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Aprovat inicialment un pressupost 
de 13,7 milions per a 2017

El taxi a demanda va atendre més 
de 4.000 serveis l’any 2016

Can Lleonart i l’Espai Jove posen en 
marxa les programacions d’hivern

L’Ajuntament prepara un nou Pla Local d’Adolescència i Joventut 
i elaborarà els primers plans locals d’equitat i de salut.
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El 22 de desembre hem aprovat inicialment el pressupost 

municipal per a 2017 que arriba als 13,7 milions d’euros, 

un 3,60% més que l’any 2016, i un 16% més que el 2015. 

Uns comptes que continuen desplegant els compromisos 

d’inversió i de millora de serveis assumits per aquest govern 

a principi del mandat. 

Aquest és l’any de finalització de les obres del nou Espai 

Cultural i de la seva posada en funcionament. Hi ha previst 

completar la inversió amb 863 mil euros i hem dotat 90 mil 

per a la seva arrencada. 

També és l’any de la instal·lació de l’ascensor a l’edifici de 

l’Ajuntament, d’una nova actuació al camp d’esports munici-

pal, i de més de 400 mil euros destinats a la via pública. En 

total més de 2,4 milions d’euros d’inversió sense haver-nos 

d’endeutar. Comptem amb 1,2 milions d’euros que prove-

nen de l’aprofitament negociat fa uns anys de l’àmbit de Can 

Calderó i una subvenció de 405 mil euros de la Diputació de 

Barcelona. 

Seguim millorant els serveis que oferim a la nostra ciutada-

nia. Implementarem dues noves propostes en l’àmbit de la 

formació musical, redactarem el pla de salut i el pla de pai-

satge, creem la plaça d’arxiver municipal, posarem en servei 

la targeta moneder d’impacte social, i començarem a treba-

llar un projecte d’oci nocturn per als joves.

Es manté la fiscalitat i creem una bonificació del 50% a l’Im-

post sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturale-

sa Urbana (plusvàlua) per a l’habitatge habitual, en cas de 

mort, per als ascendents i descendents que hagin conviscut 

els darrers dos anys. 

Un pressupost de millora, un pressupost per continuar fent 

avançar Alella.

CONTINUEM AVANÇANT

EDICIÓ I COORDINACIÓ:

Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella

d.L. B-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.
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CONTINUEM AVANÇANT L’Ajuntament prepara els plans 
d’adolescència i joventut, equitat i salut 
························································································································································
El més avançat és el Pla Local d’Adolescència i Joventut que està a la seva recta final, el d’equitat està en 
fase de diagnosi i el de salut es començarà a l’elaborar en el primer trimestre de l’any. 
························································································································································

L’Ajuntament té sobre la taula l’elabo-
ració de la planificació que ha de mar-
car les línies d’actuació dels propers 
quatre anys en tot allò que està relaci-
onat amb adolescència i joventut, equi-
tat i salut pública. La planificació es 
vehicularà a través de l’elaboració de 
tres plans locals, un de cadascuna de 
les matèries, que es preveuen aprovar 
aquest any 2017. 

El més avançat d’aquests plans és 
el Pla Local d’Adolescència i Joventut 
(PLAJA). És el quart full de ruta, el do-
cument que recull les estratègies i líni-
es de treball per tal de desenvolupar 
polítiques de joventut adaptades a la 
realitat del jovent alellenc, que elabora 
l’Ajuntament. El nou pla té una novetat 
important respecte als anteriors, per 
primera vegada es divideix en dos 
apartats centrals clarament diferenci-
ats: un pla d’adolescència, que englo-
barà les accions destinades al públic 
de 12 a 16 anys i un pla de joventut, 
que tindrà en compte les necessitats 
de les edats de 16 a 30 anys. 

Els treballs del PLAJA es van iniciar 
abans de l’estiu passat amb la fase de 
diagnosi, per a la qual s’han fet entre-
vistes i s’han creat grups de discussió 
amb la participació de diferents agents, 
com són joves associats a entitats juve-
nils, pares i mares a través de les 
AMPA i tècnics municipals, entre d’al-
tres. També s’han realitzat enquestes a 
adolescents, estudiants d’ESO, per a 
conèixer la seva opinió. 

Jornada de participació, l’11 de febrer
Acabada la diagnosi, s’entrarà en la 
fase d’elaboració del pla d’acció, per a 
la qual també es vol comptar amb la 
col·laboració del jovent alellenc. Amb 
aquest objectiu s’ha convocat una jor-
nada de participació el dia 11 de febrer 

adreçada al jovent i els adolescents del 
poble, de 12 a 30 anys. En aquesta 
trobada, que es farà a partir de les 11h 
a Can Lleonart, es pretén debatre sobre 
les accions que ha d’incloure el pla, a 
partir d’una sessió vivencial i participa-
tiva i treballs en grup. La finalitat és 
que siguin els propis joves els que triïn 
quines actuacions cal prioritzar durant 
els propers quatre anys. 

 
El primer Pla Local d’Equitat d’Alella
La Regidoria d’Equitat ha començat a 
elaborar el Pla Local d’Equitat, amb la 
voluntat de treballar la igualtat de gè-
nere al municipi d’una manera trans-
versal. Serà el primer pla d’aquestes 
característiques que s’aprovi al munici-
pi, que fins ara ha estat adherit al Pla 
Comarcal de Dones. Un cop aprovat, 
serà l’eina que permetrà analitzar en 
quina situació es troba el municipi, i 
vehicular i dirigir totes les polítiques 
públiques d’equitat dels propers quatre 
anys de manera coherent i ordenada. A 
més, també permetrà treballar de ma-

nera coordinada entre les diferents àre-
es de l’Ajuntament i altres agents soci-
als. El Pla Local d’Equitat es troba en 
fase de diagnosi. En una segona fase, i 
tenint en compte els resultats de la di-
agnosi, s’elaborarà el pla d’acció a par-
tir de la participació de grups de tre-
balls.

El primer Pla Local de Salut 
La Regidoria de Salut també preveu  
iniciar durant el primer trimestre de 
2017 l’elaboració del primer Pla Local 
de Salut d’Alella, amb l’objectiu de do-
tar el municipi d’entorns socials, labo-
rals i de lleure més segurs i saludables. 
A més de l’elaboració d’un mapa actu-
alitzat dels recursos de salut, el Pla 
Local de Salut facilitarà la posada al 
dia de les dades epidemiològiques del 
municipi, fer una diagnosi integral de 
l’estat de salut del poble, dissenyar un 
pla d’acció i oferir una cartera de ser-
veis en matèria de promoció de la salut 
ordenada i clarificada per a tota la ciu-
tadania. 

El Pla Local d’Adolescència i Joventut 2017-2020 substituirà al Pla Local de Joventut vigent fins al desembre de 2016. 
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Repartiment de despeses

Compra béns i serveis 
45 % 
Personal: 
27 % 
Inversions: 
18 % 
Transferències
4 % 
Fons de contingència
3 % 
Operacions financeres
3 % 

Més de 13,7 milions per a 2017

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ini-
cialment el 22 de desembre un pres-
supost de 13.735.401€ per a 2017. 
Aquesta xifra suposa un increment del 
3,6% respecte al pressupost de l’exer-
cici anterior. L’augment pressupostari 

prové principalment de l’ingrés d’1,2 
milions d’euros procedent del conveni 
urbanístic de Can Calderó, l’ajustament 
a l’alça de la recaptació d’alguns im-
postos directes com el de la plusvàlua 
i del cobrament de l’IBI de l’autopista. 

L’increment d’ingressos es tradueix 
en un augment de 3,9% de l’import 
destinat a inversions que ascendeix en-
guany a més de 2,4 milions d’euros. 
Una part important d’aquests diners es 
destinaran a l’acabament del futur es-
pai cultural del carrer Santa Madrona i 
la reforma de l’edifici de l’Ajuntament 
per millorar l’accessibilitat, per a la 
qual es disposa d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Les obres de 
millora del camp d’esports municipal, 
la pavimentació de carrers i l’amplia-
ció del carrer Lleida, són altres de les 
actuacions destacades del pressupost. 

·······················································································································································
El pressupost de l’Ajuntament es va aprovar inicialment el 22 de desembre amb els vots a favor d’ERC+SxA 
i AA-CP, l’abstenció de l’AA-CUP i el vot en contra de Gd’A, CDC i PP. 
·······················································································································································

Les inversions 

863.897 €

566.029 €

317.700 €

250.000 €

150.000 €

40.000 €

30.000 €

30.000 €   

25.000 € 

20.000 €

15.000 €

14.000 €

14.000 €

12.000 €

12.000 € 

10.000 €

8.600 €

6.000 € 

6.000 € 

6.000 €

5.000 €

4.000 € 

3.000 € 

3.000 € 

2.000 € 

1.000 €

500 € 

2.414.726 €

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Taxes, preus públics i altres ing. 

Participació tributs de l’Estat 

Transf. generalitat, diputació i CCM

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Actius financers  

7.199.800 €

2.888.675 €

1.986.000 €

814.925 €

550.000 €

123.000 €

18.000 €

Els comptes municipals també inclo-
uen, com en exercicis anteriors, un 
fons de contingències, que ascendeix a 
383.000€, per a possibles imprevistos 
que puguin sorgir al llarg de l’any. 

El pressupost es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abs-
tenció de l’AA-CUP i els vots en contra 
de Gd’A, CDC i PP. Estarà a exposició 
pública fins al 19 de gener. 

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 

Promoció de l’esport

Adolescència i joventut

Comunicació i informació 

Innovació

Comerç i emprenedoria

Suport a entitats i participació 

Cooperació i equitat

19,32 €

18,71 €

16,51 €

7,56 €   

6,90 € 

6,06 €

5,96 €

3,62 € 

3,51 € 

2,32 €

2,21 €

1,90 €

1,89 € 

1,10 €

0,78 € 

0,63 €

0,58 €

0,44 €

Equipament sociocultural 

Reforma edifici de l’Ajuntament

Reforma camp d’esports 

Pavimentació de carrers

Ampliació carrer Lleida 

Adquisició terrenys

Rocòdrom 

Reforma edificis municipals  

Aplicacions informàtiques 

Millores espais públics 

 Intervenció Can Lleonart (PEC)

Equips per processos d’informació

Remodelació parcs 

Millores d’accessibilitat 

Adquisició vehicle policia 

Senyalitzacions i pilones 

Mobiliari i estris 

Material tècnic

Mobiliari actes públics  

Mobiliari i estris  de cultura 

Mobiliari urbà 

Millores Institut Alella

Adquisició maquinària brigada 

Equipaments esportius 

Material inventariable  

Camins escolars 

Equips electrònics 

TOTAL INVERSIONS 
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Més dotació per a la major part de regidories  
La majoria de regidories veuen en-
guany incrementades lleugerament les 
partides pressupostàries, seguint la 
tendència iniciada a l’exercici anterior, 
per tal d’adaptar-les als serveis que 

presten i poder donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania, fer front 
al manteniment del municipi i acomplir 
els objectius marcats al Pla d’Actuació 
Municipal. Educació, Civisme i Segure-

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 2017

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

EMPRENEdORIA, COMERÇ I CONSUM 

COOPERACIÓ I EQUITAT 

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTAdANA 

ALCALdIA

INNOVACIÓ

HABITATgE 

Regidories Total 2016

1.440.446 €

1.038.213 €

2.570.881 €

93.098 €

1.150.866 €

243.316 €

1.183.703 €

496.898 €

693.837 €

303.800 €

259.400 €

739.176 €

Total 2016 Total 2017

318.350 €

151.621 €

86.900 €

60.000 €

260.545 €

125.500 €

2.269.627 €

79.150 €

62.372 €

107.700 €

1.493.492 €

967.116 €

2.513.650 €

70.262 €

1.097.690 €

189.724 €

1.188.106 €

466.005 €

571.225 €

288.950 €

247.800 €

710.547 €

315.350 €

146.046 €

85.700 €

55.000 €

226.521 €

106.000 €

2.282.000 €

70.000 €

61.023 €

105.750 €

Calendari del contribuent 2017
IBI urbana (no domiciliat)                                              02.07.2017   a   04.07.2017

IBI (1ª fracció domiciliat )                                     02.05.2017

IBI (2ª fracció domiciliat )                                     03.07.2017

IBI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2017

IBI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2017

IBI Rústica                                                         01.09.2017   a    02.11.2017

Impost Béns característiques especials                 02.03.2017   a    03.05.2017

Impost vehicles tracció mecànica                    01.03.2017  a    03.05.2017

Impost Activitats Econòmiques                                       15.09.2017  a   15.11.2017

Taxa de residus urbans                                      02.05.2017   a    04.07.2017

Taxa de residus comercials                                      02.05.2017  a    04.07.2017

Taxa cementiri municipal                                     01.02.2017   a    03.04.2017

Taxa per entrada vehicles - guals                                   21.09.2017   a    22.11.2017

Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    21.02.2017   a   21.04.2017

Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                    22.05.2017   a   24.07.2017

Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                   21.08.2017   a  24.10.2017

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                   21.11.2017   a  23.01.2018

Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  21.02.2017   a  21.04.2017

Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                          22.05.2017   a  24.07.2017

Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                    21.08.2017   a  24.10.2017

Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                           21.11.2017   a  23.01.2018

Reserves estacionament minusvàlids                   22.05.2017   a  24.07.2017

Taxa de caixers automàtics                                 22.05.2017   a  24.07.2017

Aprovades definitivament 
les ordenances fiscals 
El Ple del 22 de desembre va apro-
var definitivament les ordenances 
fiscals de 2017. Atenent una de les 
dues al·legacions presentades pel 
grup municipal d’AA-CUP es va in-
troduir una modificació a l’ordenan-
ça de l’IBI respecte a l’aprovació 
inicial: el recàrrec del 50% de la 
quota líquida de l’impost als immo-
bles d’ús residencial que es trobin 
desocupats amb caràcter perma-
nent, i acompleixin les condicions   
que s’establiran reglamentàriament   
en el desenvolupament d’allò que 
disposa l’article 72.4 del Reial De-
cret Legislatiu 2/2004. També es va 
introduir una modificació a l’impost 
de la plusvàlua —a partir de les al-
legacions presentades per ERC+SxA 
i AA-CUP — per la qual s’inclou una 
bonificació del 50% de la quota de 
l’impost, en les transmissions que 
afectin a l’habitatge habitual per 
causa de mort a favor dels descen-
dents o adoptats o els ascendents o 
adoptants, que hagin conviscut du-
rant els dos anys anteriors a la de-
funció amb la persona difunta. 

tat Ciutadana, Serveis a les Persones, 
Participació, Cultura i Festes Populars 
o Serveis Municipals són algunes de 
les regidories que augmenten les do-
tacions.

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

L’Ajuntament reforça la vigilància 
per evitar la crema de contenidors 
En els darrers mesos s’han cremat 
més d’una vintena de contenidors 
al municipi, especialment al centre 
urbà. Aquests actes vandàlics 
representen un perill per a la segu-
retat ciutadana i a més comporten 
elevats costos per a les arques 
municipals (eliminació de les restes 
cremades, adquisició i reposició de 
contenidors i dels elements de la 
via pública afectats, entre d’altres). 
Davant d’aquesta situació, la Poli-
cia Local ha reforçat la vigilància i 
ha obert una investigació per detec-
tar l’autoria d’aquests incendis que, 
segons tots els indicis, són intenci-
onats. La col·laboració ciutadana 
pot ajudar molt a acabar amb 
aquesta situació, per la qual cosa 
l’Ajuntament demana a totes les 
persones que puguin aportar infor-
mació relativa a aquests fets que es 
posin en contacte amb la Policia 
Local d’Alella (935552412). 

La Policia Local deté  
“in fraganti” un presumpte lladre 
Agents de la Policia Local van frus-
trar el 15 de desembre un intent de 
robatori en un habitatge i van dete-
nir “in fraganti” un home de 35 
anys quan intentava accedir a un 
domicili presumptament per robar. 
La col·laboració ciutadana va ser 
clau per poder procedir a aquesta 
detenció. Com en anys anteriors, al 
novembre es van incrementar els 
robatoris a domicilis fins arribar a 
una quinzena. El fet que es faci fosc 
abans facilita les condicions per 
cometre aquests delictes. La pràc-
tica totalitat dels robatoris es van 
produir en la franja horària de les 
17h a les 22h quan no hi havia 
ningú a casa. 

Més de 4.000 viatges a demanda
···································································································
El servei de taxi a demanda augmenta més del 15% els desplaçaments. 
···································································································

El servei de taxi a demanda creix any 
rere any. L’any passat va atendre un to-
tal de 4.001 peticions, el què suposa 
un increment de més del 15% respecte 
als 3.468 desplaçaments realitzats 
l’any 2015. El servei s’ha consolidat 
com a una bona alternativa de transport 
per a moltes persones grans. En els 
seus sis anys de funcionament, més de 
270 persones han utilitzat aquest mitjà 
de transport. El taxi a demanda ha atès 
fins a finals de 2016, més de 12.500 
demandes de desplaçament.  

La iniciativa, pionera al Maresme, 
és fruit d’un conveni signat l’any 2010 
amb els taxistes d’Alella per facilitar 
els desplaçaments a majors de 65 
anys i persones amb diversitat funcio-
nal, física o sensorial. L’any 2013 es 
va ampliar a totes les persones empa-
dronades a Alella però, en aquest cas, 
amb un límit de 6 viatges anuals. 
L’usuari paga 2€ per trajecte i l’Ajunta-
ment assumeix els 4€ restants. El ser-
vei funciona de dilluns a divendres, de 
7 a 20h, i per fer-ne ús cal trucar amb 
antelació a l’Ajuntament (93552339). El servei va tancar l’any amb 140 usuaris i usuàries. 

Les destinacions 

des de la posada en marxa del servei l’abril de 
2010 s’han fet un total de 12.579 viatges amb 
les següents destinacions:

Parades de bus        3.794 viatges
Plaça de l’Ajuntament                    2.744    viatges
Centre de Salut           2.672  viatges
Can Gaza                   1.569   viatges
Can Lleonart       1.292 viatges
Pavelló Municipal   453 viatges
Jutjat de Pau   32 viatges
Policia Local          23 viatges

Transport al mateix preu
Els bitllets de bus

TIPUS
Senzill 
T-10 
T-Jove*
T-Mes*
T-50/30 
T-70/30
T-Trimestre
T-Dia          
(*) Bonificació per a famílies nombroses i monoparentals. 

2 ZONES
3€

19,60€
142€
71€

86,05€
192€

12,80€

1 ZONA 
2,15€
9,95€
105€

52,75€
42,50€
59,50€

142€
8,40€

Les tarifes del transport públic tampoc 
s’han incrementat enguany. El preu del 
bitllet senzill d’una zona (que és el que 
serveix per a viatjar en les línies de bus 
d’Alella) es manté en 2,15€ i la T-10 
segueix costant 9,95€. La targeta T-12 
s’amplia fins als 16 anys i es crea 
una targeta ambiental per a episodis 
de contaminació atmosfèrica. Tampoc 
s’han apujat els preus del servei de Ro-
dalies de Catalunya. 

La T-10 social es manté a 6,80€
Per afavorir l’ús de transport públic, 
l’Ajuntament subvenciona una part del 
títol T-10 d’una zona a joves menors de 
25 anys, majors de 65 anys, persones 
aturades o amb diversitat funcional.  
El Consistori manté la mateixa tarifa 

des de l’any 2011, que és de 6,80€. 
Aquest títol subvencionat només ser-
veix per a les línies de transport local i 
es pot adquirir a les oficines de l’Ajun-
tament i a l’Espai Jove. 
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Can Lleonart posa en marxa el programa d’hivern
Can Lleonart ja té a punt la programació 
del primer trimestre de l’any. L’oferta 
d’hivern inclou prop d’una setantena de 
cursos i tallers agrupats en diferents 
apartats: humanitats i ciències, expres-
sió, recursos, salut i creixement perso-
nal, informàtica i xarxes socials, cuina, 
tasts i idiomes. Els antics usuaris i els 
veïns i veïnes d’Alella poden apuntar-se 
a les activitats l’11 i 12 de gener i a 
partir del dia 13 de gener les inscripci-
ons s’obren a tothom. El centre cultural 
ofereix altres activitats puntuals com 
tertúlies, cinema, música i sortides. 
Més informació a www.canlleonart.com

Cicle Ritmes a les Golfes 
Com ja és habitual, el programa d’hi-
vern inclou el cicle Ritmes a les Golfes, 
dedicat a la música de jazz. Els convi-
dats d’enguany són Lluís Coloma Trio, i 
Eva Fernández Group. Els concerts se-
ran el 3 i el 10 de febrer, a les 21h, i 

les entrades es poden adquirir a partir 
del 23 de gener. 

Cinema social
La Comissió de Cooperació Internacio-
nal ha triat per al cicle de cinema social 
la projecció de dues pel·lícules: Rebelle 
(9 de febrer) i Demain (9 de març). 

Tertúlies per a tots els gustos 
A Can Lleonart aquests primers mesos 
de l’any es parlarà de coses tant diver-
ses com la música, la salut, el crim 
organitzat o el món del futbol. “Bod 
Dylan, poesia per ser escoltada”; “Nà-
pols, els castrats i l’arribada de l’òpe-
ra còmica”; “Coneix el teu sòl pelvià”; 
“Màfia: el poder a l’ombra” i “Tertúlia 
esportiva”, són els títols de les cinc ter-
túlies programades. 

Sortides de natura i cultura 
Passejar pel camí de ronda de Sant An-

toni de Calonge a Platja d’Aro; visitar 
la cripta de Gaudí i la Colònia Güell; 
caminar per les Guilleries; visitar el 
Museu de Badalona i fer una travessa 
d’Olot a Santa Pau, són les cinc sor-
tides que proposa Can Lleonart per 
aquest trimestre. 

L’Espai Jove enceta programacions
L’Espai Jove ja ha obert les inscripcions 
per a les activitats dels programes d’hi-
vern que s’emmarquen dins de dues 
iniciatives diferenciades segons les 
edats a les que s’adrecen: l’Espai 
12·16 i l’Espai 16·30. 

Les propostes de l’Espai 12·16 
Els adolescents, d’entre 12 i 16 anys, 
tenen l’opció d’apuntar-se a un taller 
de màscares de Carnestoltes, un altre 
d’iniciació i perfeccionament de dibuix, 
fer un Mostast en anglès o aprendre 
tècniques de youtuber. Les activitats 
puntuals, s’afegeixen a d’altres que es 
fan durant tot l’any com les classes 
d’anglès, l’espai educatiu de deures o 
el servei d’orientació acadèmica. I si 
voleu formar part d’un grup de teatre, 
aneu a treure el cap al berenar que es 
farà a l’Espai Jove el 19 de gener a les 
17h. 

Les propostes de l’Espai 16·30
L’Espai Jove té altres opcions per als 

Alguns dels cursos nous

L’edat d’or del Hollywood clàssic
El dia a dia a l’antiga Roma   
Filosofia i acció: pensament i vida
Taller de feltre mullat 
Taller de perfums
Taller de corones de flors i de flors fresques
Introducció a l’autodefensa per a dones
Enviar i compartir documents en el núvol
Tallers de cuina i pastisseria
Tast de fumats amb vins i caves
Tast de whisky vs Bourbons
Tast de xocolates i vins 

joves de 16 a 30 anys. El programa 
d’hivern de l’Espai 16·30 proposa dife-
rents activitats: un taller de ioga; un 
curs de preparació a l’examen oficial 
per obtenir el B2 d’anglès; conversa en 
anglès a La Companyia; dues sessions 
de cuines del món dedicades a Perú i 
una sessió dedicada a experimentar 
una combinació de danses d’afrofusió i 
teatre de l’oprimit. A més, també es 
farà un monogràfic de coaching per 
ajudar a aconseguir objectius.

Activitats compartides
A part de la programació específica i 
adaptada a les necessitats de les dife-
rents edats, n’hi ha d’altres adreçades 
a joves i adolescents. El 13 de gener a 
les 20h es farà a Can Lleonart l’espec-
tacle de teatre i dansa Teen time gone. 
L’11 de febrer a les 11h, tot el jovent i 
entitats juvenils d’Alella estan convi-
dats a Can Lleonart a la sessió de par-
ticipació per a l’elaboració del Pla 
d’Adolescència i Joventut (veure pàg. 

3). A més, joves i adolescents podran 
compartir també el cap de setmana a 
la neu que es farà els dies 17, 18 i 19 
de febrer. Les inscripcions es tanquen 
el 21 de gener. Més informació a www.
alellajove.cat.
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L’ombra del paisatge a Can Manyé Els Tres Tombs tornen el 29 de gener
El 29 de gener es la data prevista 
per a la celebració dels Tres Tombs, 
una tradició popular recuperada 
pels Trabucaires del Vi d’Alella l’any 
2013. La desfilada començarà al 
migdia i la benedicció dels animals 
es farà a partir de les 12.45h a la 
Plaça de l’Ajuntament, al costat de 
l’Església de Sant Feliu. De 9 a 
11.30h hi haurà un esmorzar de 
traginers a la Riera Principal. 

Els centres educatius celebraran 
el dia de la pau i la no violència
Uns 300 alumnes, en representa-
ció dels 7 centres educatius del 
municipi, participaran en un acte 
simbòlic de celebració del Dia es-
colar de la No-violència i la Pau. A 
l’acte, que es farà el 27 de gener al 
matí a la Plaça de l’Ajuntament, es 
penjaran ocellets de paper, es farà 
la lectura conjunta d’un poema i es 
cantarà una cançó que totes les es-
coles hauran preparat per a l’oca-
sió. La iniciativa està promoguda 
per la comissió de festes i tradici-
ons del Consell Escolar Municipal. 

Tastet d’instruments a Alella Viu 
la Música a partir del febrer
L’Ajuntament renova i amplia el con-
veni d’Alella Viu la Música amb el 
centre d’estudis musicals Ressò, 
amb l’objectiu de seguir impulsant 
la formació musical dels infants 
d’Alella. A més de les activitats que 
ja s’estan impulsant des d’octubre, 
a partir de febrer es posa en marxa 
el Tastet d’instruments. Són tallers 
subvencionats íntegrament per 
l’Ajuntament, dirigits a infants de 
2n, 3r i 4t de primària, empadro-
nats a Alella, amb els quals es pre-
tén incentivar l’interès per la música 
mitjançant un contacte directe amb 
els instruments (violí, piano, violon-
cel, flauta i guitarra). Les preinscrip-
cions es fan del 16 al 25 de gener a 
Ressò, de 17 a 19h. Si hi ha més 
demanda que places disponibles es 
farà un sorteig entre totes les sol-
licituds presentades. L’activitat, que 
començarà l’1 de febrer i acabarà el 
juny, es farà dimecres, de 17 a 
18.15h, o dissabte, de 11 a 12.15. 
El 16 de gener, a les 17.30h, es farà 
una reunió informativa a Ressò.  

Alella recapta més de 6.000€ 
per a ‘La Marató’ de TV3
Alella va tornar a donar suport a La 
Marató de TV3, dedicada en aquesta 
edició a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques, amb una quin-
zena d’activitats organitzades el 17 i 
18 de desembre per l’Ajuntament i les 
entitats del municipi, coincidint amb el 
cap de setmana de celebració de la 
Fira de Nadal. La recaptació ha estat 
superior a l’any anterior tot i que es van 
programar menys activitats. 

En total es van aconseguir 6.154€. 
El Casal d’Alella va recollir 1.255€ 
amb la recaptació d’un cartró del bingo 
de Nadal i 314€ amb la subhasta d’un 
quadre; la flashmob solidària d’Alta 
Alella 1.100€; la trobada de corals de 
la Polifònica Joia 1.068€; l’Escola la 
Serreta 1.037€; l’Associació de Dones 
Montserrat Roig 430€; l’ANC Alella 

per la Independència 220€; els dele-
gats i delegades de l’Institut Alella 
168; l’ADF Alella 145€; l’Esplai Guai-
ta’l 66€; el Cros d’Alella 46€ i la Fun-
dació Germans Aymar i Puig 25€. A 
totes aquestes aportacions cal afegir el 
236€ recaptats per Uesports al Com-
plex Esportiu Municipal i els 46€ que 
es van recollir a la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia i 314€ més de la subhasta 
d’un quadre.

···································································································
El fotògraf Manel Esclusa exposa a Alella del 20 de gener al 12 de febrer. 

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

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

Amb la seva primera proposta de l’any, 
Can Manyé ens acosta a la naturalesa, 
des de la visió íntima i personal del fo-
tògraf vigatà Manel Esclusa, amb l’ex-
posició “L’ombra del paisatge”. Del 20 
de gener al 12 de febrer, l’espai d’art i 
creació mostra l’univers iconogràfic ini-
ciat l’any 2006 per aquest artista, un 
recull fotogràfic amb suggeridors mati-
sos onírics i poètics, que il·lustra la re-
lació de l’autor amb la saviesa de la 
natura. 

En l’obra d’Esclusa, les imatges 
d’ombres sobre fons blanc s’entrella-
cen en un joc entre allò que és visible i 
allò que ens és ocult: siluetes que, com 
petges dels elements paisatgístics, 
descobreixen un nou món de peculiars 
llenguatges en un homenatge al mateix 
art fotogràfic. 

L’exposició s’inaugura el divendres 
20 de gener a les 20h i es podrà visitar 
fins al 12 de febrer.

Nascut a Vic l’any 1952, a més 
d’un reconegut fotògraf a nivell interna-
cional, Esclusa és professor de l’Escola 
de Disseny Eina de Barcelona i ha ex-
posat la seva obra arreu del món. 

L’exposició s’inaugura el dia 20 de gener.
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La Biblioteca lliura tres paneres
Enguany les persones afortunades 
que van guanyar les paneres cultu-
rals que sorteja la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia van ser: Maria José Barra-
da, Gisela Mulet i Oriol Garcia.  

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

Atletes al Bosquet   

Els millors locals 

Marcos Astudillo. Pre-benjamí masculí

diana Solé. Pre-benjamí femení

Sergi del Río. Benjamí masculí

gabriela Toombs. Benjamí femení

Eduard Bertran. Aleví masculí 

Nina Quiñonero. Aleví femení

Arnau Bellido. Infantil masculí 

Jana del Río. Infantil femení

dan Vivas. Open masculí 

Sílvia Codina. Open femení 

Vicenç galbany. Veterà masculí

Bettina Marten. Veterà femení

Un total de 249 atletes van participar 
en el 9è Cros que es va celebrar el 18 
de desembre al circuit del Bosquet. La 
prova, que es puntuable per al Circuit 
de Cros Maresmenc, va comptar amb 
la col·laboració de voluntaris del Club 
Esportiu Serra Marina. 

···································································································
La novena edició del Cros d’Alella aplega més de 240 corredors i corredores. 

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

Els premiats del 25è concurs de pessebres

Grup A (Infantil)

Primer premi Eduard girona Brutau
Segon premi Laia i Pol Tribulietx Sánchez 
Tercer premi Aleix Moreno guàrdia
Accèssit Olga, Anna i Macià Camps Fonollosa; 
Júlia i Berta Camps Sala; gal·la i Mariona Fer-
nández Camps; Marc i Maria Plaza Camps.
Menció especial Aran i Jana Pruna Sánchez

Grup B (Familiar)

Primer premi Lluís Cañelles garcía
Segon premi Mercè gonzález Rubio
Tercer premi Família Forcada Montalvo
Menció especial Família Tomàs Bru
Menció especial M. Victòria Maynar Llamazares

Grup C (Escoles)

Primer premi Catequesi de la Parròquia 
Segon premi Santa Maria del Pino
Tercer premi Llar d’infants Els Pinyons
Menció especial Escola Fabra 

Grup D (Entitats i comerços)

Primer premi Residència Els Rosers
Segon premi Llar La gavina
Tercer premi Residència germans Aymar i Puig
Accèssit Les Hortènsies
Menció especial Restaurant Azahar 

El passat 17 de desembre es van lliurar 
a Can Lleonart els premis del 25è Con-
curs de Pessebres. En aquesta edició es 
van presentar una trentena de composi-

cions que aspiraven als premis d’una 
de les quatre categories del concurs: 
infantil (fins a 12 anys); familiar; esco-
les i entitats, residències i comerços.

Escola Fabra, menció especial grup C.
Restaurant Azahar, menció especial grup D. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Un pressupost, útil per a qui i per a què

Alella disposa de més de 13,5 milions d’euros 
pel 2017. Els ingressos per la recaptació 
d’impostos creix el 4,5% (un punt més que tot el 
pressupost respecte l’any anterior i degut en part 
a la regularització del cadastre). Hi haurà noves 
contractacions (el capítol de personal s’emporta 
3.752.000€) i s’invertirà 2,4 milions, bàsicament 
en la tercera anualitat del nou Casal i equipament 
sociocultural, 320.000€ pel Cap de Fútbol... però 
cap veí ha opinat ni intervingut. L’Alcalde segueix 
disposant segons el seu criteri i seguim sense 
pressupostos participatius: “Oi que les urnes m’han 
donat la majoria absoluta?” i es queda tan ample. 

El pressupost d’Alella no és més “social” 
que el de qualsevol altre ajuntament. S’arriba a 
bonificar l’IBI a unes 60 famílies, uns 16.000€ 
d’uns ingressos totals per IBI de 4.810.000 euros. 
No hi ha ni un euro per habitatge social. No és 
un pressupost en clau de gènere. Cap posició 
important de comandament està ocupada per una 
dona: Secretari, Interventor, Gerent i Cap de Policia, 
son homes; les polítiques d’igualtat es redueixen 
als actes del 8 de març. No atén una redistribució 
per barris i urbanitzacions. No hi ha un treball previ 
d’anàlisi cost-benefici dels serveis.

En resum, ni és un pressupost d’esquerres ni és 

Plans en marxa

Un pla és aquella eina que ens permet veure on 
som i cap a on volem anar en una matèria concreta 
de manera estratègica i planificada en el temps. 
Una característica molt destacable d’aquests mo-
dels de planificació, especialment en les primeres 
fases (detecció i diagnosi) és la seva aproximació a 
la realitat social i econòmica del municipi, treba-
llant sobre el terreny, afavorint la participació dels 
diferents col·lectius i entitats i esdevenint una molt 
bona eina per conèixer les demandes i preocupa-
cions de la població i per involucrar-la en la cerca 
de solucions. Aquesta metodologia de planificació 
permet treballar en una direcció clara i de manera 
transversal i coordinada entre els diversos departa-
ments i agents implicats i contempla que ha d’exis-
tir una funció d’avaluació i redisseny constant.

Durant el 2016, i d’acord a les previsions del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) aprovat a principis 
del mandat, des de les diferents Àrees de l’Ajun-
tament, s’han iniciat i desenvolupat a Alella els 
següents documents de planificació estratègica: 
han començat els treballs del nou Pla Local d’Ado-
lescència i Joventut, que ja es troben en una fase 
molt avançada. S’ha encetat, conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, la redacció del primer Pla 
Local d’Equitat d’Alella. D’altra banda, està pràcti-

un pressupost de transició cap a la independència. 
Sinó, per què no contractem la llum a Som Energia 
o a qualsevol comercialitzadora catalana en lloc 
de pagar 380.000€/any a una multinacional com 
Fecsa? O som captius de Movistar per tenir Internet? 
Les grans contractes que ens subministren l’aigua, 
la neteja, la obra pública... son les mateixes que 
hi ha a Madrid, estan a l’IBEX i als seus consells 
d’administració no hi ha gent ni de JxS, ni d’ERC ni 
de les CUP. És un pressupost amic de monopolis, 
també a escala local, contractant a dit sempre 
les mateixes empreses sense cap transparència 
ni equitat. Tampoc apostem ni per la banca ètica 
ni per l’economia del be comú. Ambo tot, els dos 
regidors de Gent d’Alella hem votat en contra. De 
fet, només els 7 del govern hi han votat a favor.

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

cament acabat el Pla d’Usos del nou espai cultural 
impulsat des de l’Àrea de Cultura amb el suport i 
la direcció tècnica del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, El 
seu objectiu és definir i fer eficient l’ús dels dife-
rents espais, adequar la programació i fixar la posi-
ció estratègica en el marc general dels equipaments 
i actuacions del conjunt del municipi.

Durant els primers mesos d’aquest nou any 
s’iniciarà l’elaboració del Pla Local de Salut; també 
aquest 2017 i un cop enllestida la reestructuració 
de l’Àrea de Civisme i Seguretat Ciutadana, em-
prendrem la redacció del Pla Local de Seguretat i 
també està previst començar a treballar en el Pla de 
Paisatge d’Alella.

En definitiva, plans que ens permeten continuar 
treballant coordinadament per millorar els serveis 
del nostre poble i la vida de les persones que hi 
vivim.

No volem acabar sense deixar constància del 
nostre agraïment a totes les persones que, amb el 
seu donatiu i/o la seva col·laboració han contribuït 
solidàriament a superar, un any més, la recaptació 
a favor de La Marató de TV3.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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Esteve garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Les nostres al·legacions al pressupost de 2017

El mes de gener s’obre el període d’al·legacions al 
projecte de pressupostos municipals per a 2017 
formulat per l’equip de govern. Efectivament, es 
tracta d’una proposta que ha estat cuinada i pre-
sentada sense buscar el consens amb els altres 
grups municipals. Tampoc no s’ha escoltat la veu 
del teixit associatiu i la ciutadania a través dels 
consells sectorials que preveu el Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) a l’hora de confeccionar els comptes 
públics. De fet, els pressupostos obvien alguns dels 
projectes i actuacions compromesos al PAM per a 
2017. És per això que Alternativa per Alella-CUP 
plantejarà les al·legacions pertinents, amb especial 
esment a les següents actuacions previstes al PAM 
per al 2017 i que han estat desateses:
• L’ampliació del camí escolar de la Serreta.
• La previsió d’una partida per a adquisició de fons 
documentals històrics referits a Alella.
• La formació ocupacional i la promoció de les co-
operatives a escala local.
• La connexió per a vianants de la riera de la Coma 
Clara amb Alella Parc i el camp d’esports.
• La millora de la xarxa d’estacionament al nucli 
urbà.
• La implantació d’energia renovable en equipa-
ments municipals.

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Partit Demòcrata a Alella 

En el proper Ple del mes de gener, el grup de 
Convergència sol·licitarà el canvi de nom  pel de 
Partit Demòcrata Europeu Català, reflectint-ne la 
nova realitat del grup municipal i el que sens dub-
te és una nova eina política per Alella i pel nostre 
País.

Han estat molts els canvis. El  13 de Desembre 
es va escollir una nova direcció al Comitè Local, 
on va ser escollit l’Eudald Lluis com a president 
de la secció local. Alellenc de naixement , arrelat 
al nostre poble i de fermes conviccions demòcra-
tes, ha aconseguit rodejar-se d’un nou equip en 
el que la nostra assemblea va dipositar la més 
absoluta confiança. Un equip en el que aposta 
directament per obrir el partit a la ciutadania, ne-
gant així  els grups tancats i que estan d’esquena 
a la realitat social que vivim. L’equip de l’Eudald 
buscarà la millor manera de servir als veïns des 
dels valors que conformen el Partit Demòcrata, en 
un any en que el President de Catalunya ha deixat 
clar que votarem per la nostra independència.

Tenim il·lusió, tenim les idees clares i una fer-
ma voluntat de servir al nostre poble. Volem que 
el 2.017 sigui l’any de la nostra independència 
com a País. En que les injustícies socials siguin 
cada cop menors. En que els valors de l’esforç, el 

• La construcció dels 12 habitatges públics de llo-
guer social previstos a la fàbrica de pintures. Si bé 
l’Ajuntament ja va avançar-ne la compra del solar 
amb aquesta finalitat, considerem necessari que 
els 1,2 milions d’euros ingressats recentment per 
l’operació urbanística de Can Calderó amb destí a 
la creació d’un parc d’habitatge social de lloguer 
siguin reinvertits en aquest espai per tirar endavant 
el projecte.
• L’adequació d’una zona d’horts urbans públics, 
com a primer pas per a la creació d’un banc de 
terres públic.
• La redacció del Pla Local de Seguretat.
• La dotació d’una partida destinada a la realitza-
ció d’una auditoria sobre el servei municipal d’ai-
gua prestat per Sorea.

Si vols rebre el nostre 
butlletí mensual i/o els 
resums del ple, o si ens 
vols contactar per mail: 
alternativaperalella@
gmail.com

treball i la cooperació arrelin entre tots nosaltres. 
Perquè volem una Catalunya millor, i una Alella 
capdavantera en aquests valors. 
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Annerose Bloss
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Dos mil disset 

Engeguem un nou any i amb ell nous reptes en el 
curs polític del nostre municipi i en el seu dia a dia. 
Un de cabdal serà, sens dubte, la posada en funci-
onament del nou equipament cultural. Un espai on 
hi han de conjugar les arts escèniques amb d’altres 
activitats artístiques i socials a la vegada. On hi ha 
de tenir cabuda la música, el teatre, la dansa, el 
cinema, entre moltes altres activitats que dinamit-
zaran aquest nou espai del que podran participar 
tots els alellencs i alellenques. Un espai de trobada 
per gaudir de la cultura en el nostre poble.

Amb la voluntat d’anar millorant les instal-
lacions esportives del municipi, portarem a ter-
me la remodelació del camp municipal d’esports, 
adaptant-lo a les necessitats actuals. A l’interior del 
pavelló d’esports Abelardo Vera, es crearà un nou 
espai per a la iniciació i pràctica de l’escalada, fet 
que permetrà incorporar noves ofertes d’activitats a 
l’Escola d’Iniciació Esportiva pel curs 2017-2018, 
com la iniciació a l’escalada i esports relacionats 
amb la muntanya.

I en la línia de fomentar hàbits i estils de vida 
saludables, elaborarem el Pla Local de Salut, amb el 
propòsit d’abordar l’àmbit de la salut del nostre mu-
nicipi des d’una perspectiva global i integradora per 
tal de dotar-lo d’un entorn social, laboral i de lleure 

glòria Mans
manscg@alella.cat

La finca de la Torre del Governador 

La joia arquitectònica d’Alella ha estat salvada gràci-
es al Marquès d’Alella. La inexperiència i mala gestió 
d’aquells “noiets” d’ERC i La Garnatxa van portar a 
la Torre del Governador a l’actual estat lamentable. 
Molta retòrica van gastar en aquell temps, però el 
seu desconeixement més absolut de la realitat eco-
nòmica van portar aquest espai a la degradació més 
absoluta. No contents amb això,  hem tingut molts 
costos afegits que hem hagut de sufragar nosaltres 
els veïns: les ocupacions, el vandalisme, robatoris, 
etc. Un autèntic despropòsit només atribuïble a “la 
gran gestió” del Francisco. La intervenció del Mar-
quès ha estat providencial. És curiós que els antimo-
nàrquics i gent d’esquerres pures (es fan dir), s’hagin 
de refugiar en la nostra noblesa per resoldre les seves 
incapacitats i mancances.  És detestable els continus 
atacs a la nostra Monarquia, per després anar cor-
rents com un nen incapaç a que el “papà” li resolgui 
els seus problemes. Això sí, un cop arreglat es fa el 
mil homes. Però la solució implica problemes només 
atribuïbles a Francisco, ja que la venda a un privat, 
amb el beneplàcit de l’Ajuntament al renunciar als 
seus drets (els vostres drets), farà que els jardins, 
meravella botànica d’Alella, només sigui accessible 
per uns quants. Més val això que la destrucció, però 
permeteu-nos sentir-nos tristos per la notícia.

més segur i saludable. Aprofitant l’entorn privilegiat 
que tenim en el nostre territori, crearem els nous iti-
neraris saludables, en diferents circuits i distàncies 
perquè l’activitat física estigui a l’abast de tothom.

D’altra banda, enguany portarem a aprovació 
l’Ordenança reguladora del mercat de venda no 
sedentària, el mercat dels divendres, i que ha de 
permetre treure a concessió més parades amb una 
diversitat més àmplia de venda de productes. Serà 
també el moment de fer un estudi sobre la instal-
lació de senyalètica comercial, que permeti facilitar   
la cerca, des de punts concrets del municipi, de la 
oferta comercial existent.

Aquests, entre molts d’altres, són compromisos i 
objectius a tirar endavant en aquest nou any, sempre 
amb la finalitat de millorar el nostre poble i la qua-
litat de vida de tots els veïns i veïnes. Continuem!

Després dels desgavells de la gestió amb el Hame-
lin, en la que hores d’ara el govern encara té la poca 
barra de dir que no ha suposat cap impacte econòmic 
als comerços d’Alella (sembla que el Francisco només 
es passeja per aquells comerços que li riuen les gràci-
es); de la manca absoluta d’aparcament, fet que també 
els perjudica o d’una manca d’imaginació absoluta en 
la Promoció Econòmica, Alella sembla avocada a la 
gestió de tercers per provocar un impacte econòmic de 
tercers davant la incapacitat manifesta. L’empresari rus 
invertirà més de 25 milions d’euros en un hotel de poc 
més de 90 habitacions. Aquests diners han de ser recu-
perats en un termini de 10 a 15 anys per que aquesta 
inversió sigui realment rendible. Masses dubtes es ge-
neren, tenint en compte que si el projecte fracassa ja no 
tindrem cap mena d’oportunitat envers la propietat. La 
joia d’Alella ha estat venuda i ja no tindrem res de dir.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Annerose Bloss, 
portaveu del grup municipal PP
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Objecte de la convocatòria
Menjador escolar.
Escolarització a l’educació infantil de 0 a 3 anys.

Beneficiaris
Qualsevol persona física i unitats familiars empadronades a Alella, amb fills 
entre 0 a 18 anys, escolaritzats a l’ensenyament infantil, primari, secundari o 
batxillerat, el curs escolar 2016-2017.

Requisits

Estar empadronats a Alella.

Que la unitat familiar es trobi en una situació de manca de recursos, és a dir, que 
tingui una renta disponible (l’import resultant de la diferència entre els ingressos 
i les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar) igual o inferior a 1,3 
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual. Per a 
cada membre més se sumarà l’IRSC x 0,6.

No disposar de béns mobles, immobles (a part de l’habitatge habitual), ni rendes 
per activitats econòmiques o de capital, que demostrin l’existència de mitjans 
suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut. 

No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o 
entitats socials que puguin cobrir la necessitat objecte de la prestació. 

Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social, segons disposa la 
llei general de subvencions. 

Termini de lliurament de la documentació
Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida del 9 al 20 de gener a les 
oficines de  l’Àrea de Serveis a les Persones (Torrent Vallbona, 75-77).

L’Ajuntament obre aquest mes 
la segona convocatòria per 
al curs escolar 2016-2017, 
reguladora de prestacions 
econòmiques de caràcter 
social de suport a menors

Les sol·licituds es poden presentar 
del 9 al 20 de gener a les oficines 
de l’Àrea de Serveis a les Persones 

(Torrent Vallbona, 75-77) 

Consulteu les bases a 
www. alella.cat/ajutsamenors

Segona convocatòria de prestacions econòmiques de suport a menors 

Àrea de Serveis
a les Persones

93 540 63 07

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE  DE 2016.  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Concessió de la medalla de bronze d’Alella al personal 
funcionari i laboral que s’ha jubilat.
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla Econòmic i Financer.
Aprovat per unanimitat
Modificació de les anualitats destinades al projecte de 
construcció del nou espai cultural de Santa Madrona. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
AA-CUP i PP i l’abstenció de CDC.  
Aprovació inicial del pressupost municipal de 2017. 
El Ple va aprovar inicialment el Pressupost General de 
la corporació per a l’any 2017, així com la plantilla del 
personal de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball. El 
pressupost ascendeix a 13.735.401€, un 3,6% més que 
el pressupost de l’exercici anterior, dels quals es preveuen 
destinar 2,4 milions d’euros a inversions. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abs-
tenció d’AA-CUP, el vot en contra de Gd’A, CDC i PP
Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns de 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2015.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
CDC i l’abstenció d’AA-CUP i PP.
Renúncia al dret de retracte per a la possible adquisició 

d’una part de la finca de la Torre del Governador.
El Ple va aprovar la renúncia del dret de retracte per a 
l’adquisició adquirida per la mercantil Torre del Gover-
nador SL a la mercantil BuildingCenter SA. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abs-
tenció de CDC, d’AA-CUP, PP i el vot en contra de Gd’A.
Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 1 de l’IBI. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, CDC, 
l’abstenció de AA-CUP i PP i el vot en contra de Gd’A.
Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 4 regu-
ladora de l’impost de la plusvàlua. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC, AA-CUP i l’abstenció del PP. 
Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 24 re-
guladora de la taxa de publicitat.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC, PP i el vot en contra d’AA-CUP. 
Moció per una mobilitat sostenible i segura al Maresme. 
Aprovat per unanimitat
Moció de condemna de l’ús de símbols franquistes per 
part del PP d’Alella.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC, AA-CUP i l’abstenció del PP. 
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Serveis
OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.15 a 14 h. 
dijous tarda de 16.15 a 19.30 h. 

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 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
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 DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA 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
Fins al 31 de març:
de dimecres a diumenge 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 57 78
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

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
Del 24 al 29 de gener i del 21 al 26 de febrer 
dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i 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 13 de gener, 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 12 de maig (presentació) i 19 de maig (recollida). 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: GENER - FEBRER

6 de gener                                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 de gener                           GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 de gener                       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de gener                       BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
27 i 28 de gener                       GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
4 i 5 de febrer                            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 de febrer                       BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 de febrer                       GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 i 26 de febrer                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42 

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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER- MAIG 
Taxa cementiri municipal                                  01.02.2017  a  03.04.2017
Taxa mercat del municipal 1r trimestre             21.02.2017  a  21.04.2017
Taxa mercat del municipal 1r trimestre         21.02.2017  a  21.04.2017      
Impost de vehicles de tracció mecànica          01.03.2017  a  03.05.2017
IBI urbana no domiciliat                            02.05.2017  a  04.07.2017                                   
IBI urbana (1a fracció domiciliat)                 02.05.2017
IBI immobles especials                                  02.05.2017  a  04.07.2017       
Taxa de residus domèstics                          02.05.2017  a  04.07.2017     
Taxa de residus comercials                       02.05.2017  a  04.07.2017                                             
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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) (*) 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) 

Agenda d’activitats

19h Can Lleonart*
Audiència Pública. PAM, pressupostos, ordenances fiscals i línies de 
treballs per a 2017. Oberta a tothom.

Dimarts 10 de gener

Del 20 de gener al 12 de febrer 
“L’ombra del paisatge”, del fotògraf Manel Esclusa.  
Un recull fotogràfic amb suggeridors matisos onírics i poètics que 
il·lustra la relació de l’autor amb la saviesa de la natura. 

Inauguració: divendres 20 de gener a les 20h.

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

Exposició a Can Manyé

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “L’ombra del paisatge”, del fotògraf Manel 
Esclusa. Fins al 12 de febrer. 

Divendres 20 de gener

12.45h Plaça de l’Ajuntament
Els Tres Tombs. Benedicció dels animals a la Plaça de l’Ajuntament al 
costat de l’església. Trobada de 9 a 11.30h, esmorzar de traginers i 
passejades en poni per als infants a la Riera Principal. 
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella amb el suport de l’Ajuntament 

Diumenge 29 de gener

De 10.30 a 12h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada sobre com tenir cura de la pell.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Bob Dylan: Poesia per ser escoltada. A càrrec de Rosa 
Gonzàlez, Dra. en Filologia Anglesa. www.canlleonart.com

Dijous 19 de gener

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Un día en la vida de Ivan Denísovich, de l’autor 
Aleksandr Solzhenitsyn. 

Dijous 12 de gener

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Nàpols, els castrats i l’arribada de l’òpera còmica (d’Escar-
lati a Cimarosa). A càrrec de Joan Vives. www.canlleonart.com

Dijous 2 de febrer

Diumenge 15 de gener
10h Lloc a concretar
Sortida. El pessebre vivent de Corbera de Llobregat. Preu: 43 euros. 
Més informació i inscripcions a l’Associació de Gent Gran Can Gaza.
Organitza: Associació de Gent Gran Can Gaza

9h El Bosquet*
3r Canicros i caminada popular. entrevinyeslalela.wordpress.com/
Organitza: Bitxos veterinari i Alta Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 22 de gener 

9.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Visita guiada a la Cripta de Gaudí i la Colònia Güell. Més 
informació a www.canlleonart.com.

19.30h Can Manyé*
Cultura i educació. Debat amb Joan Manel Tresserras, Dr. en Ciències 
de la Informació i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Organitza: Ajuntament d’Alella i Òmnium Cultural

20h Espai Jove*
Sessió de coaching. Cap als objectius! És gratuït però cal fer reservar 
prèvia abans del 20 de gener. Més informació www.alellajove.cat 

Dimecres 1 de febrer

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. “Els tres pèls del diable”. A càrrec de Roger Cònsul.

Dimarts 24 de gener

Dissabte 28 de gener
10.15h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Visita guiada a la basílica de la Sagrada Família. Inscripcions i pa-
gaments fins al 19 de gener a les oficines del banc de Santander 
d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Nou concepte per a l’inici de l’any. Tast d’AA Brauant Brut 
Nature Pansa Blanca (Celler de les Aus/Alta Alella) i Can Pallaroles 
d’Argentona, amb anxoves, olives i patates. No cal inscripció prèvia. 

De 13 a 14.30h Sala gran de Can Lleonart*
Mostast. Comença l’any sensorialment. Tastarem el most i gaudirem 
amb activitats sensorials. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme 
alella.ofturisme@alella.cat.

21h Can Lleonart*
Cicle Ritme a les Golfes. Lluís Coloma Trio. Entrades a la venda a 
partir del 23 de gener a Can Lleonart. www.canlleonart.com.

Divendres 3 de febrerDimecres 25 de gener 
8h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Camí de ronda de Sant Antoni de Calonge a Platja d’Aro. 
Més informació i inscripcions www.canlleonart.com.

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Coordinat per la periodista Montse Serra.

De 10.30 a 11.30h Plaça de l’Ajuntament*
Dia escolar de la No-Violència i Pau. Acte conjunt dels centres educatius. 
Organitza: Ajuntament d’Alella i els centres educatius 

19.30h Can Manyé
Presentació del llibre Haru (2016.Ed.Catedral), de Flavia Company. 
Acompanyament musical i copa de vi.  
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià 

Divendres 27 de gener 8.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Passejada pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 2a sortida 
del cicle “A cent cap als cent” adreçat a persones majors de 60 anys. 
Inscripcions a partir del 9 de gener www.alella.cat/ciclepassejades. 

20h Can Lleonart
Xerrada-col·loqui amb Jordi Rich, ponent del projecte Reinicia.  
Organitza: Alella per la Independència-ANC

Dimecres 8 de febrer

19h Can Lleonart*
Cicle de cinema social. Projecció de la pel·lícula Rebelle (Rebel). 
Programat per la Comissió de Cooperació Internacional. Gratuït. 

Dijous 9 de febrer 

21h Can Lleonart*
Cicle Ritme a les Golfes. Eva Fernández Group. Entrades a la venda a 
partir del 23 de gener a Can Lleonart. www.canlleonart.com.

Divendres 10 de febrer 



Del 16 al 21 de gener de 2017 (ambdós inclosos) a Can Lleonart

LLIURAMENT DE BOSSES
COMPOSTABLES I CUBELLS AIREJATS

si ja teniu el pack de cubell+bosses i recolliu les bosses compostables 
facilitades per l’Ajuntament periòdicament

depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades

si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o d’interior

LLUÍS COLOMA 
TRIO
Lluís Coloma, piano
Manolo German,  contrabaix
Marc Ruiz, bateria

divendres 3 feb_21 h

EVA FERNÁNDEZ
GRUP
Eva Fernández, veu i saxo
David Pastor, trompeta
José Luís Guart, piano
Toni Pagès, bateria

divendres 10 feb_21 h

ritmes a les Golfes de Can Lleonart
ENTRADES ANTICIPADES A LA VENDA A PARTIR DEL 23 DE GENER


