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AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº321 DeseMbre De 2015

el Ple aprova inicialment un pressupost 
de 13,3 milions per l’any vinent

Convocat un concurs per instal·lar una 
escultura al giratori de la riera Fosca

La Fira de Nadal i els actes de La 
Marató, de l’11 al 13 de desembre 

Alella ja és punt base d’una ambulància de suport vital bàsic 
del Servei d’Emergències Sanitàries. 

El SEM a casa  



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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En portada
el seM més a prop

L’1 de desembre hem aprovat inicialment el pressupost mu-

nicipal per a 2016. Uns comptes que donen continuïtat a la 

feina duta a terme per aquest Ajuntament els darrers anys. 

Un pressupost que enguany arriba als 13,3 milions d’euros, 

un 12,60% més que l’any 2015. Hi ha dos aspectes que 

marquen la línia estratègica del nou pressupost. 

El primer és la incorporació de més recursos humans en po-

sicions claus per tal d’aconseguir una major eficiència en el 

funcionament de l’organització amb l’objectiu de poder oferir 

un millor servei a la ciutadania. Després de molts anys de 

contenció i ajustos en l’estructura de la plantilla, el 2016 do-

tem l’Ajuntament d’una millor estructura per afrontar els nous 

reptes tan polítics com els imposats per la nova legislació. 

El segon és la dotació d’1,7 milions d’euros per a la construc-

ció del nou Espai Cultural i la instal·lació de grades retràctils i 

elements tècnics de la seva sala polivalent. Al ple, vam apro-

var també l’adjudicació d’aquestes obres amb una baixa del 

35% sobre el preu de sortida que significa un estalvi de prop 

d’un milió d’euros sobre el cost inicialment previst. En l’àmbit 

de la inversió cal destacar que es destinarà mig milió d’euros 

més en la millora de la via pública i de diferents equipaments 

municipals com són el pavelló, l’escola Fabra, Can Magarola 

o el Mercat. 

Pel que fa als ingressos, aquests venen definits pel mante-

niment de la fiscalitat després de tres anys consecutius de 

descensos, per un increment en la previsió de majors ingres-

sos provinents dels impostos vinculats a la transmissió d’im-

mobles i la construcció, i pel possible nou endeutament que 

aniria destinat a finançar el nou Espai Cultural.

Un pressupost equilibrat, realista i a l’hora ambiciós per con-

tinuar millorant el nostre poble. 

EQUILIBRI, REALISME I AMBICIÓ
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Alella ja té ambulància del SEM 

El Consultori Local facilita l’accés  
a l’espai digital La Meva Salut 

El Servei Català de la Salut disposa de 
l’espai digital Cat@Salut La Meva Salut 
a través del qual els ciutadans poden 
consultar la documentació clínica sobre 
la seva salut, generada en qualsevol 
dels centres sanitaris de la xarxa públi-
ca. En aquest entorn digital, s’hi acce-
deix a través d’un codi d’usuari i una 
clau, que en el cas d’Alella cal demanar 
al mateix Consultori Local. Per poder-hi 
accedir cal ser major de 18 anys i dis-

posar d’un telèfon mòbil i una adreça 
de correu electrònic. A través d’aques-
ta plataforma es pot consultar la infor-
mació clínica personal, com ara diag-
nòstics, informes clínics o resultats de 
proves i exploracions, sense necessitat 
de desplaçar-se al centre sanitari. 

La plataforma també permet acce-
dir a altres serveis, com són el pla de 
medicació personal vigent, el document 
de voluntats anticipades o la sol·licitud 
del dia i hora de visita i el canvi de pro-
fessional per a les àrees bàsiques de 
salut que gestiona l’Institut Català de la 
Salut. La plataforma s’anirà actualit-
zant amb la incorporació de noves in-
formacions i funcionalitats per facilitar 
a la ciutadania eines perquè puguin te-
nir cura de la pròpia salut.

La Consulta Oberta a l’Institut 
El sistema sanitari s’apropa als jo-
ves i adolescents amb la Consulta 
Oberta que s’ha posat en marxa a 
l’Institut d’Alella. El servei forma 
part del programa Escola i Salut 
que impulsen el departaments 
d’Ensenyament i Salut de la Gene-
ralitat per detectar situacions de 
riscs i la detecció precoç dels pro-
blemes de salut. A Alella el servei es 
concreta amb la Consulta Oberta 
que una infermera realitza periòdi-
cament (inicialment és quinzenal 
però es pot ampliar en funció de la 
demanda) en el mateix institut. La 
visita coincideix amb l’hora del pati, 
de manera que l’alumnat pot anar a 
la consulta per plantejar els seus 
dubtes  o  demanar informació de 
una forma ràpida i directa. El servei 
és gratuït i confidencial i pot ajudar 
a detectar de forma precoç proble-
mes relacionats amb temes d’ali-
mentació, sexualitat, addiccions o 
maltractaments. 

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

Quan cal trucar al SEM?
Truqueu al 112 només en cas d’emergència: si hi 
ha algú greument ferit o súbitament malalt. 
Quan truqueu mantingueu la calma i penseu que 
heu de dir què ha passat, el lloc exacte on sou, 
quantes víctimes hi ha i en quines condicions es 
troben. Feu cas de les instruccions que us donen 
per telèfon. No mogueu la víctima si no es troba 
en perill. 

Alella ja disposa d’una ambulància del 
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). 
El servei està ubicat a la caserna de la 
Policia Local fins que es pugui traslla-
dar al magatzem de Serveis Socials. 
L’arribada del SEM és una antiga rei-
vindicació de l’Ajuntament i la seva 
implantació s’emmarca dins de la nova 
contractació del servei de transport sa-
nitari de l’Institut Català de la Salut. 

L’ambulància ubicada a Alella és 
una de les 23 unitats de Suport Vital 

Bàsic (SVB) que donen servei a l’àmbit 
metropolità del Barcelonès Nord i el 
Maresme, a més de les 3 unitats de 
Suport Vital Avançat (SVA). L’ambulàn-
cia està integrada per dos tècnics 
d’emergències sanitàries i presta servei 
les 24 hores del dia. Incorpora els úl-
tims sistemes de l’electromedicina del 
transport sanitari com ara un nou equi-
pament monitor, cardiocompressor i 
respirador d’última generació. Es tracta 
d’un aparellatge que s’adapta a les ne-

cessitats del pacient i facilita la feina 
dels professionals. A més, s’han millo-
rar els sistemes de comunicació amb 
un PC que permet buscar la ruta més 
ràpida i la informació del lloc de l’acci-
dent i de l’estat del pacient, i s’han am-
pliat equipaments com el sistema de 
retenció i immobilització infantil. 

El nou model replanteja els recur-
sos en funció de les necessitats sanità-
ries de cada territori, prioritza l’assis-
tència in situ i situa els serveis 
estratègicament, per oferir una primera 
valoració de l’estat del pacient i dels 
recursos necessaris per a cada cas.   
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Repartiment de despeses

Compra béns i serveis 
45 % 5.919.382€
Personal: 
28 % 3.659.125€
Inversions: 
17 % 2.324.000€
Transferències
4 % 595.050€
Operacions financeres
3 % 380.400€
Fons de contingència
3 % 380.000€

Prop de 13,3 milions per a l’any vinent

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment, a la sessió celebrada l’1 de de-
sembre, el pressupost municipal per a 
l’any vinent. L’any 2016 l’Ajuntament 
preveu uns ingressos i unes despeses 
per valor de 13.257.957€, xifra que 

suposa un increment del 12,6% res-
pecte al pressupost de 2015. 

L’augment pressupostari s’expli-
ca per la incorporació de prop d’1,7 
milions d’euros per finançar part de 
la construcció i la dotació tècnica de 
la sala polivalent del nou equipament 
cultural del carrer de Santa Madrona.  
Aquesta obra suposa més del 70% 
dels 2,3 milions que es destinaran a 
inversions, entre les quals també des-
taquen els 250.000€ que es preveuen 
dedicar a la pavimentació de carrers i 
diferents actuacions en equipaments 
públics com el Pavelló Municipal d’Es-
ports, el Mercat Municipal, l’Escola Fa-
bra, Can Magarola o a l’espai públic de 
Can Comulada i el Solell.  

Com en els darrers exercicis, el 
pressupost també inclou un fons 

·······················································································································································
El pressupost de l’Ajuntament per a 2016 es va aprovar inicialment l’1 de desembre amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i Alella Primer, l’abstenció de la CUP i el vot en contra de Gd’A, CDC i PP. 
·······················································································································································

Les inversions 

1.675.000 €

250.000 €

59.000 €

50.000 €

48.000 €

40.000 €

39.000 €

36.000 €   

20.000 € 

15.000 €

14.000 €

12.000 €

12.000 €

10.000 € 

10.000 €

10.000 €

9.000 € 

5.000 € 

4.000 €

3.000 €

3.000 € 

  2.324.000 €

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Participació tributs de l’estat 

Operacions de préstec 

Taxes, preus públics i altres ing.

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Actius financers  

6.556.300 €

1.986.000 €

1.675.000 €

1.611.500 €

739.157 €

550.000 €

122.000 €

18.000 €

de contingències, que ascendeix a 
380.000€, per a possibles imprevistos 
que puguin sorgir al llarg de l’any. 

Pel que fa als ingressos, a més de 
l’operació de crèdit d’1,6 milions, es 
preveu un increment dels imports re-
captats per l’impost de plusvàlues, i 
per l’impost d’activitats i de construcci-
ons, instal·lacions i obres (ICIO). Tam-
bé es contempla un lleuger augment de 
la recaptació derivada de la participa-
ció en els tributs de l’Estat. 

El pressupost es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC+SxA i Alella Primer, 
l’abstenció de la CUP i els vots en con-
tra de Gd’A, CDC i PP. 

A què es destinen cada 100€ 
serveis generals (Administració, 

Hisenda i Alcaldia)

Manteniment del municipi

Obres Públiques

seguretat ciutadana

Gestió de residus 

serveis a les persones i sanitat 

Promoció cultural i festes

educació 

Urbanisme i medi ambient

Mobilitat i transport públic

Promoció econòmica i turisme

Adolescència i joventut

Promoció de l’esport

Comunicació i informació 

Innovació

Comerç i emprenedoria

suport a entitats i participació 

Cooperació i equitat

20,00 €

18,96 €

17,21 €

7,30 €   

7,11 € 

5,89 €

5,11 €

3,51 € 

3,28 € 

2,38 €

2,18 €

1,87 €

1,71 € 

1,10 €

0,80 € 

0,65 €

0,53 €

0,41 €

equipament sociocultural 

Pavimentació de carrers

reforma edificis municipals 

reparació coberta Pavelló 

Instal·lacions Mercat Municipal 

Urbanització passatge del solell 

equipament celler Can Magarola 

soterrament línia Can Comulada

Millores espais públics 

equips per processos d’informació

Mobiliari i estris 

renovació finestrals escola Fabra

Millores d’accessibilitat 

remodelació parcs 

senyalitzacions i pilones 

Mobiliari urbà i d’actes públics 

Material tècnic

Aplicacions informàtiques 

Millores Institut Alella 

equipaments esportius 

Maquinària brigada 

TOTAL INVERSIONS 
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El pressupost per regidories 
Després de cinc anys de contenció eco-
nòmica, s’incrementa lleugerament la 
dotació pressupostària de la majoria de 
les regidories per ajustar-les al servei 
que presten i als nous requeriments de 

la ciutadania. Es fan reajustaments a 
Emprenedoria, Comerç i Consum, per-
què aquest mandat no inclou els ser-
veis d’ocupació que ha passat a l’àrea 
de Serveis a les Persones, juntament 

ADMINIsTrACIÓ 

CIVIsMe I seGUreTAT CIUTADANA

serVeIs MUNICIPALs

sALUT PÚbLICA 

HIseNDA

UrbANIsMe

MeDI AMbIeNT

eDUCACIÓ

CULTUrA

PrOMOCIÓ TUrÍsTICA 

ADOLesCÈNCIA I JOVeNTUT 

serVeIs A Les PersONes 

Regidories Total 2016

MObILITAT

COMUNICACIÓ

eMPreNeDOrIA, COMerÇ I CONsUM 

COOPerACIÓ I eQUITAT 

esPOrTs

FesTes POPULArs

Obres PÚbLIQUes

PArTICIPACIÓ CIUTADANA 

ALCALDIA

INNOVACIÓ

HAbITATGe 

Regidories Total 2015

1.428.493 €

967.116 €

2.513.650 €

70.262 €

1.162.690 €

189.724 €

1.188.106 €

466.005 €

571.225 €

288.950 €

247.800 €

710.547 €

Total 2015 Total 2016

315.350 €

146.046 €

85.700 €

55.000 €

226.521 €

106.000 €

2.282.000 €

70.000 €

61.023 €

105.750 €

0 €  

1.200.320 €

1.012.107 €

2.492.703 €

69.663 €

938.753 €

166.339 €

1.171.971 €

453.385 €

537.705 €

174.130 €

175.977 €

670.447 €

317.850 €

142.619 €

88.300 €

50.000 €

197.938 €

251.550 €

1.365.828 €

64.900 €

66.267 €

159.250 €

 6.800 €  

amb habitatge; Innovació perquè tras-
passa una partida de 54.000€ de te-
lecomunicacions a Serveis Municipals; 
i Festes Populars perquè cedeix a Pro-
moció Turística la Festa de la Verema. 

Calendari del contribuent 2015 A partir de gener només es podran 
presentar factures electròniques
Per donar compliment a l’obligació 
legal i una vegada transcorregut un 
any en el qual s’ha permès la possi-
bilitat d’utilitzar els dos sistemes 
(presentació en paper o mitjançant 
factura electrònica), a partir del dia 
1 de gener de 2016 la totalitat dels 
proveïdors que hagin entregat béns o 
prestat serveis a l’Ajuntament, inde-
pendentment de l’import, estaran 
obligats a l’ús de la factura electròni-
ca, i no seran acceptades les factu-
res que es presentin en paper. Més 
informació a www.alella.cat/regis-
trefactures 

Adjudicades les obres del nou 
espai cultural de Santa Madrona
El Ple de l’Ajuntament va adjudicar 
a l’empresa Xavier Alsina SA per un 
import de 1.928.256€, un milió 
menys del preu de licitació, les 
obres de construcció del nou equi-
pament sociocultural del carrer de 
Santa Madrona. Està previst que les 
obres comencin durant el primer tri-
mestre de 2016 i estiguin enllesti-
des en dotze mesos.  

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

IbI urbana (no domiciliat)                                              02.03.2016   a   05.05.2016

IbI (1ª fracció domiciliat )                                     01.03.2016

IbI (2ª fracció domiciliat )                                     05.05.2016

IbI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2016

IbI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2016

IbI rústica                                                         02.09.2016   a    03.11.2016

Impost béns característiques especials                 01.04.2016   a    02.06.2016

Impost vehicles tracció mecànica                    03.05.2016   a    05.07.2016

Impost Activitats econòmiques                                       02.09.2016  a   03.11.2016

Taxa de residus urbans                                      03.05.2016   a    05.07.2016

Taxa de residus comercials                                      03.05.2016   a    05.07.2016

Taxa cementiri municipal                                     05.02.2016   a    05.04.2016

Taxa per entrada vehicles - guals                                   03.05.2016   a    05.07.2016

Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    04.01.2016   a   04.03.2016

Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                    01.04.2016   a   02.06.2016

Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                    13.07.2016   a  15.09.2016

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                   30.10.2016   a  05.12.2016

Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  04.01.2016   a  04.03.2016

Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                          01.04.2016   a  02.06.2016

Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                  13.07.2016   a  15.09.2016

Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                           03.10.2016   a  05.12.2016

reserves estacionament minusvàlids                   03.05.2016   a  05.07.2016

Taxa de caixers automàtics                                 03.05.2016   a  05.07.2016
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L’escultura del giratori estarà inspirada en l’agermanament d’Alella amb el poble francès de Carquefou. 

Primera reunió del Consell de Poble

···································································································
L’Ajuntament ha convocat un concurs d’idees per instal·lar una escultura al 
giratori de la Riera Fosca inspirat en l’agermanament amb Carquefou.

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

Concurs i votació popular per a l’escultura del bolet

L’Ajuntament ha convocat un concurs 
públic d’idees per a la realització d’una 
escultura o conjunt escultòric inspirat en 
l’agermanament amb el poble francès 
de Carquefou al giratori de la Riera Fos-
ca, en la confluència amb el Torrent de 
Can Comulada, conegut popularment 
com “el bolet”.  El concurs s’adreça a 
artistes majors de 18 anys i les obres 
presentades han de ser originals i inèdi-
tes i amb un pes màxim de 3.000 kg. 

El projecte ha de garantir la seva 
perdurabilitat en el temps, la resistència 
a la intempèrie i l’estabilitat amb ci-
mentació adequada al lloc. No s’accep-
taran aquells projectes que puguin re-
sultar perillosos per a vianants i 
vehicles. La convocatòria estableix una 
dotació econòmica de 18.000 euros, en 
la qual s’inclouen els honoraris artístics, 
la producció del projecte, el transport, 
els materials, la col·locació definitiva de 

l’obra al lloc assignat, així com els drets 
de reproducció per part de l’Ajunta-
ment. Els projectes seran valorats per 
un jurat format per tres regidors/es de 
l’equip de govern, per dos regidors/es de 
l’oposició, per dos tècnics/ques munici-
pals (tècnic/a mig de Cultura i tècnic/a 
superior Enginyer) i per dos experts/es 
en la temàtica del concurs. 

En cas que es presentin més d’una 
proposta, els veïns i veïnes d’Alella po-
dran triar l’obra que més els agrada 
participant en la votació popular que 
es farà a través del web municipal del 
5 al 13 de desembre (www.alella.cat/
escultura). La puntuació màxima que 
podrà rebre un projecte serà de 10 
punts, 7 provinents del jurat i 3 de la 
votació popular. En una primera fase, 
el tècnic/a superior farà una preselec-
ció de totes les obres que siguin viables 
tècnicament i aquestes passaran a ser 
avaluades pel jurat i el vot popular. 
Així, la suma de la puntuació del jurat 
i del vot popular determinarà l’obra 
guanyadora del concurs.

El DNI electrònic es farà 
provisionalment a Can Lleonart 
A partir del mes de gener l’equip 
mòbil de DNI de la Policia Nacional 
s’instal·larà provisionalment a Can 
Lleonart fins que no quedi lliure 
l’espai que ocupava a la caserna de 
la Policia Local. La propera cita per 
tramitar el DNI és el dia 11 de ge-
ner, dia de lliurament de documen-
tació, i el 15 de gener per a la reco-
llida. Per poder tramitar la 
documentació  cal apuntar-se prè-
viament trucant a la Policia Local 
d’Alella (935552412). Des que es 
va posar en marxa aquest servei, 
l’any 2008, s’han tramitat 2.755 
documents d’identitat de veïns i ve-
ïnes d’Alella que han pogut renovar 
la seva documentació sense neces-
sitat de desplaçar-se fora. 

El 15 de desembre és la data prevista 
per a la constitució i primera reunió del 
Consell de Poble, l’òrgan consultiu més 
ampli de participació i deliberació pre-
vist dins del reglament de participació. 
Tal i com estableix aquest reglament, el 
Consell de Poble estarà format per l’al-
calde, tots els regidors i regidores de 
l’Ajuntament, un representant de cada 
consell sectorial i de cadascuna de les 
entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats. 

En la primera reunió se sotmetrà a 
informació i debat del Consell de Poble 
el contingut del Pla d’Actuació Munici-
pal 2015-2019 aprovat inicialment en 
el Ple de l’1 d’octubre. És el document 

estratègic i de planificació que recull 
els objectius, les línies a seguir, els pro-
jectes i les actuacions més rellevants 
que configuraran l’acció de govern en 
aquest mandat. 

Suggeriments al PAM 
El document, que serà presentat al 
Consell de Poble abans de ser aprovat 
definitivament pel Ple, inclou alguns 
dels suggeriments presentats per una 
desena de ciutadans, tres entitats i dos 
grups municipals durant el període 
d’informació pública. La majoria de les 
propostes estan relacionades amb te-
mes mediambientals, de via pública, 
transports i seguretat.  

·······················································································
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La Policia Local va posar en marxa a 
inicis de novembre la campanya anual 
de seguretat als comerços. La mesura 
té l’objectiu de prevenir els actes de-
lictius que s’accentuen amb la proxi-
mitat de les festes nadalenques amb 

Campanya de seguretat al comerç
l’increment de l’activitat comercial i la 
major afluència de gent al carrer. L’ac-
ció preventiva s’avançat enguany al 2 
de novembre i s’allargarà fins al 6 de 
gener. Els agents visiten els comerços 
per informar els botiguers i facilitar-los 
un fullet informatiu amb els consells de 
seguretat que s’han de tenir en compte 
per prevenir i reduir el risc de patir ac-
tes delictius, com furts o estafes. 

La tasca informativa als comerços 
es complementa també amb un incre-
ment de la presència policial en totes 
les zones de la població on s’ubiquen 
comerços, ja sigui amb agents desti-
nats a aquesta tasca, o amb un incre-
ment de pas de les dotacions policials 
que habitualment patrullen pel munici-
pi. Més informació a la pàg 13 d’El Full 
i a www,alella.cat/seguretat. 

Batudes per controlar la població 
de porcs senglars 
En els darrers anys s’ha detectat un in-
crement considerable de les poblacions 
de senglars al terme municipal d’Alella, 
com a la resta del territori català. L’in-
crement és degut a la manca de depre-
dadors i la seva elevada capacitat re-
productiva: les femelles crien dues 
vegades l’any i a cada part tenen una 
mitjana d’entre quatre i cinc garrins. 

La Societat de Caçadors d’Alella ha 
comptabilitzat la presència d’uns 250 
exemplars, entre adults i cries, a tot el 
terme municipal. Per tal de controlar 
aquest increment i regular l’excés de 
població, aquest estiu s’han fet batudes 
extraordinàries, que continuen durant 
la temporada de caça que va començar 
el 6 de setembre i finalitza el 27 de 
març. Amb les batudes es pretén con-

Canvis d’horaris als equipaments
L’Ajuntament modifica el seu horari 
amb motiu de les festes: del 22 de 
desembre al 9 de gener les oficines 
romandran obertes de dilluns a 
divendres de 8.15 a 14.30h i dijous 
no obrirà a la tarda. La Biblioteca 
romandrà tancada els dies 24 i 31 
de desembre, i el 2, 4 i 5 de gener. 
El Consultori Local obrirà només al 
matí els dies 24 i 31 de desembre i 
el 5 de gener. Del 21 de desembre al 
8 de gener les consultes de pediatria 
s’atendran a l’ABS del Masnou. 
L’Oficina de Turisme tancarà al 
públic el 25 i 26 de desembre l’1 de 
gener. El Pavelló Municipal d’Esports 
romandrà tancat del 24 de desem-
bre al 6 de gener i Can Lleonart, del 
22 de desembre al 10 de gener. 

El Gran Recapte suma voluntaris
Alella es va implicar de nou amb el 
Gran Recapte organitzat pel Banc 
d’Aliments del 27 al 29 de novem-
bre. Enguany s’ha doblat el número 
de voluntaris i voluntàries: mig cen-
tenar de veïns i veïnes d’Alella van 
col·laborar de forma activa en la 
recollida d’aliments, ja sigui en els 
supermercats o distribuint i col-
locant els productes al rebost de 
Càritas. L’increment de voluntaris 
ha contribuït a acotar molt més els 
productes de primera necessitat que 
es demanaven: llet, oli i llaunes. En 
total es van recollir més de deu 
banyeres d’aliments, en el tres 
punts de recollida (Sorli, Caprabo, 
l’Institut Alella), el que suposa uns 
5.000 kg de menjar. La major part 
s’han lliurar a Càritas d’Alella per 
cobrir les necessitats bàsiques del 
municipi, l’excedent s’ha repartit en 
Premià de Mar i al Banc d’Aliments. 
Cal afegir a més els aliments de la 
recollida “dolça” de les escoles 
Hamelin i Santa Maria del Pino. 

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

Les recomanacions
Què podem fer a l’àmbit privat?

No apropar-se mai a un porc senglar
No donar mai menjar als senglars, ni deixar al 
seu abast els aliments de les mascotes
Llençar sempre la brossa als contenidors
Instal·lar tanques als horts i jardins

Què fer durant les batudes?
Cal respectar la senyalització  instal·lada als 
camins i pistes forestals  que alerta de la 
realització de batudes. 
 evitar la zona de caça marcada durant la re-
alització de batudes, pel risc que representa. 
s’ha d’evitar abandonar els camins principals 
quan es realitzen activitats cinegètiques. 

trolar l’excés de població i reduir els 
danys que causen els senglars a l’agri-
cultura, els horts i els jardins, i el risc 
que suposen per a la circulació i per a 
les persones. En el que va de tempora-
da s’han abatut 10 senglars al vedat 
regulat per aquesta entitat. Més infor-
mació a www.alella.cat/mediambient. 
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Educació reprèn el Cafè de les tres

A partir del mes de gener torna el “Cafè 
de les tres”, un espai de trobada i d’in-
terrelació familiar, obert a totes les fa-
mílies del municipi, que es realitzen 
periòdicament els dijous a les 15h a la 
llar d’infants municipal Els Pinyons, a 
l’Escola Fabra i a l’Escola la Serreta. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és afavo-
rir un lloc de trobada per compartir ex-
periències de la vida quotidiana dels 
fills/es amb altres mares i pares amb 
infants de la mateixa edat. La trobada 
està dinamitzada per la psicopedagoga 
municipal. És gratuït i obert a totes les 
famílies que vulguin assistir-hi. Les 
places són limitades i cal confirmar as-
sistència a cada centre educatiu.

Concurs de dibuix infantil de 
postal de Nadal al Mercat
L’Ajuntament i el Mercat Municipal 
organitzen enguany el primer con-
curs de dibuix infantil de postals de 
Nadal. Es farà el dissabte 19 de 
desembre d’11 a 13h a La Porxada 
i consta de dues categories: infantil 
(de 3 a 6 anys) i juvenil (de 7 a 12 
anys). Hi haurà obsequis per a tots 
els participants i tres premis per a 
cadascuna de les categories. 

Festa Solidària a la Plaça de 
l’Ajuntament 
L’Associació Alella Negocis, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, torna 
a organitzar enguany la Festa Soli-
dària amb la finalitat de recaptar 
fons destinats cobrir necessitats bà-
siques de famílies del poble que es-
tan patint una situació de precarie-
tat econòmica, a través de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. La festa es 
farà el dissabte 19 de desembre, de 
10 a 14h, i inclourà un esmorzar 
solidari, concurs de pastissos, ta-
llers, activitats infantils i cantada de 
nadales. L’any passat es van recap-
tar 1.114€ que es van lliurar a 
l’Ajuntament mitjançant la signatu-
ra d’un conveni de col·laboració. 

Paneres culturals a la Biblioteca
La Biblioteca torna a sortejar aquest 
Nadal una panera cultural i una pa-
nereta cultural. Per participar en 
aquests sortejos cal demanar un 
mínim de quatre documents en 
préstec, en qualsevol suport, del 9 
de novembre al 15 de desembre. El 
sorteig de les dues paneres es farà 
el dimecres 16 de desembre a les 
18 i les 19h. 

Concurs de pessebres
Fins al 10 de desembre es fan les 
inscripcions al concurs de pesse-
bres que convoca l’Ajuntament. 
Més informació a www.alella.cat/
pessebres.

Voleu participar a la cavalcada?
Si teniu més de 16 anys i voleu 
participar a la cavalcada de Reis, 
només cal que us apunteu a Can 
Lleonart abans del 12 de desembre 
(93 540 40 24 i canlleonart@ale-
lla.cat).
 

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

Aquest mes de desembre comença una 
nova edició del programa de parelles 
lingüístiques Voluntariat per la llengua 
que promou l'Ajuntament d'Alella, amb 
la col·laboració del Consorci de Norma-
lització Lingüística, des de l’any 2005. 

És un programa per practicar català 
a través de la conversa. Té per objectiu 
facilitar un espai de trobada entre vo-
luntaris/es lingüístics que volen ense-
nyar a parlar la llengua catalana i d’al-
tres persones aprenentes que volen 
millorar la seva fluïdesa verbal. 

Enguany el programa comença el 
17 de desembre, amb la reunió de vo-
luntaris i aprenents que es farà a les 
18h a les antigues Escoles Fabra, i fi-
nalitza a finals de març. Per participar 
com a aprenent/a o voluntari/a cal for-

Es busquen parelles lingüístiques  
···································································································
Fins al 15 de desembre es fan les inscripcions de voluntaris i aprenents. 

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

malitzar la inscripcions fins al 15 de 
desembre a la Regidoria d'Educació. 
Més informació a www.alella.cat/vo-
luntarislinguistics

Llar d’infants municipal Els Pinyons
Dijous 14 de gener
Dijous 11 de febrer
Dijous 10 de març

Escola la Serreta
Dijous 21 de gener
Dijous 10 de març
Dijous 25 de febrer

Escola Fabra 
Dijous 28 de gener
Dijous 18 de febrer
Dijous 17 de març

Dijous 14 d’abril
Dijous 12 de maig
Dijous 9 de juny

Dijous 21 d’abril
Dijous 19 de maig
Dijous 2 de juny

 
Dijous 28 d’abril
Dijous 26 de maig 

Calendari de trobades
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Nadal solidari i maratonià 
·······················································································································································
Els actes nadalencs i de suport a La Marató de TV3 es concentren el segon cap de setmana de desembre. 
·······················································································································································

Divendres 11 de desembre 
Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Jove d’Alella i l’en-cantada de 
l’escola la serreta. Xocolatada, neules i cava, a la Plaça de l’Ajuntament

Dissabte 12 de desembre
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
La Marató Taller de pessebres, al pati de Can Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
Consulta el recorregut i els horaris a www.alella.cat/trenetdenadal
La Marató Xocolatada al pati de Can Lleonart a càrrec dels CeP’s
La Marató Mercat d’intercanvi, activitats infantils i creació del mosaic de La 
Marató, al pati de Can Lleonart a càrrec dels delegats i delegades de l’Institut Alella. 
a Inflables esportius, rocòdrom i tirolina, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Exhibició d’urban dance, patinatge i gimnàstica rítmica a càrrec del 
grup d’alumnes de l’escola d’Iniciació esportiva, al Pavelló esportiu Municipal
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte) 
La Marató Venda de pastissos casolans i activitat infantil, a la Plaça de 
l’Ajuntament, amb l’esplai Guaita’l. 
Fem cagar el Tió... tot jugant!, al pati de Can Lleonart
Inflables esportius, rocòdrom i tirolina, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Trobada de corals, a l’església de sant Feliu d’Alella. Polifònica Joia, 
Coral Jove, en-cantada de l’escola La serreta i grup vocal de l’escola de música ressò

Diumenge 13 de desembre
La Marató Trobada de cotxes esportius, a la plaça d’Antoni Pujadas, a càrrec de 
l’Associació de Vehicles Clàssics i Antics d’Alella. 
La Marató 8è Cros d’atletisme d’Alella, al bosquet (www.alella.cat/crosalella) 
Tret de sortida a càrrec dels Trabucaires del Vi d’Alella. A continuació galejada fins a la 
Pl. de l’Ajuntament. A l’arribada ”un pistó per La Marató” i un taller de pintura infantil
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
La Marató Brou, croquetes, xurros farcits de xocolata i galetes, a la Pl.Ajuntament. 
A càrrec de l’Associació de dones Montserrat roig  i la Fundació Aymar i Puig.
La Marató Plantada de Gegants, Capgrossos, Grallers... i Timbalers del Most, a 
la Plaça de l’Ajuntament. A les 12 h es farà una petita cercavila pel poble
Llits elàstics, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Activitats infantils i venda de llenya amb l’ADF,  a la Plaça de 
l’Ajuntament
La Marató Taller de timbals, a la Plaça de l’Ajuntament. A càrrec dels Timbalers 
del Vi d’Alella
La Marató Bingo de Nadal, al Pavelló Municipal d’esports. A càrrec del Casal 
d’Alella. La recaptació d’un cartró es destinarà a La Marató

a les 18.30 h

de 10 a 20 h
de 10 a 13 h

de 10.30 a 14.30 h

11 h
d’11 a 13 h

d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

d’11.30 a 12.30 h

de 16.30 a 20.30 h
de 17 a 19 h

de 17 a 20 h
de 17 a 20 h
de 17 a 20 h
a les 20.30 h

de 10 a 14 h

a les 10 h

de 10 a 14 h
de 10.30 a 14.30 h

a les 11 h

a les 11 h

d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

a les 13 h

a les 18 h

L‘encesa de llums de Nadal, l’11 de de-
sembre a la Plaça de l’Ajuntament, 
serà l’inici de les activitats festives i 
solidàries que s’organitzen per afavorir 
l’activitat comercial i recaptar fons per 
a La Marató de TV3, que enguany està 
dedicada a la diabetis i l’obesitat. 

Serà un cap de setmana ple d’acti-
vitats que tindrà com a eix principal la 
Fira de Nadal. Entre moltes altres pro-
postes, hi haurà un trenet de Nadal —
amb inici i final de trajecte al carrer 
Àfrica i les Heures—, caga Tió, infla-
bles, rocòdrom i llits elàstics, tallers, la 
trobada de corals a l’Església de Sant 
Feliu, espectacles i exhibicions i proves 
esportives, com la 8a edició del Cros 
d’Atletisme (www.alella.cat/crosalella). 

Les entitats i els centres educatius i 
la Fundació Aymar i Puig també sumen 
esforços per a La Marató. L’Associació 
de Dones Montserrat Roig, la Colla de 
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timba-
lers, la Coral Polifònica Joia, CEP’S, 
l’ADF Alella, els Trabucaires del Vi d’Ale-
lla, el Casal d’Alella, l’Esplai Guaita’l or-
ganitzen actes per recaptar fons. Més 
informació a www.alella.cat/firanadal. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Alella tindrà el seu Pla Local de Seguretat?

El dia 15 de desembre estàs convocat al Consell 
de poble sobre el PAM (Pla d’Actuació Municipal), 
l’instrument reclamat per Gent d’Alella des de 2007 
per a fixar els grans compromisos de l’Ajuntament 
amb els veïns, els objectius del mandat i les actu-
acions per a aconseguir-los. El PAM inclourà una 
de les 30 propostes que hem presentat: el Pla de 
Seguretat Local, proposat en una moció presentada 
a l’estiu (El Full 318) que en aquell moment no 
va rebre el suport del Govern. És bo que rectifiqui 
quan hi ha neguit i entre els veïns es parla de mi-
llorar la seguretat. A més d’informar del nombre de 
robatoris al web http://www.alella.cat/document.
php?id=4880, cal actuar. 

Demanem que es creï una Comissió amb re-
presentants de les associacions veïnals, tècnics i 
experts en seguretat que hi col·labori; que vehiculi 
formació i informació sobre el tema, tot i que ja 
serà massa tard per a participar en el pla per a 
instal·lar càmeres lectores de matrícules al poble, 
donat que som a punt de llençar la licitació. Com 
passa sovint, aquest Govern actua amb pegats i 
mesures parcials sense el dibuix global de com 
abordar el problema. Cada cas i cada patiment me-
reix l’atenció de l’Ajuntament, no admetem que es 
faci qüestió amb les estadístiques ni tampoc amb 

Saber perdre

En aquesta vida és tan important saber guanyar 
com saber perdre. Al darrer butlletí municipal, en 
aquest espai d’opinió, el grup municipal de Con-
vergència Democràtica de Catalunya titulava el seu 
escrit «63.479,85€ euros sota sospita» on qüesti-
onava la contractació del «servei per a la realització 
de les funcions de promoció del municipi a través 
dels seus comerços i negocis» mitjançant un pro-
cediment negociat sense publicitat. Aquest import, 
que inclou l’IVA i és per dos anys improrrogables, 
permet que l’Ajuntament disposi dels serveis d’una 
professional per tal de dinamitzar les activitats de 
promoció econòmica i emprenedoria del poble. 
L’única cosa que podem dir al respecte és que el 
procediment de contractació va ser correcte. Es 
posa en entredit per part del regidor de CDC que 
es van convidar tres professionals i només una va 
presentar oferta.

La història de vegades té curioses coincidènci-
es. El mes d’octubre de 2014 CiU es va incorporar 
al govern municipal. Una de les primeres actuaci-
ons que van dur a terme, amb l’assessorament pro-
fessional de l’actual regidor de CDC, va ser treure 
a licitació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat el «servei d’informació, difusió, promo-
ció i atenció turística de l’Oficina de Turisme d’Ale-

la comparació. Volem una vila segura, a més d’una 
vila florida.

Mentre el Parlament aprova una resolució per a 
fer un procés constituent participatiu, els mateixos 
que governen Alella no son capaços de fer partici-
pació al nostre poble. Tot es cuina portes endins 
amb la màxima discreció. Incloent com es gasta-
ran els nostres diners. Doble discurs, doble moral. 
Excel·lència pels temes de país; vella política pel 
govern municipal. 81.850€ costarà un gerent pel 
nostre Ajuntament, l’any que el pressupost s’incre-
menta un 12% i el cost dels polítics més d’un 13%. 
Per gent d’Alella la negociació del pressupost mu-
nicipal passa per a fer pressupostos participatius; 
no donarem suport a cap pressupost que no s’hagi 
presentar prèviament a la ciutadania.

Mercè Marzo,  portaveu del grup municipal de Gd’A

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfaroal@alella.cat 

Frederic salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandezaa@alella.cat 

Laura ribalaiga
lrprats@alella.cat 

Isabell Nonell
nonellti@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

lla». Un contracte d’un any més un any prorrogable 
per un import total pels dos anys de 72.600€ IVA 
inclòs. En aquella ocasió és van convidar 6 em-
preses. Només una va presentar oferta i en va ser 
l’adjudicatària. Aquella contractació no està sota 
sospita, les dues són correctes.      

En el mateix escrit també s’acusava l’alcalde i 
el secretari municipal que aquest no es pronunciés 
sobre l’expedient. Suposem que després de pregar 
als seus companys a l’oposició —perquè si no no 
s’entén que hagin trigat tant a demanar-lo pel pro-
cediment que la normativa estableix— el portaveu 
del grup municipal de CDC ja ha aconseguit les cinc 
signatures necessàries dels regidors i regidores per 
sol·licitar l’informe que demanava al Secretari Mu-
nicipal, i aquest l’emetrà en breu amb el contingut 
que estimi oportú. 

La darrera petició del portaveu del grup muni-
cipal de CDC ha estat la de demanar un llistat de 
tots els contractes d’obra pública licitats els darrers 
dotze anys... Els el facilitarem perquè puguin bus-
car el que creguin convenient... Cadascú fa l’opo-
sició com millor creu i no serem nosaltres qui ens 
atrevirem a dir-los com l’haurien de fer, però algú 
del seu partit o del seu entorn els hauria de fer una 
reflexió.   
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esteve Garcia-Ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Sobre les càmeres de seguretat (?)

En el ple del passat mes de juliol Gd’A va presen-
tar una moció sobre “seguretat ciutadana” instant 
el govern, entre d’altres coses, a instal·lar càmeres 
de seguretat al municipi. D’acord amb això, en el 
ple de setembre es va aprovar una modificació de 
crèdit per import de 30.000 euros per iniciar-ne els 
tràmits d’instal·lació. Des d’Alternativa per Alella-
CUP ens hi oposem frontalment per qüestions èti-
ques, econòmiques i funcionals.

Recentment hem sabut que el desplegament 
d’aquest sistema afectaria tots els barris de la po-
blació, i no solament aquells que estan més aïllats, 
amb un cost estimat a l’entorn de 120.000 euros 
durant el primer any. Es tracta d’una quantitat molt 
respectable que probablement no guarda cap tipus 
de relació amb els índexs reals de reducció i per-
secució del delicte. Qui vulgui viure en una presó o 
sota llibertat vigilada, que ho faci dins el perímetre 
de casa seva. 

Diguem-ho clarament: ERC-Sumem per Alella 
es troba sotmesa a una pinça entre el PP i Gd’A, 
d’una banda, i els grups de whatsapp d’algunes 
associacions de veïns, de l’altra, i no sap com sor-
tir-se’n. Enlloc de dir les coses pel seu nom -que el 
risc zero no existeix- i convidar aquestes associaci-
ons a assistir a algunes juntes locals de seguretat 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Fixatge d’hivern

Es necessita gerent, 62 mil euros de sou anual. 
Raó: Ajuntament d’Alella. És el que hi ha previst als 
pressupostos 2016. 

En general les coses no són bones ni dolentes 
per si mateixes. Diguem que la seva bondat depèn 
de l’oportunitat, del cost, de l’ús que se’n doni i de 
les seves conseqüències previsibles. Quan l’actua-
ció té repercussió pública sempre és convenient ex-
plicar-la, i quan afecta a recursos públics, com és el 
cas, caldrà anar més justificar-la. La transparència 
de veritat no és donar publicitat sinó justificar-ne 
prèviament la necessitat, o com a mínim la conve-
niència. Cal que l’alcalde justifiqui el perquè del fi-
xatge d’un gerent, i sobretot el cost i els avantatges 
que n’espera obtenir, en interès de tots. 

De moment de tot això no en sabem res. Hem 
de suposar que ho sabrem quan toqui. L’entrada (o 
promoció) d’un gerent ha de tenir com objectiu clar, 
per no dir únic, millorar en eficiència, o sigui, pres-
tar un millor servei al ciutadà a un menor cost pú-
blic. Vol dir perfeccionar el funcionament intern de 
la Casa, professionalitzant la gestió sota la direcció 
d’una persona altament qualificada i capacitada. 
Més enllà de la direcció administrativa, un gerent 
ha de posar ordre, coordinar i fer més eficaces les 
direccions polítiques de cada regidoria. Professio-

nalitzar la gestió ha de comportar guanyar en efi-
càcia sense incórrer en duplicitats ni en malbarata-
ment de recursos. Un gerent ha de millorar el servei 
públic estalviant costos. Vaja, que la incorporació 
s’ha de notar. Qualsevol ciutadà que s’hi fixi ha de 
poder dir “mira, des de que hi és l’Ajuntament fun-
ciona millor. Quin gran fixatge ha fet l’alcalde!”.

Els primers senyals solen anticipar el bon sentit 
o no de l’actuació. Podríem acceptar que l’alcalde 
mantingués el seu actual sou (el màxim que li per-
met la llei) encara que amb tota seguretat el nou 
gerent l’alliberà de certes labors. Però no seria de 
cap manera acceptable, per no dir que seria una 
burla, mantenir l’actual nivell de costos dels 7 regi-
dors de govern, amb una mitjana de 28 mil euros 
anuals per persona amb dedicació completa. Els 
regidors hauran de passar per força a cobrar només 
per assistència a plens i reunions o, a molt estirar, 
per una dedicació parcial (12h. setmanals). De no 
ser així, la contractació d’un gerent seria directa-
ment un engany. Un frau. 

amb els Mossos i la Policia Local per intercanviar 
parers, el govern prefereix aplacar els ànims admi-
nistrant un efecte placebo. I ho fa passant el car-
ro per davant dels bous: aplicant la bena sobre la 
ferida abans d’elaborar el Pla de Seguretat Local, 
i no després de conèixer-ne les conclusions i d’es-
tablir-ne les actuacions.

Mai, i encara menys a cop calent, les llibertats 
individuals i col·lectives es poden retallar sota la 
coartada de la seguretat. Podem entendre el neguit 
dels veïns i veïnes i la sensació de vulnerabilitat de 
qui ha estat víctima de robatoris al seu domicili, 
però el carrer -i l’ús i gestió que se’n fa- és de tots 
i totes.

Creiem que la por no ha d’esdevenir mai una 
arma política. Per això exigim a l’Ajuntament que 
vetlli per una gestió neutra i equànime de l’espai 
públic i que respecti els drets elementals a la inti-
mitat i a la lliure circulació. No volem un poble on 
tothom és susceptible de ser gravat, identificat i 
considerat sospitós.

si vols rebre el nostre butlletí mensual i/o els resums del ple, o si ens vols contactar per 
mail: alternativaperalella@gmail.com
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Annerose bloss
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@hot-
mail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Economia local 

Amb la proximitat de les festes nadalenques a tocar, el 
nostre poble s’omple de llums i d’activitats per a tot-
hom. En aquestes dates el nostre comerç hi juga un 
paper important: diferents ofertes, productes de qua-
litat, de proximitat, un comerç més social i humà… 
en definitiva, el nostre comerç, el comerç d’Alella. Per 
a nosaltres, aquest és un sector important per la seva 
contribució a l’ocupació i la producció, però també 
perquè dibuixa el perfil del nostre poble i és determi-
nant per a la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.

Volem continuar defensant un model comercial 
per al municipi que generi vida als nostres carrers 
i promogui la integració del comerç amb la resta 
d’usos del nostre poble. Apostem per un model de 
comerç que sigui competitiu i estigui  arrelat a les di-
ferents zones comercials, des del centre, passant per 
la Plaça Antoni Pujades fins al carrer Àfrica. Cadas-
cun dels comerços són part del nostre paisatge urbà. 
Ara és més necessari que mai ajudar al petit comerç, 
que és qui pitjor ho està passant en aquest context 
econòmic, en benefici de les grans superfícies.

D’altra banda, per a moltes persones aturades, la 
creació d’una empresa o emprenedoria s’està conver-
tint en l’única alternativa sòlida a la desocupació. Es 
converteix en una necessitat obligada per la situació 
econòmica i és per això que pensem que és impres-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

!Falta de sensibilidad social: BANDERA ESPAÑOLA ausente en el ayuntamiento!

En este aspecto de no querer poner voluntaria-
mente la bandera española el gobierno actual, de-
muestra una falta de sensibilidad social al no tratar 
igualmente a los ciudadanos de Alella, ya que una 
parte importante de los cuales que quieren ver las 
3 banderas ondeando en los mástiles del ayunta-
miento: la bandera municipal, la sentare y la ban-
dera española. 

Es una pena, porque si el alcalde cede en esto, 
después de tantos años de negarse, demostraría de 
esta forma que no hay rencores por el pasado en 
referencia al “affaire” problemático que tenemos en 
este momento!

El juzgado obligará al ayuntamiento a colocar 
la bandera española en cuando salga la sentencia. 
La orden de ejecución de la sentencia está al caer.
Muchos pueblos del Maresme ya tienen la bandera 
hondeando en sus consistorios debido a las senten-
cias ejecutadas.

!Desde el Partido Popular de Alella volvemos 
hacer alusión reiteradamente en la falta de la ban-
dera española en la sala de pleno y en el ayun-
tamiento! Y denunciamos una vez mas la falta de 
este símbolo obligatoriamente puesto en los sitios 
oficiales del municipio. Necesariamente tiene que 
ser izada junto con las demás banderas oficiales!

cindible trobar aquí la complicitat de les institucions 
i administracions públiques. Donar-los suport és clau 
per mantenir el seu pes en la nostra economia. Hem 
de recuperar la confiança en les nostres possibilitats 
i en un model de teixit empresarial, d’emprenedoria i 
productiu. Les petites i mitjanes empreses, autònoms 
i emprenedors d’Alella, tenen un paper important en 
la generació de riquesa i la creació de llocs de treball. 
El desenvolupament econòmic del nostre municipi 
depèn de la capacitat de convertir idees innovadores 
en projectes empresarials competitius i amb poten-
cial de creixement. Per aquest motiu és necessari 
apostar decididament pels emprenedors i els autò-
noms, començant per crear la Xarxa d’empresaris i 
emprenedors d’Alella i desenvolupant noves estratè-
gies de dinamització econòmica, tant comercial com 
empresarial. Bones festes de Nadal i millor 2016!
 

Sr. Alcalde, le recordamos el contencioso ad-
ministrativo en el ayuntamiento de Teiá ejecutado. 
Realmente quiere hacer el ridículo como el alcalde 
de nuestro pueblo vecino y poner una placa en el 
exterior del edificio con la inscripción  que la ban-
dera española ondea por imperativo legal? El Par-
tido Popular de Alella le quiere recordar también y 
nos reiteramos en ello de que la falta es grave. ¡La 
bandera tiene que estar por imperativo legal col-
gada fuera del edificio y dentro del ayuntamiento!

La tenacidad de nuestro edil en nuestro muni-
cipio daña a los allanases no independentistas que 
quieren que la bandera española esté puesto en 
el consistorio y fuera del edificio! De esta manera 
creemos que la constante negación a dicho hecho 
daña a la autoridad del alcalde ya que no es ecuá-
nime a sus funciones de ser alcalde de TODOS.

Esperamos que la sangre no llegue al río por 
esta postura tozuda y el Sr. Francisco reaccione 
para tener contento a TODOS!.

¡Después de los 12 años de tener la bandera 
española en la tintorería como se presume, Sr. Al-
calde, p.f. sáquela de la tintorería y póngala donde 
manda la ley!

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP



Representants de l’Ajuntament al Consell Municipal de 
l’Habitatge Social. 
El Ple va aprovar el nomenament com a membres del 
plenari del Consell Municipal d’Habitatge Social de Abel 
Miravet (ERC+SxA), Ferran Pou (Gd’A), Marc Viladecans 
(CiU), Mercè Pedemonte (APA-CUP), Annerose Bloss (PP) 
i Carmen Esteras (AP-CP).
Aprovat per unanimitat. 
Retribucions, indemnitzacions i assistències dels mem-
bres de la Corporació i assignacions dels grups munici-
pals. 
El Ple va aprovar una retribució anual bruta de 45.000 
euros per dedicació exclusiva com a l’alcalde i regidor 
d’Hisenda i Participació per a Andreu Francisco. Els re-
gidors Frederic Salas i Ana Fernández rebran un sou brut 
de 30.000 euros anuals per dedicació parcial com a 1r 
tinent d’alcalde i regidor de Civisme i Seguretat Ciutada-
na i Festes i com a regidora de Serveis Municipals i Via 
Pública, Obres Públiques i Mobilitat, respectivament. Isa-
bel Nonell, regidora d’Administració, Transparència, Co-
municació i Promoció Turística, i Glòria Mans, regidora 
d’Emprenedoria i Comerç, i Salut i Esports, rebran un sou 
brut de 27.300 euros anuals per dedicació parcial. Laura 

Ribalaiga, regidora de Serveis a les Persones, percebrà 
una retribució de 24.500 euros per dedicació parcial i 
Anna Alfaro, regidora d’Adolescència i Joventut i Equitat, 
té una retribució de 20.400 bruts anuals. Els portaveus 
dels grups municipals de l’oposició Mercè Marzo, Esteve 
Garcia-Ossorio, Oriol Font i Annerose Bloss, rebran una re-
tribució de 10.200 euros anuals per dedicació parcial. Pel 
que fa a les assistències a les sessions i comissions s’acor-
da el cobrament de 276 euros per assistència a cada ses-
sió del Ple, 138 per sessió de les Juntes de Govern i 69 
per Comissions informatives i especials. Les assignacions 
als grups municipals seran de 2.335 euros anuals per a 
ERC+SxA, 810 per a Gd’A, 505 per a CiU, 505 per a 
APA-CUP, 505 per a PP i 505 per a AP-CP.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i CiU i 
l’abstenció de Gd’A, APA-CUP i PP. 
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Durant l’activitat comercial
No acumuleu diners a la caixa enregistradora i preneu mesures de seguretat 
quan es faci el tancament de la caixa, com ara tancar bé l’establiment i baixar 
les persianes. 
Efectueu ingressos a les entitats bancàries de forma regular i amb discreció.
Instal·leu, sempre que sigui possible, xips de seguretat en els productes.
Esteu atents als moviments estranys o comportaments sospitosos de les 
persones que accedeixen a l’establiment. 

Amb les targetes de crèdit 
Recordeu que les targetes de crèdit són personals i intransferibles.
Quan feu un cobrament comproveu que coincideixen les dades de la targeta 
amb la identitat de la persona compradora.
En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu l’operació comercial. 
Si detecteu alguna irregularitat, aviseu a la persona encarregada o al servei de 
seguretat i, en cas de no disposar-ne, aviseu a la policia amb discreció.
Eviteu qualsevol tipus de confrontació i actueu amb normalitat.

Amb el cobrament en metàl·lic 
Comproveu les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets.
Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu. En cap cas inicieu una discussió. 
Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels serveis de seguretat, no 
us hi oposeu. Intenteu retenir-ne mentalment les característiques físiques, la 
roba i, si es dóna el cas, la descripció del vehicle i els acompanyants.

Col·laboració ciutadana
Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testimonis, truqueu a la policia i 
espereu l’arribada de la patrulla sense trucar res.

Denunciar un robatori
si sou víctimes d’un robatori al vostre comerç 

o activitat heu de saber que podeu presentar la 
denúncia a:

Mossos d’Esquadra
Policia Local 

Per Internet a l’adreça www.mossos.net. en aquest 
cas cal signar una còpia de la denúncia dins de 

les 72 hores següents a qualsevol comissaria dels 
Mossos d’esquadra o de la Policia Local.

Més informació a www. alella.cat/seguretat

93 555 24 12
Policia Local Alella 

Mesures de seguretat per als comerços 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  9 DE JULIOL. 3a part. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

112 
emergències 

092 
policia local
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
De l’1 al 6 de desembre i del 29 desembre al 3 de gener
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 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’espai Jove. 

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de 
Can Lleonart els dies 18 de desembre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic l’11 de gener. recollida el 15 de gener. es farà a Can Lleonart però cal 
apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/DNIelectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE I GENER

5 i 6 de desembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12 i 13 de desembre  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
19 i 20 de desembre  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
26 i 27 de desembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
1, 2 i 3 de gener  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
6 de gener  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
9 i 10 de gener  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 de gener  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 de gener  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 i 31 de gener  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
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 

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

Oficina de Turisme 
Consulta el programa de visites guiades a la ruta 
“Alella, 1.000 anys d’història” i les “Passejades pel 
Parc de la serralada Litoral” a www.alella.cat/quefer. 

Oficina de Turisme
enotast amb vins de la DO i harmonies. Un dissabte 
de cada mes. Consulta la programació a www.alella.
cat/enotast. 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De 22 de desembre al 9 de gener:
De dilluns a divendres 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
Tancat: 24 i 31 de desembre i 2, 4 i 5 de gener
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
Divendres i dissabte de 10 a 13.30 h. 

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
Tancat del 22 de desembre al 10 de gener
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
Dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia 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
Tancat: 25 i 26 de desembre
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 
Tancat del 24 de desembre al 6 de gener
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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE
IbI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2015
Mercat municipal (3r trimestre)                                      13.07.2015   a  15.09.2015
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)                  13.07.2015   a  15.09.2015 
IbI rústica                                                         04.09.2015   a   05.11.2015
Impost Activitats econòmiques                                       04.09.2015   a   05.11.2015
Mercat municipal (4t trimestre)                                        01.10.2015   a   02.12.2015
Taxa ocupació via pública (4t trimestre)                           01.10.2015   a   02.12.2015

IbI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2015
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

25N Dia contra la Violència Masclista 

Agenda d’activitats

6.30 Aparcament de Can Lleonart
Travessa Trans Montserrat. Més informació cealella@gmail.com
Organitza: Centre Excursionista d’Alella 

De 10 a 14h Sala d’entitats de les antigues Escoles Fabra*
Banc de sang. Anima’t a col·laborar! 

Dissabte 5 de desembre 

Fins al 13 de desembre
“Ploro els difunts, allunyo les tempestes i alegro les festes. el 
llenguatge de les campanes”, de Miquel Cunyat i Joan Riambau. 
Amb la col·laboració de Joana Balfegó i Irina López. 

Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h

Exposició a Can Manyé

18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sorteig de la panera i la panereta cultural.

Dimecres 16 de desembre

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament
2a Festa Solidària. Concurs de pastissos, esmorzar solidari, tallers in-
fantils i cantada de nadales. 
Organitza: Alella Negocis

10.30h Oficina de Turisme*
Creu de Pedra. Alella, 1.000 anys d’història. (www.alella.cat/turisme)

D’11 a 13h La Porxada del Mercat Municipal*
1r Concurs de dibuix infantil de nadales. Dues categories: infantil i 
juvenil. Obsequis per a tots els participants.  

12h Can Lleonart*
Lliurament de premis Concurs de Pessebres. (www.alella.cat/pessebres). 

Dissabte 19 de desembre

18.30h Plaça de l’Ajuntament*
Encesa de llums de Nadal. Actuació de la Coral Jove d’Alella i l’En-
cantada de La Serreta. Xocolatada, cava i neules (www.alella/firanadal) 

Divendres 11 de desembre 

De 10 a 20h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart*
Fira de Nadal (www.alella.cat/firanadal) 

De 10.30 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h Carrer les Heures i Àfrica*
Trenet de Nadal. Consulteu el recorregut i els horaris a www.alella.
cat/trenetdenadal. Dos parades: les Heures i carrer Àfrica. 

De 10 a 13h Pati de Can Lleonart*
Activitats de suport a La Marató. Taller de pessebres, xocolatada 
(CEP’S), mercat d’intercanvi, creació del mosaic de La Marató (dele-
gats i delegades de l’IES Alella). 

D’11 a 14h i de 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament i carrer Àfrica* 
Activitats infantils: inflables, rocòdrom tirolina 

D’11.30 a 12.30h Pavelló Municipal d’Esports* 
Exhibició de patinatge, gimnàstica rítmica i urban dance. A càrrec 
d’alumnes de l’EIE. Suport a La Marató. 

13h Oficina de Turisme*
Enotast. Els vins de Cap d’Any. Vins Iaia Rosa (Serralada de Marina) 
i Privat Rosat (Alta Alella) amb foie i neules (www.alella.cat/enotast). 

13h Can Lleonart* 
Mostats. Taller d’oïda: la fermentació i les veus dels cellers. Cal ins-
cripció prèvia (www.alella.cat/mostats). 

De 17 a 20h Pati de Can Lleonart* 
Fem cagar el Tió... tot jugant! Espectacle i jocs gegants. 

17 a 19h Plaça de l’Ajuntament* 
Venda de pastissos casolans i activitat infantil. A càrrec el grup G9 
de l’Esplai Guaita’l. Suport a La Marató. 

20h Església de Sant Feliu* 
Trobada de corals. Concert Polifònica Joia, Coral Jove, l’En-cantada de 
la Serreta o grup vocal de l’escola de música Ressò. Suport a La Marató. 

Dissabte 12 de desembre 

10h Plaça d’Antoni Pujadas
Exposició de vehicles esportius. Suport a La Marató. 
Organitza: Associació de Vehicles Clàssics i Antics d’Alella

De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart*
Fira de Nadal (www.alella.cat/firanadal). 

10h El Bosquet*
Cros d’atletisme. Tret de sortida a càrrec dels Trabucaires del Vi d’Alella. 
Galejada fins a la Plaça de l’Ajuntament (www.alella.cat/crosalella). 

10h El Bosquet*
Cros d’atletisme. Tret de sortida a càrrec dels Trabucaires del Vi d’Alella. 
Galejada fins a la Plaça de l’Ajuntament. (www.alella.cat/crosalella).

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Alella amb La Marató. Activitats, tallers i cercavila de gegants orga-
nitzades per diferents entitats del poble. 

De 10.30 a 14.30h Carrer les Heures i carrer Àfrica*
Trenet de Nadal (www.alella.cat/trenetdenadal). 

D’11 a 14h Carrer Àfrica* 
Llits elàstics. 

18h Pavelló Municipal d’Esports
Bingo de Nadal. La recaptació d’un cartró es destinarà a La Marató. 
Organitza: Casal d’Alella 

Diumenge 13 de desembre 

De 19.30 a 21h Can Lleonart
Alella Negocis Afterwork. Imatge gràfica: avantatges i desavantatges. 
Amb Sergi Roca (Ness Alella) i Daniel Montes (El Senyor Cargol).
Organitza: Alella Negocis

20h Can Lleonart*
Tertúlia. El Papa Francesc, reformes i resistències. A càrrec de 
Vicenç Lozano, periodista i corresponsal de TV3 al Vaticà.

Dijous 10 de desembre 

D’11 a 14h i de 17 a 20h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per al Reis de l’Orient.

Dilluns 4 de gener

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig,
Can Lleonart, Riera Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel Gui-
merà, Empedrat del Marxant, Torrent de Vallbona, Les Heures, Rambla 
d’Àngel Guimerà, Empedrat del Marxant i Plaça de l’Ajuntament. 

Dimarts 5 de gener 

Dimecres 9 de desembre
De 16.30 a 18h Llar d’infants municipals Els Pinyons
La Marató del conte. A càrrec de l’AMPA Els Pinyons. La Marató.  

17h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 
Projecció de la pel·lícula “20 anys d’associació”. Pica pica.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 18 de desembre

De 8.30 a 14.30h Casal d’Alella (pati de Can Gaza)
Open de domino. Esmorzar inclòs.
Organitza: Casal d’Alella

Diumenge 20 de desembre 
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Can Gaza

L’AJUNTAMENT D’ALELLA US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY 2016


