-
pals aquesta edició es presenta en un nou format. 
Ens agradaria que els continguts d’opinió política, 
ara més amplis, s’allunin de la temptadora pràc-
tica d’utilitzar l’espai en substitució de la manca 
de projecció del mitjans de comunicació propis de 
cada grup polític. Entenem el Full com un mitjà 
on expressar les nostres idees des de l’òptica mu-
nicipal per exposar encerts i desencerts, critiques 
objectives, valoracions de l’activitat tant de govern 
com d’oposició o de l’afecció local produïda per de-
cisions supramunicipals,  però mai per escampar 
informacions no contrastades amb l’únic pretext de 
crear dubtes o desconcert per allò de “alguna cosa 
queda”, ni per reproduir el missatge encotillat dels 
grups amb representació nacional o estatal.  

Fugint de protagonismes personals, nosaltres no 
afegim a la capçalera d’aquest nou espai cap foto-
grafia del portaveu o representant per que l’opinió 
ací expressada es la del grup municipal socialista i 
de la seva comissió política.         

L’aprovació del pressupost pel 2009, previsible 
per raons d’aritmètica, ha escenificat una situa-
ció contradictòria amb molts altres plens sobre el 
projecte pressupostari per l’argumentació política 

expressada per alguns grups. El vot negatiu s’ha 
basat més en la reprovació de decisions econòmi-
ques, dins de l’execució de l’exercici anterior, que 
en els continguts de la proposta pel pròxim any. No 
em sabut veure propostes alternatives ni em cons-
tatat treball, al menys a les nostres àrees de res-
ponsabilitat, per validar o rebutjar partida a partida 
la despesa proposada, malgrat, gaudir la majoria 
de l’oposició d’un temps de dedicació equivalent 
al 37,5 %  del compromès per els membres del 
govern. 

I marquem distàncies, ho varem dir al darrer 
ple, proclamant que si em d’anar a un endeutament 
temporal no hi ha millor raó que fer-ho per una 
ampliació de l’escola del Bosquet que ha de repre-
sentar la fi d’una situació vergonyosa. 

Segur que donarem feina als músics que van 
amb la xaranga demagògica pronosticant escenaris 
apocalíptics. 

De tot cor  la família socialista alellenca us de-
sitja un 2009 ple de salut i justícia.       

Tel: 93 555 23 39
mercemarzo@gentdalella.cat

Bona part dels alellencs estaven estudiant (en el mi-
llor dels casos) a l’última crisi. Potser per la falta d’ex-
periència, el Pressupost 2009 no preveu  polítiques 
de foment de la ocupació, ni actuacions del comerç 
local, dels autònoms i de les empreses del poble, ni 
inversions per reactivar l’economia. Amb mantenir 
el 0,7% en cooperació internacional, 300.000€ per 
serveis socials i fer les obres de l’escola Fabra no hi 
ha prou. La gestió dels recursos no es fa be i amb el 
personal porten cinc anys de despropòsits.

El govern no ha promogut el debat polític entre 
els grups per fer entre tots un millor pressupost actu-
ant com  si  qui decidís fos només l’Alcalde. Com  des 
de Gent d’Alella podem fem pedagogia sobre pressu-
postos participatius si ni tant sols son fruit del treball 
en equip del govern?. Tampoc ha creat sistemes de 
control de la gestió: Quins son els resultats obtinguts? 
Quin és el grau d’impacte? amb ratios, amb xifres, 
per escrit....

Sabem quants aturats hi ha a Alella?, Sabem 
quans joves s’incorporaran al mercat de treball al 
mes de juny? Quantes famílies necessitaran ajuts? Te 
l’Ajuntament un pla anticrisi? L’any passat, ni tant va 
convocar les reunions de barri o una audiència públi-

ca sobre el pressupost. Ens falta transparència i pe-
dagogia pressupostària i informació sobre el cicle que 
relaciona recursos i impactes. Ens falta capacitat per 
delegar i una bona gestió dels recursos disponibles.

Nosaltres creiem que hem desaprofitat novament 
la ocasió de treballar amb rigor a favor del poble 
d’Alella. De consensuar quins valors hi ha darre-
ra el pressupost i de entomar-lo com una eina per 
transmetre il·lusió a la ciutadania, una Il·lusió que es 
transformi en confiança, i la confiança, en benestar.

Jo demanaria a ERC que es concentrés en dues 
coses: portar-nos la República i el dret a decidir, dei-
xant la resta per la gent que en sap, si us plau.

Mercè Marzo, regidora del grup municipal Gent d’Alellawww.gentdalella.cat
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 Ampliació de les bonificacions de la taxa de recollida, trac-
tament i eliminació de residus. 
El Ple va aprovar l’ampliar l’exempció del pagament de la 
taxa de recollida domiciliària de la brossa a aquelles famílies 
que acreditin que la suma de la totalitat d’ingressos dividida 
pel nombre de persones que integren la unitat familiar no 
ultrapassi el 50% del salari mínim interprofessional. Fins ara 
la bonificació s’aplicava a les famílies que no superaven el 
25% del salari mínim. 
 Aprovat per unanimitat. 

 Creació d’una nova ordenança reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores. 
La nova ordenança substitueix l’anterior i estableix les quo-
tes que han de pagar les empreses de telefonia mòbil o fixa, 
elèctriques o d’altres serveis per utilitzar el domini públic 
municipal. 
Aprovat per unanimitat

ACORDS DEL PLE
 
   Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació del coefici-
ent municipal que s’aplica a l’Impost de Béns Immobles de 
naturalesa urbana, que s’incrementa del 0,76 al 0,82. El de 
béns rústics es manté en 0,70. També s’amplia a 120.000 
euros el valor cadastral màxim dels habitatges per benefici-
ar-se de les bonificacions que s’apliquen a les famílies nom-
broses, la qual cosa situa en més d’un 50% els habitatges 
potencialment susceptibles d’acollir-se a aquestes bonifica-
cions en cas que hi resideixen famílies nombroses.
Aprovat per unanimitat.  

 S’aprova una bonificació del 95% en l’Impost sobre l’In-
crement de Valor de Terrenys de naturalesa urbana per les 
transmissions de viduïtat. 
A partir de 2009 es concedirà una bonificació del 95% de 
la quota d’aquest impost en les transmissions de l’habitatge 
habitual per causa de la mort dels cònjuges, sempre i quan 
hagin conviscut durant els dos anys anteriors a la condició 
de viduïtat.  
Aprovat per unanimitat. 

PLE EXTRAORNARI DEL 17 DE NOVEMBRE DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Alcaldia 93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER

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 ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - FEBRER - MARÇ 2009

01 dijous MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
03 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
04 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
06 dimarts BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
10 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
11 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
17 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
18 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
24 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
25 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
31 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella: 
Del 7 a l’11 de gener
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.

Mercat municipal 1r. trimestre    13.01.2009   a   13.03.2009
Taxa recollida escombraries domiciliàries   02.03.2009   a   05.05.2009
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 de Béns Immobles-urbana (1ª fracció domiciliat)                                    02.03.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 
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De 15 a 20h Can Lleonart
Curs de manipulador d’aliments. Formació sobre pràctiques d’higie-
ne i seguretat alimentària dirigida a professionals de la restauració.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 15 de gener 

18h Casal d’Avis Can Gaza 
Ball. Amenitzat amb la música de l’orquestra Mandragora.
Organitza: Casal de la Gent Gran d’Alella 

Dissabte 17 de gener

18h Casal d’Avis Can Gaza 
Xerrada. Hi ha vida més enllà de la terra?.  A càrrec de Jordi Galbany, 
doctor en biologia. En acabar, pica-pica per a tothom. 
Organitza: Casal de la Gent Gran d’Alella 

20h Can Lleonart
Cinema. El tormento i el éxtasis (EUA 1965). Pel·lícula dirigida per 
Carol Redd que mostra les relacions entre el Papa Juli II i Miquel 
Àngel, dues personalitat marcades per la passió en l’obra de la Ca-
pella Sixtina.  
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 22 de gener 

12h Plaça de l’Ajuntament
Espectacle infantil. Comicklowns. Recull de paròdies en clau de 
clown que combinen els divertits gags amb màgia i cançons. Es-
pectacle familiar per a tot tipus de públic a càrrec de la companyia 
Tururut. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 24 de gener 

18.30h Residència de la Fundació Germans Aymar i Puig
Conferència. Centre de dia: cura i respir. Una alternativa per a la 
persona gran i la seva família. 
Organitza: Fundació Germans Aymar i Puig

Dijous 29 de gener

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE CAN LLEONART 
A partir del 7 de gener
Horari: de 8 A 14h i de 16 a 20h.
Més informació: 93 540 40 24 i a www.canlleonart.com

Agenda d’activitats

PRIMER LLIURAMENT DE BOSSES COMPOSTABLES 
A Can Lleonart, del 19 al 31 de gener
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h,
dissabtes de 10 a 14h. 

ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN 
Viatges
29 de gener: excursió a Banyoles i Besalú. Preu: 35 €. 
Inscripcions fins al 19 de gener.
31 de gener: viatge a Cuba. Preu: 1.360 € (10 dies). 
Inscripcions fins al 15 de gener.
31 de gener: excursió de termalisme a Montanejos. Preu: 244,50 € 
(8 dies). Inscripcions fins al 15 de gener.

Activitats
Dos dies a la setmana: gimnàstica, ioga, memòria, informàtica.
Un dia a la setmana: tai-txi.
Tots els dissabtes: ball.
Dissabtes i diumenges al matí: petanca.

Més informació: Casal de la Gent Gran d’Alella. 93 549 95 21

18h Local de l’associació
Taller: La diabetis. Què és? Què la provoca? Els diferents tipus. 
A càrrec d’Amaia Asenjo, ATS del CAP d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 14 de gener 

18h Local de l’associació
Taller: Dietes adients per als que pateixen diabetis. 
A càrrec de Dolors Ros, ATS del CAP d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 21 de gener 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura: El Xinès, de Henning Mankell. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 8 de gener

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte: Contes de petons, a càrrec de Mireia Vidal. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 27 de gener

De 10.30 a 13.30h.  Casal de Joves Can Gaza
Monogràfic de constel·lacions familiars: Taller de teràpia grupal per 
alliberar tensions interiors. 
Preu: 6 €. Inscripcions fins al 21 de gener.
De 11 a 13h.  Casal de Joves Can Gaza
Monogràfic Aprèn a caminar amb xanques.
Preu: 6 €. Inscripcions fins al 21 de gener.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 31 de gener

18h Local de l’associació
Taller: Com tenir cura dels malalts de diabetis, sobre tot dels seus 
peus. A càrrec de Berna Zafra, ATS del CAP d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 28 de gener 

20h Can Lleonart
Tertúlia: Educació emocional per a la ciutadania.
A càrrec de Joan Cintero, psicoterapeuta Gestalt i professor del ICE 
de la UB.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 5 febrer 

22h Can Lleonart
Concert: Terrassa Dixie Sextet. Trompeta, clarinet i saxo, trombó, 
piano, contrabaix i bateria. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 6 de febrer 



PRIMER LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
del 19 al 31 de gener (ambdós inclosos) a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · dissabte de 10 a 14h


