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L’Ajuntament rebaixa un 2% l’IBI a les 
ordenances fiscal de l’any vinent. 

Adjudicades les obres de pavimentació
de la Riera Coma Fosca. 

Silencis mediàtics a les Mirades al Món, 
del 13 al 16 de novembre. 

ERC+SxA, CiU i PSC signen un acord de govern apel·lant a la 
necessitat d’unir esforços i al moment històric que viu Catalunya.

Creix el govern

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº300 NOVEMBRE 2013



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger

2 EL FULL

SUMARI

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

Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i 
seguiu-nos a facebook i a twitter. 

11·12·13
Grups municipals 
i Acords del Ple 

Serveis i telèfons d’interès 
14

15
Agenda d’activitats

9
L’Espai Jove crea l’Espai 16·30
Actes del dia contra la violència masclista

3
En portada
El govern es fa més gran 

4
L’IBI s’abaixa un 2%
Canvis al Consistori

10
Els guanyadors dels Premis Literaris
Obertes les inscripcions a la Fira de Nadal

SUMAnt volUntAtS 

Durant els dos anys i mig de mandat municipal han succeït 

molts fets d’importància tant a nivell local com nacional. El 

clam popular expressat a les urnes a les eleccions al Parla-

ment de novembre de 2012 i les manifestacions massives de 

la Diada dels anys 2012 i 2013 han palesat la voluntat del 

poble de Catalunya de ser consultat respecte del seu futur 

com a nació. Aquest fet transcendent ens ha fet reflexionar 

per tal de sumar esforços i voluntats per afrontar el futur.

L’exercici del dret a decidir el nostre futur polític com a na-

ció és avui el gran objectiu de país. Les nostres institucions 

s’han de mantenir fermes, al servei d’un poble que majorità-

riament ha manifestat la seva voluntat d’expressar mitjançant 

les urnes com vol organitzar-se en el futur. Els ajuntaments 

som una peça clau per tirar endavant aquest procés i és per 

això que ERC + Sumem per Alella, CiU i el PSC a raó de les 

circumstàncies històriques que viu el país i de la demanda 

majoritària dels ciutadans arribem a un pacte per tal de tre-

ballar institucionalment des del nostre àmbit per tal que se 

celebri la consulta. 

ERC+SxA i CiU, a més, ens comprometem a treballar pel sí 

en aquesta consulta, i a donar des de l’Ajuntament d’Alella 

tot el suport al Parlament i al President de Catalunya en la 

seva conducció del procés perquè Catalunya sigui un nou 

estat d’Europa.

ERC+SxA, CiU i PSC hem arribat a un acord programàtic pel 

govern d’Alella pel que resta de mandat. Amb aquest acord 

es dóna continuïtat a la feina que s’està realitzant i ens re-

fermem en la voluntat política de continuar desplegant polí-

tiques al servei del desenvolupament sostenible del nostre 

territori, de la gestió eficient dels recursos municipals i de la 

millora de la qualitat de vida i del benestar de tots els ciuta-

dans i ciutadanes d’Alella.
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El govern es fa més gran 
·······················································································································································
L’equip de govern d’ERC+SxA i PSC s’amplia amb la incorporació de CiU. 
·······················································································································································

ERC+SxA, PSC i CiU van signar el 31 
d’octubre un acord programàtic per 
governar junts l’Ajuntament d’Alella el 
que resta de mandat. Amb la incorpo-
ració dels tres regidors de CiU, l’equip 
de govern, que fins ara compartien 
ERC+SxA i PSC, passa de 7 a 10 regi-
dors del total de 13 representants que 
conformen el Consistori. 

Segons consta a l’acord de govern, 
els tres grups municipals signants han 
decidit “sumar esforços i voluntats” per 
afrontar els reptes de futur, atenent a 
les circumstàncies històriques que viu 
el país i conscients que els ajunta-
ments són una peça clau per tirar 

El nou cartipàs 

Andreu Francisco (ERC+SxA)
Alcalde i Regidor d’Hisenda, Urbanisme i 
Participació

Frederic Salas (ERC+SxA)
Regidor de Cultura, Festes i Governació

Isabel Nonell (ERC+SxA)
Regidora d’Administració, Innovació, Comuni-
cació i responsable de la Festa de la Verema

Marc Almendro (ERC+SxA)
Regidor de Medi Ambient, Joventut i Esports

Ana Fernández (ERC+SxA)
Regidora de Serveis Urbans, Obres Públiques, 
Habitatge i Mobilitat

Teresa Vilaró (ERC+SxA)
Regidora d’Educació i Cooperació Internacional

Glòria Mans (PSC)
Regidora de Serveis Socials, Sanitat, Equitat i 
Emprenedoria i Ocupació

Cristina Xatart (CiU)
Regidora de Promoció d’Alella

Vicenç Llorca (CiU) 

Rosa Rubio (CiU) 

NOVEMBRE  2013

Canvis al Consistori 

Rosa Rubio Munné va agafar el relleu de Benjamí Izquierdo com a regidora del grup municipal de CiU al 
darrer Ple de l’Ajuntament celebrat el 31 d’octubre. La nova regidora, que ocupava el lloc número 5 a la 
llista de CiU, va prendre possessió del càrrec un mes després que Izquierdo presentés la renúncia. 

El regidor sortint Benjamí Izquierdo. La regidora entrant Rosa Rubio. 

endavant el procés per decidir el futur 
polític de Catalunya. L’acord dóna con-
tinuïtat a la feina realitzada en el darrer 
any de mandat i referma la voluntat 
política de continuar “desplegant políti-
ques al servei del desenvolupament 
sostenible del nostre territori, de la ges-
tió eficient dels recursos municipals i 
de la millora de la vida i del benestar 
de tots els ciutadans i ciutadanes 
d’Alella”.

L’acord va ser signat per Andreu 
Francisco, alcalde d’Alella i cap del 
grup municipal d’ERC+SxA; Cristina 
Xatart, cap del grup municipal de CiU; 
i Glòria Mans, cap del grup municipal 

del PSC. Tots tres van agrair la bona 
predisposició de la resta de grups per 
arribar aquest acord, del qual s’han 
mostrat convençuts que enfortirà la 
representativitat del govern a l’hora de 
prendre decisions i treballar pel benes-
tar dels alellencs i les alellenques.

L’acord suposa un canvi al cartipàs 
municipal: la representant de CiU, Cris-
tina Xatart, ocupa la primera tinença 
d’alcaldia, que fins ara ocupava Frede-
ric Salas (ERC+SxA), i també assumeix 
la nova Regidoria de Promoció d’Alella, 
una àrea que substitueix i amplia la 
Regidoria de Turisme, que estava en 
mans de la regidora Isabel Nonell 
(ERC+SxA). Aquesta darrera s’encarre-
garà a partir d’ara de la Regidoria de 
Comunicació, que estava dins de les 
atribucions de l’alcalde, a més de les 
àrees d’Administració i Innovació i 
també es mantindrà com a responsable 
de la Festa de la Verema. Més informa-
ció a www.alella.cat. 

Cristina Xatart (CiU), Andreu Francisco (ERC+SxA) i Glòria Mans (PSC) van signar l’acord el 31 d’octubre a Can Lleonart. 
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Algunes ordenances

Impost sobre Béns Immobles
Baixa un 2% el coeficient municipal del 

0,72 al 0,706 per a béns urbans i es manté al 

0,70 per a béns rústics. * Enguany no s’aplica-

rà el 10% addicional imposat per l’Estat els dos 

exercicis anteriors, però es preveu un increment 

del 10% del valor cadastral.

Taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació de residus urbans
Baixa un 10% el coeficient municipal que 

passa del 0,13% al 0,117%.

Tarifa mínima: 55€ 

Tarifa màxima: 250€

Bonificació fins al 50%

10% per recollida de bosses compostables

10 o 20% per 6 o 9 entrades a la deixalleria

20% per compostador casolà

Qualsevol de bonificacions dóna dret a un 

descompte de 16€ procedents del cànon de 

retorn. 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica
Turismes

De menys de 8 cavalls: 18,43€

De 8 a 11,99 cavalls: 49,76€

De 12 a 15,99 cavalls: 107,91€

De 16 a 19,99 cavalls: 134,42€

De més de 20 cavalls: 179,20€

Ciclomotors i motos 

De fins a 125 cc: 6,63€

De 125 a 250 cc: 11,36€

De 250 a 500 cc: 22,73€

De 500 a 1000 cc: 45,44€

De més de 1000 cc: 90,87€

Taxa de guals i contraguals
6,40€ per cada metre lineal o fracció i any.  

La placa de senyalització passa de 6€ a 12€

Taxa de prestació de cementiris
Nínxols concessió sense ossera: 577€

Nínxols concessió amb ossera: 703€

Nou. Nínxols concessió sense ossera i làpida: 

777€

Nou. Nínxols concessió amb ossera i làpida: 

903€

Columbaris concessió: 319€ 

Trasllats columbaris: 57€

L’Ajuntament abaixa un 2% l’IBI 

Descomptes a l’IBI 

···································································································
També es fa un reajustament de la taxa de residus per evitar increments 
derivats del possible augment del 10% del valor cadastral. 

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

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
ha decidit rebaixar la pressió fiscal per 
tal d’alleugerir les dificultats econòmi-
ques que travessen moltes famílies. 
Les ordenances fiscals de l’any vinent 
estan marcades per la contenció i el 
reajustament d’impostos i taxes muni-
cipals per tal de disminuir les càrre-
gues als contribuents, però assegurant 
que es puguin garantir el mateix nivell 
de manteniment del municipi i dels 
serveis que es presten als ciutadans. 

El Ple de l’Ajuntament del 31 d’oc-
tubre va aprovar provisionalment les 
ordenances fiscals per a l’any 2014 en 
les quals destaquen la rebaixa del 2% 
del coeficient municipal de l’IBI urbà, 
que passa del 0,72 al 0,706. Enguany 
a aquest coeficient municipal no caldrà 
afegir el 10% del coeficient addicional 
imposat per l’Estat als dos exercicis an-
teriors. Tot i això, i a l’espera de la nor-
mativa del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques que regula 
l’aplicació de l’IBI, es preveu un incre-
ment del 10% del valor cadastral dels 
immobles. 

Amb la rebaixa del 2%, l’Ajunta-

Fins al 15 de novembre es poden pre-
sentar les sol·licituds per acollir-se a les 
subvencions de l’IBI de les quals es po-
den beneficiar la gent gran, els joves 
emancipats, les famílies monoparentals 
i les nombroses en règim de lloguer. Per 
poder-se acollir a les subvencions, que 
varien segons cada cas, cal reunir un 
seguit de requisits i emplenar l’imprès 
de sol·licitud i aportar la documentació 
requerida a l’Ajuntament. 

La subvenció és del 50% de la quo-
ta líquida per a majors de 65 anys que 
viuen sols i tenen una renda inferior a 2 
vegades l’IPREM (14.910,28€) i per a 
joves, d’entre 16 i 26 anys, amb una 
renda inferior a 2 vegades l’IPREM 

(14.910,28€) si viu una persona sola o 
3 vegades l’IPREM (22.365,33€) si es 
tracta de dues persones. 

En el cas de les famílies monopa-
rentals, propietàries o en lloguer, i les 
famílies nombroses en règim de lloguer 
s’aplica el sistema de bonificació esta-
blert fins ara per a les famílies nombro-
ses. Els descomptes oscil·len entre el 
60 i el 5%, en funció del valor cadas-
tral, per a famílies amb tres fills. En el 
cas de famílies nombroses amb un o 
més membres discapacitats la bonifi-
cació va del 90 i al 15%.

Les subvencions, aprovades en-
guany, també es mantindran per a  
l’any vinent. 

ment deixarà de recaptar a l’entorn de 
95.000€. A aquesta reducció d’ingres-
sos, caldrà afegir els 35.000€ que de-
rivats de les subvencions de l’IBI a les 
quals es poden acollir gent gran, joves 
i famílies nombroses i monoparentals 
(veure la notícia de la part inferior). 

La rebaixa de l’IBI del 2% va ser 
aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, CiU i PSC, i el vot en con-
tra de Gd’A.

Rebaixa a la taxa de residus
A més de la baixada de l’IBI, el Ple 
també va aprovar provisionalment, en 
aquest cas per unanimitat, una rebaixa 
del 10% del coeficient municipal de la 
taxa de residus que passa del 0,13% al 
0,117%. Aquesta baixada pretén evi-
tar augments en els rebuts de la taxa 
derivats del possible increment del 
10% del valors cadastrals. 

La resta de taxes i impostos es man-
tenen iguals, tot i que s’han introduït 
alguns petits canvis com ara el preu de 
la placa de guals, que passa de 6 a 
12€, o la inclusió de dues noves varie-
tats de nínxols a la taxa de cementeris.
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Cada any moren a Catalunya més de 
3.000 persones per aturada cardíaca 
de les quals s’estima que el 90% es 
podrien recuperar si s’actués en els 
primers minuts. Per tal de garantir la 
possibilitat de donar una resposta 
immediata i automàtica que permeti 
actuar amb celeritat per atendre les 
persones que pateixen una aturada 
cardíaca, l’Ajuntament ha posat en 
marxa un programa de cardiopreven-
ció que consisteix en la instal·lació de 
cinc equips Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) ubicats a cinc punts 
estratègics del municipi. 

Els equips asseguren la possibilitat 
de donar una assistència immediata i 
automàtica, però per garantir-ne la cor-
recta aplicació es requereix el segui-
ment d’un protocol d’actuació. Per 
aquest motiu s’han realitzat cinc sessi-
ons formatives en les quals s’ha ofert 
formació a més d’una seixantena de 
treballadors de l’Ajuntament i personal 
dels equipaments municipals i dels 

NOVEMBRE  2013

El Síndic a Alella 

Desfibril·lador instal·lat a la Plaça de l’Ajuntament.

L’equip del Síndic de Greuges de Cata-
lunya visitarà Alella el 21 de novembre 
per atendre de primera mà les perso-
nes que vulguin fer consultes o presen-
tar queixes contra les administracions i 
les empreses que presten serveis d’in-
terès general (llum, aigua, gas, etc.). 
Per demanar visita, prèviament cal 
concertar l’entrevista trucant al telèfon 
gratuït 900 124 124 o enviant un mis-
satge a l’adreça electrònica sindic@
sindic.cat.

És la primera vegada que l’oficina 
mòbil del Síndic de Greuges de Catalu-
nya es desplaça a Alella per atendre 
directament les queixes i consultes de 
la població. 

Què fa el Síndic? 
El Síndic té la funció d’atendre les 
queixes d’aquelles persones que es tro-
ben desemparades davant l’actuació o 
la manca d’actuació de les administra-
cions. Vetlla pel bon funcionament de 
l’Administració de la Generalitat i dels 
ens locals de Catalunya, com ara els 
ajuntaments, les diputacions o els con-
sells comarcals. Per tant, actua com a 
supervisor i col·laborador de l’Adminis-
tració amb l’objectiu d’ajudar a millo-
rar-ne el funcionament. 

Des de fa un temps també actua en 
la supervisió que presten serveis d’in-
terès públic, com ara la llum, la telefo-
nia, l’aigua, el gas o el servei postal. 

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

S’instal·len desfibril·ladors a cinc punts estratègics 

···································································································
L’equip del Síndic de Greuges serà el 21 de novembre a Can Lleonart. 

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

La Declaració d’alcaldes del 
Maresme arriba al Parlament 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
i els alcaldes de Vilassar de Dalt i 
Premià de Dalt, Xavier Godàs i Mi-
quel Buch, van lliurar el 30 d’octu-
bre la Declaració de Vilassar de Dalt 
d’alcaldes i alcaldesses del Mares-
me a la presidenta del Parlament de 
Catalunya, Núria de Gispert. El do-
cument signat per 25 edils de la co-
marca expressa el suport dels alcal-
des a la Declaració de Sobirania del 
Parlament de Catalunya i al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. 

La ubicació dels desfibril·ladors 

Equip mòbil. Vehicle de la Policia Local.
Pavelló Municipal d’Esports. Al costat de l’accés principal a les grades. 
Zona escolar del Bosquet. Paret exterior de la llar d’infants municipal Els Pinyons.
Camp Municipal d’Esports. Al costat esquerre de la porta d’accés al local social.
Plaça de l’Ajuntament. Al costat esquerra de la façana del Mercat Municipal. 

·······················································································································································
Els equips permeten avançar l’atenció a les persones que pateixen una aturada cardíaca. 

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

centres educatius. L’Ajuntament té pre-
vist fer una sisena sessió per a la gent 
que no s’ha pogut apuntar a les altres 
sessions formatives.

Els cinc aparells desfibril·ladors han 
estat llogats a l’empresa Technology 
2050 SL per 535,79€ mensuals. L’im-
port inclou la instal·lació i senyalització 
dels aparells, la posada en funciona-
ment i el manteniment dels equips, així 
com les sessions formatives en tècni-
ques de suport vital. La Policia Local 
disposava des de gener de 2009 d’un 
equip desfibril·lador instal·lat al cotxe 
patrulla que ara ha estat substituït per 
un de nou. 
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La Setmana del Vi DO Alella 
duplica la participació  

El Club dels Vins celebra el primer 
any de l’Enoteca 
La 8a trobada del Club dels Vins,que 
va tenir lloc el 5 d’octubre, va servir 
per celebrar el primer any d’existèn-
cia de l’Enoteca de l’Oficina de 
Turisme d’Alella. El Club dels Vins 
es reuneix mensualment i compta 
amb la col·laboració de la somme-
lier Rosa Vila. Les properes sessions 
es faran el 16 de novembre i el 14 
de desembre i tractaran sobre els 
bolets i els àpats de festa. 
  
El Mercat de Segones Oportunitats 
torna el 30 de novembre 
Després de l’èxit de participació de 
la primera edició, que es va celebrar 
el 22 de desembre de l’any passat, 
el 30 de novembre torna el Mercat 
de Segones Oportunitats. Aquesta 
segona edició s’havia de celebrar el 
27 d’abril però es va haver d’anul-
lar a causa de la pluja. La iniciativa 
pretén oferir un espai públic per a la 
venda, compra i intercanvi d’arti-
cles de segona mà, productes de 
creació pròpia no professional i 
d’articles de marxandatge d’entitats 
i centres escolars. Les parades 
s’instal·laran de 10 a 16h a la plaça 
d’Antoni Pujadas i les inscripcions 
per poder participar-hi es faran de 
l’1 al 20 de novembre. Trobareu 
tota la informació i el formulari 
d’inscripció a http://www.alella.cat/
mercatoportunitats. 

Nou vehicle per al manteniment de 
zones verdes i jardins

L’empresa encarregada de la neteja i 
manteniment de les zones i verdes i 
jardins d’Alella ha estrena un nou 
vehicle el qual facilitarà les tasques 
que fa habitualment.

Punt de trobada de professionals
i comerciants locals 
···································································································
La 1a Fira de Professionals i Comerç d’Alella reuneix mig centenar d’activitats.

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

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

···································································································
L’edició d’enguany ha atret 2.035 participants, un 85% més que l’any anterior. 

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

La Setmana del Vi DO Alella guanya 
seguidors i es consolida com un esde-
veniment de referència en el territori de 
la Denominació d’Origen. En aquesta 
quarta edició s’ha duplicat el nombre 
de participants, passant de 1.103 a 
2.035. Aquest increment del 84,5% 
ha estat molt superior a l’augment del 
nombre d’activitats (5,8% més) i els 
municipis participants (9,5% més).  

Del total de les 69 activitats progra-
mades en aquesta edició, 41 van ser 
organitzades per establiments i empre-
ses privades, i la resta van ser actes 
promoguts pels ajuntaments o bé di-
rectament pel Consorci DO Alella. 

La Plaça de l’Ajuntament va reunir el 6 
d’octubre una bona representació de 
l’activitat econòmica i empresarial que 
es desenvolupa al poble amb la 1a Fira 
de Professionals i Comerç d’Alella, or-
ganitzada per l’associació Alella Nego-
cis amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alella. La fira va reunir 44 
professionals, comerços i representants 
de petites i mitjanes empreses que van 

Concurs de Fotografia DO Alella
“El nas d’en Carlos”, d’Enric Aragó, ha 
estat la foto guanyadora del II Concurs 
de Fotografia de la IV Setmana del Vi 
DO Alella. 

oferir els assistents un tastet dels pro-
ductes i serveis que s’ofereixen al po-
ble. La trobada va atreure una bona 
afluència de públic interessat en els 
serveis i productes que es donaven a 
conèixer. Els visitants també van poder 
participar als diferents sorteigs i lliura-
ments d’obsequis que es van organit-
zar amb la col·laboració de molts dels 
professionals presents a la Fira. 



Taller de compostatge casolà
L’Ajuntament d’Alella s’afegeix als 
actes de la Setmana Europea per a 
la Prevenció de Residus, que se ce-
lebra del 16 al 24 de novembre, 
amb l’organització d’un taller de 
compostatge casolà que es durà a 
terme el dia 23 de novembre a les 
17.30h a Can Lleonart. En aquest 
taller aprendrem els conceptes bà-
sics del procés de compostatge ca-
solà: veurem com s’han d’utilitzar 
els compostadors, analitzarem 
mostres de compost en diverses fa-
ses de maduració i definirem els 
indicadors pràctics per valorar si el 
procés funciona correctament. Fi-
nalment, muntarem un composta-
dor. El taller és gratuït, però cal 
inscriure-s’hi prèviament enviant 
un correu a sostenibilitat@alella.
cat o posar-se en contacte amb la 
Regidoria de Medi Ambient. 
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Adjudicada la pavimentació de la Riera Coma Fosca

Aquest mes de novembre està previst 
l’inici dels treballs de pavimentació de 
la Riera Coma Fosca, en el tram com-
près entre els carrers d’Antoni Borrell i 
la rotonda de la confluència amb el tor-
rent de Can Comulada. La Junta de Go-
vern, en la sessió celebrada el 31 d’oc-
tubre, va adjudicar les obres a Cinpa 
SA, per un import de 221.256€ (IVA 
inclòs), el que suposa un rebaixa de 
més del 30% del pressupost de partida.  

Els treballs afecten un tram de 650 
metres i consisteixen en la renovació 
total de la pavimentació i la instal·lació 
de subconductes per a futurs serveis 
de telecomunicacions. L’actuació pre-
tén millorar una via que actualment té 
el paviment de formigó força deteriorat 
i amb fissures, degut a la pèrdua de 
conglomerat i àrids. A més, gran part 
del paviment es troba afectat per diver-
ses pavimentacions que s’han anat 
fent al llarg dels anys per a la instal-
lació de serveis, de manera que les 

juntes del paviment presenten discon-
tinuïtats importants.

Per tal de resoldre aquesta situació 
i millorar la seguretat i la imatge de la 
Riera, l’Ajuntament va decidir optar 
per la renovació total de la pavimenta-
ció, fent la demolició de la caixa del 
paviment existent i procedint a la rea-
lització d’una nova secció de ferm con-
figurada per tres capes de diferents 
materials amb un gruix total de 50 
centímetres. 

L’actuació es completa amb la 
instal·lació de dos conductes preparats 
per a la instal·lació de cable de teleco-
municacions al llarg de tota la traça 
considerada, evitant així el deteriora-
ment del paviment en futures instal-
lacions, així com amb la realització d’un 
nou pas de vianants adaptat i la reposi-
ció dels sis encreuaments existents.

Tres mesos d’obres
Els treballs tenen una durada previst 

de tres mesos. Les obres es faran en 
dues fases diferenciades per tal d’afec-
tar tant poc com es pugui la circulació i 
l’accés als habitatges i als aparcaments 
de les zones de Cal Doctor, Les Gardèn-
cies, Can Peixet i altres confrontants al 
carrer Riera Coma Fosca. Així en una 
primera fase s’actuarà al tram inferior, 
per sota del carrer de Mas de Xaxars, i 
a una segona fase es realitzaran les 
obres per sobre de l’esmentat carrer. 

···································································································
Es renovarà el paviment en un tram de 650 metres des d’Antoni Borrell fins
al giratori de Can Sans. 

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

Habilitada una zona d’aparcament 
d’alta rotació al carrer Balmes 
L’Ajuntament té previst habilitar aquest 
mes de novembre una zona d’estacio-
nament d’alta rotació al carrer Balmes 
per facilitar l’aparcament als ciutadans  
que hagin de fer gestions ràpides en 
aquesta zona. Es tracta d’una zona bla-
va gratuïta amb vuit places d’aparca-
ment, en les quals es podrà estacionar 
durant un temps màxim de 15 mi-
nuts—amb indicador horari—, de di-
lluns a divendres, entre les 8 i les 20h. 
Fora d’aquest horari i els caps de set-
mana i festius l’aparcament no tindrà 
limitació horària. Amb l’habilitació 
d’aquesta zona d’aparcament limitada 
es pretén donar una alternativa per a 
l’estacionament de vehicles de curta es-
tada i evitar els problemes de circulació 

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

que es generen a conseqüència de 
l’aparcament indegut a sobre de les vo-
reres al carrer Dom Bosco i altres vies 
de l’entorn.



8 EL FULL

Les Mirades al Món parlen dels silencis mediàtics 
El tractament i la cobertura que fan els 
mitjans de comunicació dels conflictes 
mundials, allò que s’explica i, sobretot, 
allò que no s’explica, són algunes de 
les qüestions que centraran els debats 
de les sisenes Jornades de Cooperació 
Internacional Mirades al Món que se 
celebren del 13 al 16 de novembre.

Amb el suggestiu títol de Silencis 
mediàtics, a les jornades s’abordarà el 
paper dels mitjans de comunicació en 
la transmissió dels conflictes i en els 
processos de construcció de la pau, així 
com la contribució del periodisme i la 
comunicació al desenvolupament. Per 
debatre aquests temes s’han programat 
dues tertúlies i un cinefòrum. La pri-
mera, que es farà el 13 de novembre a 
les 20h a Can Lleonart, té el títol “Des-
prés de la pau” i anirà a càrrec dels 
periodistes Carles Castro i Jordi de 
Miquel, tots dos membres de Contrast, 

Nou iniciatives amb suport alellenc 

un col·lectiu dedicat a l’elaboració de 
documentals en països amb conflictes 
com ara Rwanda, Bòsnia, el Líban o 
Sudàfrica. L’endemà, 14 de novembre 
a les 20h, els periodistes Sergi Picazo i 
Roger Palà reflexionaran sobre l’exis-
tència de la censura en democràcia i 
presentaran l’Anuari Mèdia.cat. 

El programa continua amb un cine-
fòrum en el qual es projectarà la pel-
lícula La noche más oscura, que tracta 
sobre la captura i mort de Bin Laden. 
Després de la projecció es parlarà de la 
situació de l’Afganistan amb Nazanin 
Armanian, especialista en temes de 

l’Orient Mitjà. Serà el 15 de novembre 
a les 19.30h a Can Lleonart.

La festa de la cooperació 
Les jornades finalitzen el dia 16 amb la 
festa de la cooperació internacional, 
que es farà a partir de les 11h a la 
Plaça de l’Ajuntament, en la qual es 
donaran a conèixer els projectes de 
cooperació subvencionats. A més, hi 
haurà una xocolatada de comerç just i 
un espectacle infantil de cançons i 
danses per un món més just.

Mirades al Món s’acomiada amb la 
tertúlia “Trepitjant Colòmbia, càmera 
en mà”, en la qual Marta Rafa i Marc 
Viladecans, les dues persones becades 
amb les estades solidàries, explicaran 
la seva experiència a Colòmbia. Serà el 
16 de novembre a les 18h a Can Lleo-
nart. Més informació a la contrapor-
tada i a www.alella.cat/miradesalmon. 

L’Ajuntament destinarà aquest any 
2013 un total de 37.600€ a finançar 
projectes de cooperació al desenvolu-
pament que es duen a terme a dife-
rents parts del món. Els ajuts procedei-
xen del 0,7% del pressupost d’ingressos 
ordinaris que es dediquen a cooperació 
internacional i es donen a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament. A partir de la valoració rea-
litzada per la Comissió de Cooperació 
Internacional, la Junta de Govern ha 

acordat donar suport a nou projectes 
de desenvolupament promoguts a dife-
rents punts del planeta. Les iniciatives 
que rebran recolzament alellenc són:

- Construcció d’una casa comunal 
al barri de Boris Vega a Estelí, al nord 
de Nicaragua, en el qual s’oferiran cur-
sos de capacitació perquè els joves del 
barri puguin trobar una sortida laboral. 
El projecte està promogut pel Col·lectiu 
de Teatre EPMA. Aportació: 4.000€.

- Projecte Ulls del Sàhara de suport 
integral d’atenció oftalmològica i òptica 
de la població refugiada sahrauí i la 
formació de nous tècnics, de la Funda-
ció Ulls del Món. Aportació: 4.700€.

- Centre de desenvolupament inte-
gral per a persones amb discapacitat a 
Masaya (Nicaragua) de la Fundació 
Privada El Maresme pro persones amb 
disminució psíquica. Aportació: 4.300€.

- “Moi Aussi”, una proposta de for-
mació per assegurar l’accés a activitats 
productives a cinc grups de dones de la 
zona rural d’Ouème-Plateau (Benin, 
Àfrica), promoguda per Vols-Voluntari-
at Solidari. Aportació: 4.300€.

- Construcció d’un edifici per a l’es-
cola John Cook del municipi de Villa-
nueva al nord d’Hondures afectada pel 
huracà Mitch el 1998. Projecte promo-
gut per Acció Solidària i Logística. 
Aportació: 3.600€.

- Mobilització i propostes sociosin-
dicals per al treball digne al departa-
ment de Rivas, a Nicaragua. L’acció 
està impulsada per la Fundació Josep 
Comaposada - Sindicalistes Solidaris. 
Aportació: 3.900€.

- Projecte Fandema de creació d’un 
centre de formació, ocupació i desen-
volupament social per a dones a Tuje-
reng (Gàmbia), promogut per l’Associ-
ació Solidança. Aportació: 4.800€.

- Programa d’activitats per al des-
envolupament sostenible i d’autogesió 
del centre d’acollida de Joilankuntla 
(Índia), de l’Associació Haribala. Apor-
tació: 4.200€.

- Campanya d’alfabetització a les 
comunitats indígenes de Nicaragua, 
promogut per l’Associació Educació 
Popular Carlos Fontseca Amador-Bar-
celona. Aportació: 3.800€.

Imatge de la darrera edició.
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Dia contra la violència masclista 

La 4a Competició d’Skate d’Alella 
es farà el 16 de novembre
El dissabte 16 de novembre se 
celebrarà la 4a Competició d’Skate 
d’Alella a l’Skatepark de la Riera 
Principal. Les inscripcions es faran 
el mateix dia de la competició de 
10 a 11h i està previst que les 
exhibicions finalitzen cap a les 
15h. La competició es divideix en 
tres categories: nois menors de 16 
anys, majors de 16 anys i noies. 

Busquem les parelles d’or
Si feu 50 anys de casats el proper 
any 2014 i voleu rebre un reconei-
xement de l’Ajuntament en el pro-
per dinar d’Homenatge a la Vellesa, 
us podeu apuntar al Casal de la 
Gent Gran Can Gaza. Només cal 
que porteu el certificat d’empadro-
nament i el llibre de família. 

Els alumnes del PQPI comencen 
les classes a Alella

La trentena d’alumnes del curs 
2013-14 dels dos perfils professio-
nals del PQPI que promouen els 
ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana van visitar l’Ajuntament el 18 
d’octubre, pocs dies abans d’iniciar 
les classes a les antigues Escoles 
Fabra. A Alella es van incorporar a 
les aules el 22 d’octubre els 17 
alumnes del perfil professional 
d’auxiliar de vendes, oficina i aten-
ció al públic. Els alumnes van ser 
rebuts a la Sala de Plens per l’al-
calde d’Alella, Andreu Francisco, i 
la regidora d’Educació, Teresa 
Vilaró, els quals van animar els 
joves a aprofitar l’oportunitat que 
els ofereix aquest programa de qua-
lificació per obrir-se un camí en 
l’àmbit laboral o tornar a reprendre 
el fil educatiu. 

L’Ajuntament i les dues entitats de do-
nes d’Alella s’afegeixen, com cada any, 
al dia Internacional contra la Vi-
olència envers les Dones 
que se celebra el 25 de 
novembre. I ho fan ani-
mant la població a 
participar en els actes 
que han programat per 
dir no a aquest proble-
ma social. 

El tret de sortida és la 
2a Cursa Popular contra la 
Violència de Gènere que organit-
za l’Associació Dones Solidàries 
el diumenge 24 de novembre. La 
cursa és oberta a totes les perso-
nes majors de 10 anys i consistirà en 
un recorregut d’uns 5 quilòmetres amb 
sortida a les 10h a la plaça d’Antoni 

L’Espai Jove estrena l’Espai 16·30 

L’Espai Jove, el nou equipament del jo-
vent d’Alella, ha aprofitat el canvi 
d’emplaçament per posar en marxa 

una programació trimestral d’activitats 
adreçada a joves de 16 a 30 anys. Per 
fer difusió de tot allò que s’hi ofereix, 
s’ha editat un fulletó que, a més dels 
tallers i activitats, recull també l’oferta 
de serveis de l’Espai Jove i informació 

···································································································
És un programa d’activitats adreçat a joves de 16 a 30 anys.

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

de les entitats juvenils del poble. El 
programa Espai 16·30 inclou tallers, 
que es desenvoluparan entre els mesos 
de novembre i desembre i tenen un 
preu de tres euros l’hora. L’oferta tri-
mestral ofereix xerrades, una sortida al 
teatre, a més de càpsules formatives 
sobre la recerca activa de feina i un 
curs de monitor de lleure.

Canvi d’orientació
L’Espai 16·30 forma part de la nova 
orientació que la Regidoria de Joventut 
vol donar als serveis que s’ofereixen al 
jovent aprofitant la posada en funcio-
nament del nou equipament de l’Espai 
Jove ubicat a les antigues Escoles Fa-
bra. Entre d’altres qüestions, es vol di-
ferenciar l’oferta adreçada al jovent 
adolescent, de 12 a 16 anys, concen-
trada dins del projecte Adrenalina, de 
la programació d’activitats i serveis 
que s’adrecen a jovent més grans, 
d’entre 16 a 30 anys, que tenen inqui-
etuds i necessitats ben diferents.

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

Pujadas. Més informacions i inscripci-
ons a www.donessolidariesalella.cat. 

El dilluns 25 de novembre a les 
12h, l’Associació de Dones 

Montserrat Roig llegirà el 
manifest i penjarà la pan-
carta reivindicativa davant 
de la seva seu a la rambla 
d’Àngel Guimèra, 7. A les 
12.30h està previst l’inici 
dels actes oficials a la Pla-

ça de l’Ajuntament, amb la 
lectura del manifest instituci-
onal. Seguidament es con-
feccionarà un mural de de-

sitjos i es farà un minut de 
silenci i un enlairament de glo-

bus en record de les víctimes de la vio-
lència masclista. Més informació a la 
contraportada i a l’agenda d’El Full. 

L’Espai Jove està instal·lat a les antigues Escoles Fabra..
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La Fira de Nadal i els actes de 
La Marató, el 14 i 15 de desembre 

Els guanyadors dels premis literaris 

Ses Majestats busquen ajudants 
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la col·laboració dels alellencs 
i les alellenques per portar la il-
lusió als infants de la població. Si 
teniu més de 16 anys podeu parti-
cipar a la cavalcada fent de patge i 
acompanyar els Reis Melcior, Gas-
par i Baltasar i el Patge Reial en la 
seva visita a Alella. Per participar 
cal apuntar-se a Can Lleonart 
abans del 13 de desembre.

Campanya per dinamitzar l’esport 
Amb l’objectiu de dinamitzar l’es-
port al municipi, l’Ajuntament ha 
posat en marxa el projecte “Alella 
Valora l’Esport”. La iniciativa pre-
tén divulgar, formar, compartir i, 
sobretot, gaudir de l’esport i de 
l’activitat física. Per començar a ca-
minar s’ha programat una sessió de 
participació, oberta a tothom, el 20 
de novembre a les 20h a la Sala de 
Plens, per recollir idees i propostes. 

Coincidint amb la celebració del Corre-
llengua 2013, el 19 d’octubre es va 
celebrar a Can Lleonart l’acte de lliura-
ment dels Premis Literaris d’Alella. 

El guanyador del XVIIè premi de 
poesia Alella a Maria Oleart va ser Jo-
sep Fàbrega i Selva, amb I la llum es 
va fer, un recull de 25 poemes d’amor 
i 58 haikus de diferent temàtica. L’au-
tor ja va guanyar l’edició anterior i en-
guany la seva obra ha estat novament 

la millor valorada pel jurat entre les 17 
treballs presentats a la convocatòria.

El premi de contes Alella a Guida 
Alzina, que enguany arriba la XIII edi-
ció, va recaure en l’obra Lisboa escrita 
per Maria Dolors Fernández Guerrero. 
El jurat va decidir per unanimitat ator-
gar el premi a aquesta obra que mostra 
la fascinació de l’autora per aquesta 
ciutat portuguesa. El Guida Alzina és, 
amb diferència el premi més concorre-

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

XIII edició Guida Alzina 
Obra: ‘Lisboa’
Autor: Maria Dolors Fernández Guerrero

XVII edició Maria Oleart 
Obra: ‘I la llum es va fer’
Autora: Josep Fàbrega i Selva 

X edició Isidre Pòlit 
Obra: ‘Des d’Arcetri, amb esperança’
Autora: Josep M. Bertran Teixidor

Alella torna a implicar-se amb La Ma-
rató de TV3, que enguany està dedica-
da a les malalties neurodegeneratives. 
El gruix dels actes solidaris es concen-
traran el cap de setmana del 14 i 15 
de desembre, coincidint amb la Fira de 
Nadal. 

Sol·licituds per instal·lar parada
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal han de 
lliurar a l’Ajuntament les sol·licituds i 
la documentació requerida abans del 5 
de desembre. L’adjudicació del lloc de 
venda es realitzarà atenent la sol-
licitud presentada i seguint com a cri-
teris de prioritat l’ordre d’entrada, l’ido-
neïtat de l’article de venda (qualitat 
temàtica relacionada amb la festa, l’ar-
tesania local i alimentació qualificada) 
o la possessió del carnet d’artesà. La 
Fira de Nadal consta d’una cinquante-
na de parades ubicades a la plaça dels 
Germans Lleonart i la rambla d’Àngel 
Guimerà. Trobareu més informació a 
www.alella.cat/firanadal. 

gut: en aquesta edició s’han presentat 
87 obres.

Per últim, el jurat del Xè premi de 
relats curts d’astronomia Alella a Isidre 
Pòlit va decidir premiar l’obra Des 
d’Arcetri amb esperança, de Josep M. 
Bertran Teixidor, que va excusar la seva 
assistència a l’acte de lliurament. 
Aquest premi ha rebut enguany un to-
tal de 8 relats, dos més que a la passa-
da edició. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ L’acord 

franciscora@alella.cat
salasmf@alella.cat
nonellti@alella.cat
almendrocm@alella.cat
fernandezaa@alella.cat
vilarocm@alella.cat

Quan es publiqui aquest Full, CIU i ERC, amb el 
PSC local, haurem formalitzat un acord de govern 
fins les properes eleccions municipals, el maig de 
2015. Estem davant d’un fet d’innegable transcen-
dència que celebrem principalment per dos motius.

El proper any i mig serà decisiu pel futur del 
nostre país. Està en joc ni més ni menys que l’exer-
cici de la sobirania de Catalunya per a decidir el 
nostre futur col·lectiu, juntament al reconeixement 
internacional de la Nació. Les nostres institucions i 
governants, tots, hem d’estar a l’alçada en la con-
ducció del procés que pacíficament i democràtica-
ment ha posat en marxa una gran majoria de la 
societat catalana.

Amb aquest acord, CIU i ERC, i també el PSC 
local, fem un pas endavant en suport del Parlament 
i del President dels catalans, sens dubte la figura 
principal del procés. I ho fem amb el compromís 
inequívoc de treballar junts des de l’Ajuntament a 
favor del SÍ en la consulta al poble de Catalunya; a 
favor del SÍ a la independència. 

I ho celebrem també perquè finalment hem es-
tat capaços de projectar la política municipal per 
damunt del que ens separa. Sense renunciar als 
propis projectes de poble i assumint un cert risc 

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
llorcabv@alella.cat
rubiomr@alella.cat

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

electoral, hem sabut trobar-nos en el que ens és 
comú. Hem sabut construir un espai d’entesa en 
què acomodar els respectius programes i prioritats. 
En aquest sentit, no és un acord improvisat en el 
darrer moment, en absolut, sinó que és el resultat  
d’una labor prèvia de diàleg constant i constructiu 
entre oposició i govern. Diàleg que en tot cas, i ara 
més que mai, es  mantindrà obert amb l’oposició 
municipal.  

Esperem que l’exemple d’Alella s’estengui ben 
aviat, sobretot en les màximes institucions del país. 
Els temps històrics que vivim  exigeixen un gran 
consens i forts compromisos en la direcció cap a 
la nostra plena sobirania que ens marca el procés. 

Continuem abaixant la pressió fiscal 

Al passat ple d’octubre vam aprovar inicialment les 
ordenances fiscals per a 2014. És en aquest moment 
quan es defineixen la part més important dels ingres-
sos municipals per a l’any següent i, conseqüentment, 
els recursos amb que comptarà l’Ajuntament per oferir 
els seus serveis i per dur a terme inversions.

Per a 2014 tornem a baixar l’IBI en un 2%. L’any 
2013 ja ho vam fer d’un 2,5% l’IBI i del 20% a l’impost 
sobre els vehicles de tracció mecànica i la taxa dels 
guals. També per a enguany hem creat, i fins al proper 
15 de novembre restarà obert el període de sol·licitud, 
quatre línies d’ajuts per un import total de 35.000€ 
per reduir l’impacte de l’IBI en diferents col·lectius ciu-
tadans. En total, una reducció voluntària per a 2013 
dels ingressos municipals de prop de 300.000€, un 
3% del total del pressupost, que hem hagut d’ajustar 
de despeses fent serveis més eficients o reduint-ne la 
prestació tot intentant mantenir-ne la qualitat.

Per a 2014 la rebaixa del 2% de l’IBI significarà 
acumular 95.000€ més de descens a la recaptació 
municipal als que tornarem a sumar els 35.000€ de les 
línies d’ajuts que novament oferirem als col·lectius de 
famílies nombroses i monoparentals, persones majors 
de 65 anys  que viuen soles i joves entre 16 i 26 anys.       

Una altra mesura aprovada ha estat la d’adequar 
l’ordenança de la plusvàlua perquè en els casos de 
dació en pagament o desnonament sigui l’entitat 
financera i no el contribuent qui pagui aquest impost 
com s’estableix en el RDL 6/2012 de mesures urgents 
de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Ho hem tornat a tenir clar. Som al costat dels 
nostres veïns i veïnes, i en allò possible hem volgut 
tornar a baixar la pressió fiscal que s’exerceix des de 
l’Ajuntament. L’Estat ens va obligar a incrementar l’IBI 
el 2012 però ja ho hem compensat en bona mesura. 
Per a 2014 l’import en euros que haurem de pagar 
qualsevol veí serà pràcticament el mateix que el 2011 
però si tenim en compte els increments a l’IPC hi ha 
una rebaixa real de la pressió fiscal. Aquesta decisió 
torna a marcar el pressupost municipal. La podem 
prendre perquè l’estat econòmic i financer del nostre 
Ajuntament ho permet. Però ens tornem a obligar a 
reajustar despeses, a trobar alternatives més econò-
miques, i a posar en valor serveis no obligatoris molt 
subvencionats per part de l’Ajuntament.

Tot i ser un poble privilegiat, la crisi també 
afecta molts de nosaltres, veïns i veïnes d’Alella. Des 
d’ERC+SxA, una vegada més, som al costat de la gent. 
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR Pacto de gobierno local... nacional o gastronómico?

Que se avecinaba el pacto entre ERC-SxA y CiU 
no era ningún secreto. Desde hace meses ambas 
formaciones estaban negociándolo. Como consecu-
encia de ello el regidor de Unió renunció a su acta 
y Convergencia hizo los movimientos necesarios 
entre su lista electoral para controlar sin fisuras un 
grupo municipal entregado a la llamada “construc-
ción nacional” de la mano de ERC, por encima de 
la gestión municipal. Pero lo sorprendente es que el 
PSC se mantenga en un gobierno local cuya priori-
dad es supramunicipal y claramente separatista. Y 
baste leer el preámbulo del acuerdo de gobierno fir-
mado por las tres formaciones…”sumar esfuerzos y 
voluntades para afrontar los retos de futuro, atendi-
endo a las circunstancias históricas que vive el país 
y conscientes de que los ayuntamientos son una 
pieza clave para tirar adelante el proceso para deci-
dir el futuro político de Catalunya”. Los socialistas 
catalanes se muestran bipolares en cuanto a la de-
finición territorial de España. Si el PSOE les da tirón 
de orejas se dicen federalistas y constitucionalistas, 
si conviene firman pactos por la independencia…
como en Alella. Parece que lo único que importa es 
sobrevivir en el cargo. El giro separatista de CiU no 
sorprende ya. Hace tiempo que sus dirigentes de-

cidieron arrebatar a ERC el liderazgo de ese viaje, 
ya sea a Itaca o a Hendaya, aunque sea mediante 
simbología bíblica, como el cartel electoral de Artur 
Mas en las anticipadas autonómicas que perdió. 
Alella no iba a ser menos. Pero CiU olvida que casi 
en el meridiano del mandato municipal la labor de 
gobierno que pueda realizar quedará eclipsada por 
la habilidad del veterano alcalde. Y éste sabe bien 
que con CiU amordazada por ese pacto de gobier-
no, en la siguiente campaña electoral sólo tendrá al 
PP y a Gent d’Alella haciéndole frente con libertad 
para criticar o denunciar aquello que no esté bien. 
El PSC parece que le da igual gobernar con unos 
u otros, el caso es estar en gobierno. Aunque ello 
suponga afrontar el reto de la independencia de Ca-
talunya de la mano de aquellos que se pasan la 
Constitución por los imperativos arcos de triunfo. 
Y así de claro lo dice el Pacto cuando recoge que 
“…Per la seva banda, ERC + Sumem per Alella i 
CiU ens comprometem a treballar pel sí en aquesta 
consulta, i a donar des de l’Ajuntament d’Alella tot 
el suport al Parlament i al President de Catalunya 
en la seva conducció del procés perquè Catalunya 
sigui un nou estat d’Europa.”  Los Anexos al Pacto 
ni siquiera se han hecho públicos.

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A

Necessitem una abraçada, no una carícia

Una veïna em deia: “Li hem de dir a l’Alcalde que 
necessitem una forta abraçada, no una carícia”. I 
és que reduir 10 ó 20 € l’any  l’IBI  no  compen-
sa de cap de les maneres la forta pressió fiscal i 
els increments de l’aigua, llum, etc... que estem 
suportant des de l’inici de la crisis. I a més, no 
ens podem arriscar a una nova revisió dels valors 
cadastrals que el PP es podria treure de la màniga. 
Per tant, que amb els vots d’ERC-SxA, CiU i PSC 
es redueixi el tipus del 0,760 al 0,706 no soluci-
ona rés a ningú quan molts paguem entre 1.000 i 
3.000 € d’IBI l’any.

Amb les finances municipals sanejades, pot ser 
és el moment de deixar respirar una mica les fa-
mílies i activar el consum local. Hem vist baixar 
les rendes i ingressos sense aturador des de 2007 
mentre que,  en alguns casos, la pujada de l’IBI ha 
estat del 40% (amb l’IPC acumulat del 17%). Per 
això, cal una campanya per presentar al·legacions 
no només des de Gent d’Alella, sinó des de tot el 
veïnat que es vulgui afegir.

Com diu algú, “Diguem PROU a l’IBI tan des-
proporcionat que paguem, prou a que les taxes de 
l’aigua siguin el 70 % de la despesa, prou a que la 
llum sigui un bé de luxe,  .... prou a la NO trans-

parència d’on van els nostres diners, prou a ser un 
ninotet en mans dels polítics, prou a sentir que el 
nostre futur es visualitza carregat d’obligacions, i 
PROU, PROU, PROU ...

A l’últim escrit volíem posar de manifest el dis-
gust de l’Alcalde quan un veí va qüestionar una in-
versió de 150.000 € per el parc infantil del Canon-
ge. Ara aclarim que aquesta persona representava 
l’AAVV del Canonge, demanant el Govern que es 
pavimentin carrers d el barri, en lloc de fer aquesta 
despesa. El tema requeria una millor explicació ja 
que al parc s’han fet millores els últims anys i Gent 
d’Alella dona suport a les prioritats de l’AAVV i  creu 
que el Parc ja es farà quan s’arregli la Riera.
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manscg@alella.cat
Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

Creixement econòmic local 

El passat mes d’octubre vàrem poder sentir les de-
claracions del Sr. Montoro, ministre d’hisenda de 
l’estat espanyol en que deia, a grans trets, que “els 
indicadors de confiança que hi ha en l’economia 
apunten a que Espanya, l’any 2014, estarà en con-
dicions de créixer i crear ocupació”. 

Segons les dades de l’atur del mes de setem-
bre d’enguany, l’atur ha augmentat en el conjunt de 
l’estat en 25.572 persones, és a dir que ja sumen 
un total de 4.724.355 aturats. A Catalunya la xifra 
d’aturats és de 620.911, dels quals 38.688 són 
del maresme. Si bé Alella és el municipi de la co-
marca amb la taxa d’atur més baixa (448 persones 
desocupades), no deixen de ser preocupants les 
dades publicades.

Els ajuntaments som l’administració més pro-
pera a la ciutadania i els primers en conèixer de 
primera mà les seves necessitats. Per aquest motiu 
cal que ens impliquem, com a administració local i 
en la mesura que poguem, en incentivar polítiques 
de foment de la ocupació, en impulsar aquells pro-
jectes que siguin afavoridors pel creixement econò-
mic i dinamitzar el nostre comerç de proximitat .

Un exemple referent ha estat la primera fira de 
professionals i comerç d’Alella organitzada per l’Asso-

ciació Alella Negocis el passat 6 d’octubre i en la que 
l’ajuntament hi va donar el seu suport. Des d’aquí vull 
felicitar a la Junta i a tots els associats per la magní-
fica feina que van fer i que va suposar un èxit per al 
teixit emprenedor i comercial del poble.

Des de l’ajuntament estem treballant per col-
laborar en el futur Centre d’Empreses de la Casa 
del Marquès d’El Masnou per tal que els empre-
nedors del nostre municipi puguin tenir un espai 
d’allotjament empresarial on desenvolupar els seus 
projectes professionals.
Recordar-vos també, que podeu visitar el Mercat de 
2es oportunitats que se celebrarà a la Plaça Antoni 
Pujades el pròxim 30 de noviembre de 10h a 16h. 
Si voleu participar-hi, trobareu tota la informació a 
la web de l’ajuntament. Som-hi!

PLE ORDINARI DEL 25 DE JULIOL 2013. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Aprovada modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per un import 
de 17.100€. Es tracta de dues transferències de parti-
des. Una de 15.600€ de despeses imprevistes que es 
destinen a gratificacions de la Regidoria de Governació 
i una altra de 1.500€, que passa de la dotació prevista 
vinculada al conveni amb l’ADF a satisfer un conveni 
amb l’Associació per al Protecció de la Flora i la Fauna 
d’Alella.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en con-
tra de Gd’A i l’abstenció de CiU. 
Aprovat el compte general de 2012. 
El Ple va aprovar el compte general de l’Ajuntament cor-
responen a l’exercici 2012. El resultat pressupostari ajus-
tat és de 1.009.590€, amb un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 1.044.323€.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de Gd’A i l’abstenció de CiU. 
Reconeixement de compatibilitat. 
El Ple va aprovar autoritzar la compatibilitat del Tècnic 
Administració Especial, Tècnic Superior Economista, Oriol 
Rivera Bertran, per a realitzar activitat privada. 
Aprovat per unanimitat. 

Suport als clubs i entitats esportives catalanes.
El Ple va aprovar una moció presentada pels grups munici-
pals d’ERC-SxA, PSC, CIU i GdA, en la qual s’insta a l’Estat 
a suspendre les actuacions de la Inspecció de Treball i de la 
Seguretat Social als clubs esportius catalans fins que es de-
limiti clarament l’activitat laboral d’una activitat voluntària. 
Aprovat per unanimitat. 
Adhesió al Pacte Nacional del Dret a Decidir.
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA i CiU 
per la qual l’Ajuntament s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU i la regidora de 
Gd’A i l’abstenció del PSC i el regidor de Gd’A. 
Adhesió al protocol d’execució de les diligències de llan-
çament als partits judicials de Catalunya. 
El Ple va aprovar una moció presentada pel grup municipal 
del PSC d’adhesió de l’Ajuntament d’Alella al protocol refe-
rent a l’execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya. Aquest protocol estableix la possibi-
litat d’incorporar un informe, emès pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament, en el qual es contempli la situació familiar o 
personal de les persones que s’hagin de desnonar.
Aprovat per unanimitat 
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys. 
Per a persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 5 al 10 de novembre 
3, 4, 5, 7 i 31 de desembre (6 i 8 tancat)
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 
13.30 h. Dilluns tancat. 
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€.
Per a majors de 65 anys i menors de 18 anys, aturats i persones amb discapacitat física.
Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Espai Jove de les antigues Escoles Fabra.

TARGETA T-10, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

Divendres 15 de novembre, de 10.30 a 13h, a l’aparcament de davant de Can Lleonart, l’oficina mòbil d’atenció al 
consumidor de la Diputació de Barcelona atendrà les vostres consultes sobre consum. www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 22 de novembre. La data de recollida del carnet 
és el 28 de novembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12).

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: NOVEMBRE i DESEMBRE

9 i 10 de novembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 de novembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 de novembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 de novembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 de desembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6, 7 i 8 de desembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14 i 15 de desembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de desembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 de desembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
28 i 29 de desembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: 
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h.
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Properes trobades del Club dels Vins: 16 de novembre i 14 de desembre. 
Properes visites guiades a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”: 30 de novembre. 
Més informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme (oficinadeturisme@alella.cat)

El CLUB DELS VINS I LA VISITA GUIADA A LA RUTA “ALELLA, 1.000 ANYS D’HISTÒRIA” 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT SETEMBRE - DESEMBRE DE 2013
Mercat Municipal (3r trimestre)                                                    18.07.2013 a 18.09.2013
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)                                        18.07.2013 a 18.09.2013
IBI urbana (4a fracció domiciliat)                                                 04.11.2013 
IBI rústica                                                         05.09.2013 a 05.11.2013
Impost Activitats Econòmiques              05.09.2013 a 05.11.2013
Mercat Municipal (4t  trimestre)                                                    04.10.2013 a 04.12.2013
Taxa ocupació via pública (4t trimestre)                                 04.10.2013 a 04.12.2013

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
Fins al 6 de setembre de 8.15 a 14.30 h. 
Dijous tarda, tancat. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. Divendres de 10 a 
13.30 h. Fins al 7 de setembre tancat dissabte al matí. 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h. 

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
Diumenge i festius de 9 a 14 h 

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20 h 

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
De dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancat 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h
Dilluns tancat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis



15NOVEMBRE  2013

Agenda d’activitats

De 10 a 14h Davant del Sorli i Proxim
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

14.30h Plaça de l’Ajuntament 
30è aniversari de la Colla dels Diables del Vi i presentació de la Colla 
Infantil. Dinar popular, xocolatada... (diablesdelvidalella@gmail.com) 
Organitza: Diables del Vi d’Alella 

Dissabte 9 de novembre

De 10 a 13h Davant del Sorli i Proxim
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Diumenge 10 de novembre

Diumenge 24 de novembre 
10h Plaça d’Antoni Pujadas
2a Cursa contra la violència de gènere. www.donessolidariesalella.cat.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

“Tree of Life”. La complexitat de la vida: de la cèl·lula a l’organisme viu
Del 8 al 24 de novembre
Comissariada pel Centre de Regulació Genòmica i produïda pel Banc 
de Sabadell.
Inauguració: divendres 8 de novembre a les 20.30h
Visita guiada: diumenge 10 de novembre a les 12.30h
Visita guiada: diumenge 24 de novembre a les 12.30h 

Exposicions a Can Manyé 

21h Can Lleonart*
Vetllada de bel canto (www.canlleonart.com). Entrades exhaurides.

Divendres 22 de novembre

Dijous 21 de novembre
20h Can Lleonart*
Tertúlia. Franz Joseph Haydn, amb Joan Vives. (www.canlleonart.com).

20h Espai Jove*
Xerrada. El nou títol de monitor/a de lleure. (www.alellajove.cat). 

Dimecres 13 de novembre
8h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Del parador de Vic a Sant P. de Casseres. (www.canlleonart.com). 

18.30h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
La Marató de TV3. Xerrada sobre les malalties neurodegeneratives. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dijous 14 de novembre 
9.30h Institut Alella
Sessió formativa. Asperger i Tea a les aules d’infantil i primària. A càr-
rec de Judith Gargante, psicòloga. (www.asperger-maresme.org)
Organitza: Associació Síndrome d’Asperger del Maresme 

19.30h Espai Jove*
Sortida al Teatre Neu. Improshow. (www.alellajove.cat) 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Memòria dels ulls pintats, de Lluís Llach. 

Dilluns 25 de novembre
12h Davant del local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Lectura del manifest i penjada de pancarta del Dia Internacional 
contra la Violència envers les Dones. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

12.30h Plaça de l’Ajuntament*
Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Lectura del 
manifest. Mural de desitjos, minut de silenci i enlairament de globus. 

Dimarts 26 de novembre
19h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Xerrada. Autoestima i adolescència. Adreçada a famílies d’ESO.

Dijous 28 de novembre

19.30h Associació Lex Hermes (C/Barcelona, 48 bx A El Masnou)
Presentació del taller de mandalas. (www.lexhermes.es) 
Organitza: Associació Lex Hermes

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada. Activitat física i alimentació equilibrada.  

20h Espai Jove*
Càpsules formatives. Què busquem les empreses?  (www.alellajove.cat)

Dimarts 12 de novembre

22h Casal d’Alella 
Teatre. Aquí no paga ni Déu. (www.casalalella.cat)
Organitza: Casal d’Alella 

Divendres 15 de novembre

21h Can Lleonart*
Xerrada-concert. Música, vicis i malalties en temps d’Händel. A càrrec 
del Trio Barroc del Cafè i el Dr. Ferran Algaba. (www.canlleonart.com)

Divendres 29 de novembre

8.30h Aparcament de Can Lleonart
Excursió La Baells-Berga. (clubsenderismepeusaterra.blogspot.com.es).
Organitza: Club d’Excursionisme i Senderisme Peus a Terra 

10h Skatepark (Riera Principal)*
4a Competició d’Skate d’Alella. (www.alellajove.cat)  

13h Enoteca de l’Oficina de Turisme*
10a Trobada del Club dels Vins. Aromes del bosc.(www.alellaturisme.cat)

Dissabte 16 de novembre 

Dissabte 30 de novembre 
De 10 a 14h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Banc de sang.

De 10 a 16h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats. (www.alella.cat/mercatoportunitats).

10.30h Can Lleonart*
Visita guiada: “Alella, 1.000 anys d’història”. (www.alellaturisme.cat) 

12h Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes.
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Diumenge 1 de desembre 

Dimecres 27 de novembre
9.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida a Caixaforum. Camille Pissarro. (www.canlleonart.com) 

Dimecres 20 de novembre
20h Can Lleonart*
Cinema en versió original. Ensemble, c’est tout. (www.canlleonart.com) 

20h Sala de Plens de l’Ajuntament*
“Alella Valora l’Esport”. Sessió de debat i presentació de propostes. 

17.30h Can Lleonart*
Taller de compostatge casolà. Cal inscripció prèvia (www.alella.cat)

Dissabte 23 de novembre




