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Fira de Nadal i La Marató, del 15 
al 17 de desembre 
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Els Pinyons creixen
La Llar d’Infants Municipal prepara la celebració dels deu anys 
de servei al poble. 
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10 anys de LLIM Els Pinyons

Els Pinyons es fan grans

PRESSUPoSt dE PRESEnt I dE fUtUR

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 alella.comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat 
i a través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.  

Al ple de novembre hem aprovat el pressupost municipal per 

a 2018. Un pressupost que dóna continuïtat a la feina feta 

tots aquests darrers anys. Una acció de govern basada en la 

millora contínua dels serveis, infraestructures i equipaments 

de nostre poble.

Aquest és un pressupost de present, amb els recursos 

econòmics necessaris destinats als serveis a les persones, 

la seguretat ciutadana i a l’entrada en funcionament del nou 

Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. Amb dos milions 

d’euros destinats a la inversió que aquest any es focalitza 

principalment en la via pública. Amb actuacions previstes de 

millora de l’enllumenat públic, d’intervenció als carrers dels 

barris del Canonge, Can Teixidó, Can Magarola i l’Eixample, i 

als espais públics de la Gaietana i Can Sors; i amb l’objectiu 

de donar connectivitat per a vianants fins al camp d’esports, 

en el que actualment estem fent obres, i fins a Alella Parc.

Però aquest també és un pressupost de futur. Destinem tres-

cent mil euros a la redacció de projectes que ens permetran 

seguir avançant els propers anys. En breu iniciarem un procés 

de participació ciutadana per posar les bases a la redacció 

del projecte d’arranjament del Passeig de la Riera entre Can 

Lleonart i l’autopista.

L’habitatge públic de lloguer continua sent prioritat. 

Elaborarem els projectes de 12 pisos en l’àmbit de la Fàbrica 

de Pintures, i de reforma dels pisos dels mestres de les 

antigues Escoles Fabra.

Redactarem també els projectes de les voreres d’accés a Can 

Comulada i Can Magarola, i la connexió d’aquest barri amb 

la carretera.

Un pressupost de present i de futur que seguirà fent d’Alella 

un poble millor per viure.
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Deu anys creixent amb les famílies 
························································································································································
La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons celebra aquest curs els deu anys de servei.  
························································································································································

La festa de celebració del desè aniversari està prevista per a la primavera. 

Llar d’infants municipal Els Pinyons
Dijous 11 de gener
Dijous 8 de febrer
Dijous 8 de març

Escola la Serreta
Dijous 18 de gener
Dijous 15 de febrer
Dijous 15 de març

Escola Fabra 
Dijous 25 de gener
Dijous 22 de febrer
Dijous 22 de març

Dijous 12 d’abril
Dijous 10 de maig
Dijous 7 de juny

Dijous 19 d’abril
Dijous 17 de maig
Dijous 14 de juny

 
Dijous 26 d’abril
Dijous 24 de maig 

Calendari del Cafè de les Tres

Els Pinyons es fan grans. La llar d’in-
fants municipal celebra aquest curs els 
deu anys de funcionament i de servei 
al poble. Una comissió formada per 
educadores i famílies ha començat a 
treballar en el contingut de la festa del 
desè aniversari. Serà a la primavera, 
coincidint amb la plantada de flors pre-
vista per al 23 de març. Entre d’altres 
activitats, es preveu fer un recull de 
fotografies, una plantada de flors i un 
espectacle musical i d’altres propostes 
pendents de concretar. Des del centre 
s’anima a totes les famílies que han 
compartit aquests primers anys de re-
corregut a participar en la celebració, 
posant-se en contacte amb la llar. 

Educació compartida 
Des de la seva posada en marxa, el curs 
2007-2008, han passat per les aules 
dels Pinyons un total de 590 infants: la 
primera promoció ja ha fet enguany el 
salt a l’institut. 

Des del seu inici, aquest centre 
d’educació infantil de primer cicle —de 
titularitat municipal i gestionat per la 
cooperativa Suara— ha apostat per un 
model pedagògic basat en l’educació 
compartida entre escola i família, ofe-
rint diversos espais de participació en 
els quals la família i l’equip de profes-
sionals formen part d’una comunitat 
educativa que permet a l’infant desen-
volupar-se en un ambient de confiança 
i seguretat. Així les famílies han enri-
quit el projecte amb diferents iniciati-
ves i propostes, des d’un model com-
partit i de confiança. 

El projecte educatiu parteix d’un 
model d’escola integrada dins del po-
ble, per això es realitzen moltes activi-
tats amb diferents entitats i equipa-
ments d’Alella —com la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia, les escoles o les resi-
dències de gent gran— incidint en la 
relació amb la tercera edat amb l’ob-
jectiu de viure moments que aportin a 
l’afecte i al respecte entre generacions. 

 El centre manté una metodologia 

basada en l’experimentació i en el tre-
ball per racons en els quals els infants 
poden anar construint el seus aprenen-
tatges en funció de les seves necessi-
tats i interessos. I s’educa especial-
ment en valors com el respecte, la 
llibertat, l’autonomia de l’infant, l’afec-
te, l’empatia i la confiança en un ma-
teix, sense oblidar que el més impor-
tant és la felicitat de l’infant. 

Espais per a les famílies 
Des de la seva inauguració el 8 de se-
tembre de 2007, Els Pinyons ha madu-
rat per dintre i per fora, amb millores en 
les instal·lacions —com la nova cuina 
que es va construir l’any 2011 i l’arran-
jament del pati— i la posada en marxa 
d’espais destinats a reforçar els vincles 
amb les famílies i facilitar punts de tro-
bada, aprenentatge i reflexió. 

Així es van crear els tallers familiars, 
un espai en el qual famílies, infants i 
educadores es troben per compartir una 
estona i realitzar manualitats de deco-
ració i material didàctic. Un altre recurs 
són les xerrades-taller que, sota el pa-
raigües “Parlem d’educació”, es fan 
mensualment i tracten sobre temes 
d’interès. També funciona des de fa uns 
anys i s’ha exportat a altres centres 
educatius el “Cafè de les Tres”: un espai 

obert a totes les famílies del municipi i 
dinamitzat pel servei psicopedagògic 
municipal, en el què es comparteixen 
experiències sobre la criança dels in-
fants.

 El curs 2015-2016 el centre va 
obrir un nou espai educatiu: els patis 
oberts. Els mesos de primavera el pati 
s’obre un cop al mes a famílies amb in-
fants de 0 a 6 anys perquè grans i petits 
puguin gaudir d’aquest espai i compar-
tir una estona d’esbarjo dinamitzat per 
una educadora. 
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Repartiment de despeses

Compra béns i serveis 
6.839.023 €   49 % 
Personal: 
3.834.565 €  27 % 
Inversions: 
2.006.972 €   14 % 
Transferències
633.122 €    5 % 
Operacions financeres
472.500 €    3 % 
Fons de contingència
235.000 €    2 % 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicial-
ment el 30 de novembre un pressupost 
de 14.021.182€ per a 2018. Aquesta 
xifra suposa un increment del 2,08% 
respecte al pressupost de l’exercici an-
terior. Els comptes municipals es van 
aprovar amb el vots a favor d’ERC+SxA, 
l’abstenció de PDeCAT i AA-CUP i el vot 
en contra de Gd’A i estaran a exposició 
pública fins a final de desembre. 

L’any vinent es preveuen destinar 
més de 2 milions d’euros a inversions; 

entre les quals destaquen les millores 
de l’enllumenat públic; l’execució del 
projecte del tram de la Riera comprès 
entre el pou sorrenc i Camp d’Esports 
Municipal; els 250.000€ que es des-
tinen anualment a l’arranjament de 
paviments i voreres; l’adquisició de 
terrenys; obres al carrer Canonge i al 
carrer Cervantes i la substitució de la 
gespa del Camp d’Esports Municipal. 
També cal destacar, una partida de 
302.000€ destinada a la redacció de 
projectes com el del tram de la Riera 
comprés entre la plaça dels Germans 
Lleonart i el pont de l’autopista i el dels 
habitatges públics del sector de l’anti-
ga fàbrica de pintures.  

Els comptes municipals també in-
clouen un fons de contingències, que 

·······················································································································································
El pressupost de l’Ajuntament es va aprovar inicialment el 30 de novembre amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
l’abstenció de PDeCAT i AA-CUP i el vot en contra de Gd’A. 
·······················································································································································

Les inversions 
435.657 €

310.000 €

250.000 €

182.500 €

177.000 €

175.000 €

150.000 €

80.000 €   

80.000 € 

33.214 €

25.000 €

20.000 €

15.000 €

14.000 €

12.000 € 

8.600 €

8.000 €

8.000 € 

6.000 €

5.000 €

4.000 € 

3.000 € 

3.000 € 

1.000 €

1.000 € 

2.006.972 €

ascendeix a 235.000€, per a possibles 
imprevistos que puguin sorgir al llarg de 
l’any. El capítol de despeses de personal 
s’incrementa un 2,20% per l’increment 
de l’1% de les retribucions i la creació 
d’una plaça de tècnic informàtic. 

A què es destinen cada 100€ 

Serveis generals (Administració, 
Hisenda i Alcaldia)

Manteniment del municipi

Obres Públiques

Promoció cultural i festes 

Seguretat ciutadana

Gestió de residus 

Serveis a les persones i sanitat 

Urbanisme i medi ambient

Educació

Adolescència i joventut 

Promoció econòmica i turisme 

Mobilitat i transport públic 

Promoció de l’esport

 Innovació

Comunicació i informació

Comerç i emprenedoria

Suport a entitats i participació 

Cooperació i equitat

18,74 €

18,25 €

14,57 €

7,47 € 

7,25 €   

6,89 € 

6,06 €

4,47 € 

3,58 € 

2,35 €

2,21 €

2,16 €

1,90 €

1,26 €

1,22 € 

0,61 €

0,54 €

0,47 €

Enllumenat públic 

Urbanització part alta Riera 

Pavimentació de carrers

 Adquisició de terrenys

Millores espais públics  

Gespa del Camp d’Esports 

Obres carrer Canonge 

Enderroc i urbanització c. Cervantes

 Reformes edificis municipals 

Adquisició mòdul casal 

 Aplicacions informàtiques

Equips per processos d’informació

Senyalitzacions i pilones 

Remodelació parcs 

Millores d’accessibilitat 

 Mobiliari i estris 

Mobiliari i estris de cultura 

Material inventariable 

Mobiliari actes públics  

Mobiliari urbà 

Millores Institut Alella

Adquisició maquinària brigada 

Equipaments esportius  

Camins escolars 

Equips electrònics 

TOTAL INVERSIONS 

Més de 14 milions per a 2018

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Participació tributs de l’Estat 

Taxes, preus públics i altres ing

Passius financers 

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Transferència de capital

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Actius financers  

7.099.800 €

2.016.660 €

1.683.500 €

1.600.000 €  

795.222 €

450.000€

300.000 €

103.000 €

18.000 €
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Augment de partides a 14 regidories 

ADMINISTRACIÓ 

CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

SERVEIS MUNICIPALS

SALUT PÚBLICA 

HISENDA

URBANISME

MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

CULTURA

PROMOCIÓ TURÍSTICA 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 

Regidories Total 2018

SERVEIS A LES PERSONES 

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

EMPRENEDORIA, COMERÇ I CONSUM 

COOPERACIÓ I EQUITAT 

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ALCALDIA

INNOVACIÓ

Regidories Total 2017

1.451.505 € 

1.016.280 € 

2.559.374 € 

72.985 €

1.106.554 €

400.103 €

1.192.059 €

501.700 €

911.210 €

302.200 €

330.321 €

Total 2017 Total 2018

759.781 €

328.350 €

170.857 €

85.700 €

66.525 €

266.386 €

135.500 €

2.042.872 €

75.500 €

68.909 €

176.511 €

Calendari del contribuent 2018
IBI urbana (no domiciliat)                                              02.05.2018   a   05.07.2018

IBI (1ª fracció domiciliat )                                     02.05.2018

IBI (2ª fracció domiciliat )                                     02.07.2018

IBI (3ª fracció domiciliat )                                     03.09.2018

IBI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2018

IBI Rústica                                                         03.09.2018   a    06.11.2018

Impost Béns característiques especials                 02.05.2018   a    05.07.2018

Impost vehicles tracció mecànica                    01.03.2018  a    04.05.2018

Impost Activitats Econòmiques                                       17.09.2018  a   20.11.2018

Taxa de residus domèstics                                     02.05.2018   a    05.07.2018

Taxa de residus comercials                                      02.05.2018  a    05.07.2018

Taxa cementiri municipal                                     01.02.2018   a    04.04.2018

Taxa per entrada vehicles - guals                                   21.09.2018   a    22.11.2018

Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    23.02.2018   a   24.04.2018

Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                    22.05.2018   a   24.07.2018

Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                   21.08.2018   a   23.10.2018

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                   21.11.2018   a  23.01.2019

Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  23.02.2018   a  24.04.2018

Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                          22.05.2018   a  24.07.2018

Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                    23.08.2018   a  23.10.2018

Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                           21.11.2018   a  23.01.2019

Reserves estacionament minusvàlids                   22.05.2018   a  24.07.2018

Taxa de caixers automàtics                                 22.05.2018   a  24.07.2018

Els impostos i taxes municipals es 
mantindran congelats l’any vinent 
El Ple del 30 de novembre va apro-
var provisionalment les ordenances 
fiscals per a l’any 2018. Els impos-
tos i taxes es mantenen igual que 
l’any 2017 (el tipus impositiu de 
l’IBI es 0,629 per a béns urbans i 
0,70 per a béns rústics) i només 
s’han introduït variacions tècniques 
en algunes ordenances fiscals per 
adaptar-les a les ordenances tipus 
de la Diputació o per resoldre defici-
ències detectades. Així s’han modifi-
cat l’ordenança de cementiris; la 
d’instal·lació de senyalitzacions a la 
via pública; la d’instal·lació de para-
des de venda ambulant i rodatges 
cinematogràfics; la de la retirada de 
vehicles abandonats; la d’estaciona-
ment de vehicles en vies públiques i 
de bicicletes en l’aparcament de Can 
Lleonart i l’ordenança reguladora de 
la taxa per publicitat. Tres es van 
aprovar per unanimitat; la referent al 
bike-park va tenir el vot en contra de 
Gd’A i PDeCAT i l’abstenció de AA-
CUP; i la d’instal·lació de parades i 
en la taxa de publicitat també es van 
aprovar amb l’abstenció d’AA-CUP.

Més de la meitat de les regidories de 
l’Ajuntament (14 de les 22) disposaran 
d’una major dotació pressupostària per 
al proper any 2018. Adolescència i Jo-
ventut, Cultura, Innovació o Urbanisme 
són algunes de les àrees que registren 

un increment més significatiu. En el cas 
d’Adolescència i Joventut l’augment 
està vinculat al nou contracte de ges-
tió; a Cultura ve motivat per l’entrada 
en funcionament del nou espai d’arts 
escèniques Casal d’Alella; a Urbanisme 

per l’adquisició de terrenys i a Innova-
ció per la creació d’una plaça de tècnic 
informàtic. L’obertura del nou equipa-
ment cultural també suposa increments 
en altres àrees com a Comunicació o 
Alcaldia. 

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 €

318.350 €

151.621 €

86.900 €

60.000 €

260.545 €

125.500 €

2.269.627 €

79.150 €

62.372 €

107.700 €

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

L’aparcament de l’Hort de la 
Rectoria ja és intel·ligent 
L’Ajuntament ha instal·lat un sis-
tema de senyalització que informa 
del número d’aparcaments que hi 
ha lliures a l’estacionament de 
l’Hort de la Rectoria abans d’acce-
dir a aquest espai. Els sistema es 
basa en uns sensors que detecten la 
presència de vehicles en cadascuna 
de les places d’estacionament i, 
mitjançant un programa informàtic, 
transmet la informació al panell 
informatiu instal·lat a l’entrada del 
pàrquing.  La nova senyalització 
s’ha instal·lat aprofitant l’arranja-
ment de l’aparcament. 

La policia posa en marxa la 
campanya de seguretat al comerç

Coincidint amb l’època nadalenca, 
l’àrea de Civisme i Seguretat Ciutada-
na posa en marxa la campanya anual 
de seguretat als comerços. La mesura 
té l’objectiu de prevenir els actes delic-
tius que s’accentuen amb l’increment 
de l’activitat comercial i l’afluència de 
gent al carrer. L’acció preventiva es va 

iniciar l’1 de desembre i s’allargarà fins 
al 8 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 actes delictius, com furts o es-
tafes. A més, s’aprofita la visita als co-
merciants per posar al dia les dades de 
contacte i la informació que disposen 
de cada establiment i enguany també 
es lliuraran retoladors per detectar els 
bitllets falsos. 

La tasca informativa als comerços 
es complementa amb un increment de 
la presència policial en totes les zones 
de la població en la què s’ubiquen co-
merços, amb patrulles mixtes a peu for-
mades per un agent de la Policia Local i 
un altre de Mossos d’Esquadra. Més in-
formació a la pàg 13 d’El Full i a www.
alella.cat/seguretat. 

La campanya preventiva finalitzarà després de Reis. 

La policia deté tres presumptes lladres de domicilis
···································································································
Les detencions es van fer en dues operacions policials que es van dur a terme 
el 27 d’octubre i el 3 de novembre. 

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

La Policia Local va detenir tres perso-
nes com a presumptes autors d’un de-
licte de robatori en grau de temptativa 
en dues intervencions policials que es 
van dur a terme entre finals d’octubre i 
principis de novembre. 

La primera actuació es va produir 
el 27 d’octubre al barri d’Alella de Mar 
quan una patrulla que estava de servei 
va seguir un vehicle amb dos individus, 
vestits de color fosc i amb actitud sos-
pitosa, a l’entorn de la zona de La Sa-
rota. Els agents van fer un seguiment 
del vehicle que va ser aturat al Camí 
del Mig, en direcció Montgat, després 
de fer varies maniobres evasives. Dins 
del vehicle es van trobar diverses ei-
nes i uns guants amagats sota un dels 

seients. Les dues persones detingudes, 
d’origen kosovar, van quedar en lliber-
tat amb càrrecs després de passar a 
disposició judicial.

La segona detenció va tenir lloc el 
3 de novembre al passeig de la Creu 
de Pedra, a l’alçada del pont de l’au-
topista. La patrulla va localitzar cinc 
persones caminant, vestides de negre 
i en actitud sospitosa. Al ser aturades 
pels agents, quatre d’elles es van donar 
a la fuga, i un cinquè individu va ser 
retingut i escorcollat, trobant entre les 
seves pertinences guants, estris diver-
sos, roba i moltes monedes i bitllets de 
diferents països. La persona detingu-
da, amb documentació de Guatemala, 
té antecedents per robatori amb força 

a Madrid. El detingut va ser posat en 
llibertat amb càrrecs per un presumpte 
delicte de robatori en grau de temptati-
va després de declarar en el jutjat. 

Des de gener a octubre s’han pro-
duït a Alella un total de 53 robatoris 
amb força —dos d’ells amb intimida-
ció— i nou temptatives que no van ar-
ribar a consumar-se. 
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Les paneres culturals i el calendari 
d’advent de la Biblioteca
Paneres culturals i calendari d’ad-
vent per celebrar el Nadal a la Bi-
blioteca Ferrer i Guàrdia. Fins al 14 
de desembre es poden aconseguir 
números per a les paneres culturals 
(d’adults, de joves i d’infants) que 
se sortejarà el dimecres 15 de de-
sembre a partir de les 18h. Els pre-
mis són: audio-visuals, lots de lli-
bres i entrades i descomptes per a 
diferents tallers i esdeveniments 
culturals. A més de participar en el 
sorteig de la panereta, els infants 
que es trobin a la sala infantil a les 
17h entraran en el sorteig per obrir 
la finestra del nostre calendari d’ad-
vent. Les finestres s’obren fins al 
24 de desembre. 

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten col·laboració per portar la il-
lusió als infants del poble. Les per-
sones majors de 16 anys que 
vulguin participar a la cavalcada o 
ajudar a la recollida de cartes no-
més cal que emplenin el formulari 
que trobaran a la pàgina www.ale-
lla.cat/reismags. 

Desena edició del Cros d’Alella  
La zona del Bosquet es tornarà a 
convertir el diumenge 17 de de-
sembre en un circuit d’atletisme en 
el què podran posar a prova la seva 
velocitat i resistència esportistes de 
diferents edats i categories, en el 
10è Cros d’Alella.  La prova alellen-
ca és puntuable per al Cros Mares-
menc 2017-18 i consta de recorre-
guts de diferents dificultats i 
distàncies adaptats a les diverses 
categories dels atletes que hi parti-
cipen: pre-benjamí, benjamí, aleví, 
infantil i cadet, totes elles en les 
modalitats femenina i masculina. 
La competició inclou una cursa 
Open  —que agrupa les categories 
juvenil, open i veterans— oberta a 
persones nascudes abans de l’any 
2001. Durant la prova es recolliran 
donatius per a La Marató de TV3. 
En els seus deu anys d’història, han 
participat al Cros d’Alella més de 
2.070 atletes, dels quals 396 són 
esportistes alellencs. Més informa-
ció a www.alella.cat/crosalella, 

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

Comença el procés per escollir 
Síndic/a Municipal de Greuges 

El 8 de novembre va entrar en vigor el 
Reglament de la Sindicatura Municipal 
de Greuges d'Alella, que regula l’elec-
ció, funcionament i atribucions d’aques-
ta figura ja contemplada dins del Regla-
ment de Participació Ciutadana. Amb 
l'entrada vigor, s’obre el procés per a 
l'elecció de la persona que ocuparà el 
càrrec. Les persones que hi estiguin in-
teressades poden presentar les seves 
sol·licituds en el registre general de 
l'Ajuntament fins a l’11 de desembre. 

El Síndic/a serà escollit pel Ple de 
l'Ajuntament entre totes les candidatu-
res presentades. Serà necessària una 
majoria qualificada de les tres cinque-
nes parts dels membres del Ple, en la 
primera votació. Si no s'assoleix aques-
ta majoria, en la segona votació serà 
suficient la majoria absoluta.  Per po-
der ser nomenat Síndic/a cal ser major 
d'edat i gaudir de la plenitud dels drets 
civils i polítics, tenir la condició de veï-
natge o d'arrelament en el municipi i 
no haver tingut condemna per sentèn-
cia, encara que no sigui ferma, a pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici 
del dret de sufragi passiu o per a ocu-
pació o càrrec públic. A més es valora-
rà tenir els coneixements i/o experièn-
cia per desenvolupar les funcions 
pròpies del càrrec. 

Règim d'incompatibilitats.
El càrrec de la persona que ostenti la 
Sindicatura és incompatible amb qual-
sevol altre mandat representatiu, per-
tànyer a un partit polític, càrrec públic, 
funció administrativa al servei del mu-
nicipi, organismes públics municipals, 
empreses amb participació municipal i 
qualsevol activitat professional, mer-
cantil i laboral que comporti una rela-
ció contractual amb el municipi. 

El/la Síndic/a electe/a, abans del seu 
nomenament, haurà de prestar declara-
ció jurada de no trobar-se en cap causa 
d'incompatibilitat per exercir el càrrec. 

Quan concorri una causa d'incompatibi-
litat en la persona que hagi estat esco-
llida per a la Sindicatura, abans de 
prendre possessió haurà de cessar en el 
seu càrrec o activitat incompatible o bé, 
i si s'escau, sol·licitar l'excedència en la 
funció. Si no ho fes en els vuit dies se-
güents al de la seva elecció, s'entendrà 
que no accepta el nomenament. La ma-
teixa norma s'aplicarà en el cas d'una 
incompatibilitat sobrevinguda.

Durada del càrrec.
El càrrec de la Sindicatura tindrà una 
durada de cinc anys. Una mateixa per-
sona no podrà exercir aquest càrrec més 
de dos períodes consecutius. La Sindi-
catura continuarà l'exercici en funcions 
del càrrec fins que es produeixi el nome-
nament de la nova persona que l'ostenti. 

Funcions principals 
La seva funció primordial serà defensar 
els drets fonamentals i les llibertats pú-
bliques dels veïns i les veïnes d’Alella en 
les seves relacions amb l’Ajuntament i 
els seus ens dependents, d’acord amb 
els principis de legalitat i equitat, i su-
pervisant les actuacions de l’Adminis-
tració municipal. A més, tindrà la res-
ponsabilitat de garantir el compliment 
del Codi de Conducta dels alts càrrecs 
de l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig. 

···································································································
Fins a l’11 de desembre es poden presentar les candidatures a la Sindicatura 
Municipal de Greuges Local.

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

Reunió del Consell de Poble

El Consell de Poble tornarà a reunir-se el 27 de 
desembre a les 19h a la sala polivalent de les 
antigues Escoles Fabra. Serà la tercera sessió 
plenària d’aquest òrgan de participació, format 
per l’alcalde, els regidors i regidores i represen-
tants de les entitats.  A la sessió es parlarà, entre 
d’altres temes, del reglament del consell, del 
treball sobre les entitats realitzat per la Diputa-
ció i del procés de participació del projecte d’ur-
banització de la Riera, fins al pont de l’autopista. 
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Obertes les inscripcions al cap 
de setmana a la neu
L’àrea d’Adolescència i Joventut 
torna a organitzar un cap de set-
mana a la neu adreçat a joves d’en-
tre 16 i 35 anys. Enguany la data 
prevista és del 16 al 18 de febrer. 
La sortida té un preu de 180 euros 
i inclou dues nits d’allotjament en 
mitja pensió a l’alberg la Bruna, a 
Bellver de Cerdanya, dos dies de 

forfait a Alp 2000 a La Molina, 
assegurança de viatge i assegu-
rança d’assistència a pistes, servei 
d’autocar amb inici i final de ser-
veis a Alella amb trasllat a pistes. A 
més de les activitats generals d’es-
quí i snow incloses en el preu, 
també es podrà triar altres propos-
tes complementàries optatives (de 
pagament a part) com ara l’esqui-
ada nocturna, el lloguer de material 
(squí o snow) o el dinar a les pistes. 
Les places són limitades a 40 per-
sones (30 menors de 18 anys i 10 
més majors de 18). Inscripcions a 
www,alella.cat/joves. 

Curs de monitor/a de lleure 
L’àrea de d’Adolescència i Joventut 
organitza un curs intensiu de moni-
toratge d’infants i joves en l’àmbit 
de l’educació en el lleure. El curs té 
una durada de 150 hores i es farà 
en 15 jornades lectives, del 16 de 
desembre al 14 de gener, de 10 a 
15h i de 15.30 a 19.30h, a les 
antigues Escoles Fabra. El preu 
general del curs és de 230€, per 
als joves d’entre 18 i 35 anys que 
estiguin empadronats o que estu-
dien a Alella i les persones inscrites 
al SOC el preu és de 160€. L’assis-
tència a totes les sessions presenci-
als és obligatòria. Més informació i 
inscripcions a www.alella.cat/
joventut. 

L’Espai Jove torna a posar a disposició 
del jovent una sala d’estudis per prepa-
rar els seus exàmens. Aquest servei es 
posa en marxa en l’època d’exàmens a 
Batxillerat, Cicles Formatius i a la Uni-
versitat per facilitar als joves, de 16 a 
30 anys, un espai adequat per estudi-
ar. La sala té accés gratuït a Internet i 
disposa d’un espai habilitat per menjar 
i beure. 

La sala d’estudis romandrà oberta 
del 2 de gener al 2 de febrer. Consulteu 
els horaris a www.alellajove.cat 

Quatre obres premiades 
als Premis Literaris d’Alella 
Carla Fajardo Martín, amb l’obra Forats 
va ser la guanyadora de la XXI edició del 
premi de poesia Alella a Maria Oleart 
que es va lliurar el passat 5 de novem-
bre de 2017 a Can Lleonart, dins dels 
actes del Correllengua 2017. El jurat, 
format per Maria Cabrera, Manuel Guer-
rero i Lluïsa Julià, va destacar l’obra 
guanyadora com una “poesia de revol-
ta”, molt ben construïda, amb un llen-
guatge molt treballat i una reflexió molt 
potent sobre la nostra societat. També 
es va atorgar una menció especial a Jo-
sep Martínez Cervera per l’obra Viatges 
a les petjades. El premi Alella a Maria 
Oleart consisteix en la publicació de 
l’obra, en edició comercial, i una peça 
de l’escultor Mariano Andrés Vilella. 

El premi de la XVII edició del premi 
de contes Alella a Guida Alzina va ser 
per a Antoni Mateu Serra per l’obra El 
dorment de la nau. En aquest cas, el 
jurat format per Jordi Lara, Isabel Su-
cunza i Ester Tur, va destacar l’origina-
litat del plantejament de la història i la 
potencia d’un relat amb imatges que 
captiven i que permet diferents lectu-
res. A més de la publicació de l’obra a 
la Revista Alella, el premi està dotat 
amb 600 euros i una peça de l’esculto-
ra Sara Milian. El jurat també va con-
cedir una menció especial a Nora Na-
dal per l’obra Villa violette. 

Enguany s’han presentat 22 obres 
de poesia al premia Alella Maria Oleart 
i 90 al certamen de contes Alella a 
Guida Alzina.

El lliurament de premis va anar pre-
cedit de la lectura del manifest del Cor-
rellengua 2017, obra de la periodista 
Núria Cadena, que va ser llegit pel pre-
sident d’Òmnium del Maresme, Carles 
Estapé, i de l’espectacle poètic-musical 
de La llavor de l’amor, a càrrec de l’ac-
triu Montse Guallar i el músic Max Su-
nyer, dins dels actes del centenari del 
naixement de Josep Palau i Fabre (es-
pectacle coproduït per Òmnium Cultu-
ral i la Fundació Palau amb la col-
laboració del Museu Picasso de 
Barcelona). 

La sala d’estudi torna a obrir 

·····················································································································································································································································
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Cap de setmana nadalenc 
····················································································································································
L’encesa de llums, la Fira de Nadal i els actes de La Marató es faran els dies 15, 16 i 17 de desembre.
·······················································································································································

Divendres 15 de desembre 
Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Municipal d’Alella i l’En-cantanda 
de l’Escola La Serreta, xocolatada, neules i cava, paradetes del comerç (a partir de 
les 17 hores), a la Plaça de l’Ajuntament
La Marató Concert de piano amb Hisako Hiseki, a les Golfes de Can Lleonart

Dissabte 16 de desembre
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
La Marató Taekwondo, exhibició 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)
Consulta el recorregut i els horaris a www.alella.cat/trenetdenadal
La Marató Xocolatada popular, a la plaça d’Antoni Pujadas
Rocòdrom, tirolina, llits elàstics i inflable infantil, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Exposició de pessebres i diorames, a la Rectoria de Sant Feliu
La Marató Enotast, amb la sommelier Eli Vidal, a l’Oficina de Turisme
La Marató Mostast. Taller didàctic per a infants, a Can Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte) 
Fem cagar el Tió... tot jugant! Espectacle i jocs gegants per a tota la família, 
al pati de Can Lleonart
Rocòdrom, tirolina, llits elàstics i inflable infantil, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató. Trobada de Corals. Concert amb la Polifònica Joia d’Alella, la Coral 
Municipal d’Alella i el grup vocal de l’Escola Ressò, a la l’Església de Sant Feliu

Diumenge 17 de desembre
La Marató 10è Cros d’atletisme d’Alella, al Bosquet (www.alella.cat/crosalella) 
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 Taller infantil de pessebres i xocolatada, al pati de Can Lleonart
La Marató Venda de carbasses, activitats infantils, venda de llenya i casetes 
de suro per al pessebre, amb l’ADF,  al pati de Can Lleonart
La Marató Plantada de la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers 
d’Alella, al pati de Can Lleonart
Circuit de cars ecològics, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Flashmob i tast entrevinyes, al celler Alta Alella
La Marató Excursió familiar, amb l’ADF Alella, sortida des del pati de Can Lleonart
La Marató Taller obert de timbals, carretillades i cercavila, amb els Timbalers 
del Vi i els Diables del Vi d’Alella, al pati de Can Lleonart 
La Marató Bingo de Nadal, a amb el Casal d’Alella, al Pavelló Municipal d’Esports 
La recaptació d’un cartró es destinarà a La Marató

a les 18.30h

a les 20h

de 10 a 20 h
de 10 a 13 h

de 10.30 a 14.30 h

a les 11 h
d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

a les 12 h
de 13 a 14.30 h
de 13 a 14.30 h

de 16.30 a 20.30 h
de 17 a 20 h

de 17 a 20 h
de 17 a 20 h

a les 20 h
 

de 10 a 14 h
de 10 a 14 h

de 10.30 a 14.30 h
a les 11 h
a les 11 h

a les 11 h
  

 d’11 a 14 h 
a les 11 h 

a les 11.30 h
a les 12 h

a les 18 h

El divendres 15 de desembre es dona-
rà el tret de sortida a les activitats na-
dalenques que organitzen l’Ajunta-
ment amb la col·laboració de les 
entitats del poble per fer festa, afavorir 
el comerç i recaptar fons per a La Ma-
rató de TV3, enguany dedicada a les 
malalties infeccioses. A més de la xo-
colata, neules i nadales, l’encesa de 
llums estarà acompanyada enguany 
de paradetes del comerç, organitzades 
per l’associació Alella Negocis. El cap 
de setmana del 16 i 17 de desembre 
es concentren el gruix de les activitats 
a l’entorn de la Fira de Nadal. A més 
de les tradicionals parades nadalen-
ques, hi haurà moltes altres propostes 
com el trenet de Nadal —amb inici i 
final de trajecte al carrer Àfrica i les 
Heures—, el caga Tió popular, infla-
bles, rocòdrom, tallers, xocolatada, 
concert de corals, espectacles i exhibi-
cions i proves esportives, entre elles la 
10a edició del Cros d’Atletisme (www.
alella.cat/crosalella). Les entitats i els 
centres educatius també sumen esfor-
ços per a La Marató organitzant dife-
rents actes per recaptar fons o col-
laborant amb les activitats programades 
per l’Ajuntament. 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. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Un pressupost de 14 milions d’euros sense participació 

Des de finals de juliol i fins el 30 de novembre el 
Govern no s’han sotmès al control del Ple de l’Ajun-
tament. Entre tant, hem vist obrir-se i tancar-se 
l’aparcament de Can Calderó, i ja veurem com aca-
ba. Hem vist l’informe de l’Interventor que adverteix 
sobre un contracte fora de la legalitat; fet gravíssim 
que s’ha repetit altres vegades; fer marxa enrere a 
la reforma de l’ajuntament i aprovar el Pressupost 
2018 amb el nostre vot en contra i només els vots 
del govern.

Seguim sense fer pressupostos participatius tot i 
que el PAM preveia “la implicació dels consells sec-
torials en la gestió pressupostària” el 2017, ni tam-
poc es fa en clau de gènere per determinar l’efecte 
de les polítiques d’ingressos i despeses sobre les 
dones i els homes, tot i establint processos analítics 
per poder veure l’impacte diferencial del pressupost 
i, alhora la relació cost-benefici dels serveis que es 
presten. 

Les xifres són importants perquè es transformen 
en fets i realitats. En Salut, hi ha un descens del 
21,60%; Educació tindrà menys de l’1% d’incre-
ment, i a Serveis a les Persones comptarem amb 
6.000€ més, a banda dels  sous del personal. Els 
increments estan a àrees que no tenen cap incidèn-
cia en el benestar social general: Urbanisme, que 

El camí fins el 21D

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart porten més de 45 dies 
empresonats, fa ja un mes que el vicepresident del 
nostre país i cinc consellers i dues conselleres del 
Govern de la Generalitat estan també a la presó  i la 
resta del Govern junt amb el seu president, exiliats a 
Bèlgica; tots ells forçats a estar separats de les seves 
famílies i privats dels seus drets més fonamentals. 
Aquestes són algunes de les conseqüències directes 
d’una aplicació brutal, desmesurada i unilateral de 
l’article 155 i aquest és l’escenari en el que ens 
veiem obligats a desenvolupar un procés electoral 
«legal, democràtic i amb totes les garanties».

Són molts els motius per a sentir-nos agredits i 
molts els menyspreus que ha sofert la nostra dig-
nitat, però també ens cal un moment de reflexió i 
anàlisi i, perquè no, d’autocrítica. Des de la presó 
d’Estremera, Oriol Junqueras va adreçar una carta 
a la militància el passat 15 de novembre, on diu: 
«Certament, també s’han comès errors. Sí. Inge-
nus, vam creure que l’Estat mai no s’atreviria a 
aplicar aquests nivells de repressió. O que la Unió 
Europea no permetria que el Govern del PP, en nom 
de la unitat d’Espanya, tolerés tants cops contra la 
ciutadania i les institucions catalanes... I dels er-
rors n’hem d’aprendre, per fer-ho millor. Ser cons-
cients, sempre, de la nostra força democràtica da-

puja un 64,44%, Comunicació, més de 12,5%; Al-
caldia més del 10%  o Festes, quasi un 8%.

 La preocupació per la Seguretat, tampoc es veu 
reflectida en el pressupost, amb una disminució del 
2,11%, equivalent a 22.000€ menys per la policia. 
I creiem inadmissible comprar el mòdul prefabricat 
pel Casal (33.000€) quan hem pagat un lloguer de 
quasi 1000€/mensuals els últims 4 anys: una des-
pesa de 48.000€. Paguem dues vegades per impro-
vitzar o no planificar.

Aquest pressupost no apunta cap a la municipa-
lització dels serveis públics, ni per afavorir l’economia 
del bé comú (salaris dignes, igualtat de gènere, pro-
tecció del medi ambient, economia de proximitat,...
en l’ús de la banca ètica, en la promoció de l’econo-
mia social.... ), ni per rebaixar la pressió fiscal, ni per 
incrementar l’eficiència, l’eficàcia o l’estalvi.

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfarola@alella.cat 

Frederic Salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandeznml@alella.cat 

Laura Ribalaiga
ribalaigapl@alella.cat 

Isabell Nonell
nonelltm@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com

www.gentdalella.cat

vant la maquinària d’un Estat que no ens vol seduir 
sinó sotmetre… El 21 de desembre és una data 
clau, unes eleccions que no podíem refusar malgrat 
saber que les convocava el PP, il·legítimament, amb 
una ofensiva politicojudicial sense precedents. Ni 
tan sols s’han compromès públicament a respec-
tar-ne el resultat. Nosaltres som els de les urnes, 
mai les colpejarem ni les menysprearem… I la nos-
tra resposta inequívoca serà garantir que després 
del 21 de desembre el PP i el PSC no assoleixin el 
seu objectiu, que amb el nostre vot refusem la re-
pressió, validem les nostres conviccions i objectius 
i que les institucions que han volgut destruir siguin 
encara més fortes i més legítimes». 

Hem de ser conscients que el camí fins al dia 21 
de desembre no serà gens fàcil, que estarà farcit de 
falsedats i provocacions, que la maquinària de l’estat, 
i tots els grups i partits que li fan costat, faran ús de 
tots els seus mecanismes per desvirtuar i tergiversar 
una realitat que per a nosaltres és molt evident. Man-
tinguem la calma, no caiguem en les seves provo-
cacions i centrem-nos en la consecució dels nostres 
objectius. Fem valer, un  cop més, la veu d’un poble 
unit en la defensa dels valors democràtics. El dia 21 
omplim les urnes amb els vots de la República! 

Bon Nadal! 

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barroso 
garciaossobe@alella.cat 

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Que no ens imposin el relat 

Des de l’1 d’octubre els catalans som tractats de 
colònia, s’han eliminat totes les garanties que de-
fineixen una democràcia i s’ha imposat la delació i 
el càstig arbitrari per part de qui reté el poder i n’ha 
usurpat el dels altres.

Els efectes de la intervenció de la Generalitat 
no només ha suposat trastocar l’administració sinó 
que ha afectat també totes aquelles activitats del 
tercer sector que desenvolupen la seva tasca gràci-
es a les subvencions públiques i també, i especial-
ment, l’àmbit de la cultura. 

Des del govern de l’estat espanyol s’ha intentat 
arribar a limitar el llenguatge dels comunicadors 
de la televisió pública, s’ha perseguit tot humor, 
negre, sobre la situació negra negra que vivim i 
s’ha alterat el relat de la realitat fins equiparar vio-
lència amb intimidació i intimidació amb protesta 
per poder acusar de desobediència i sedició a tort 
i a Dret.

Així doncs, l’aplicació del “155” (entre cometes 
perquè el full en blanc que utilitzen d’excusa per 
reprimir a voluntat  no s’aguanta per enlloc) és la 
declaració d’estat d’excepció que no s’han atrevit 
a fer.  

Cal dir-ho i repetir-ho, no hi ha responsabilitat 
per les idees sinó pels actes i no hi cap sota un 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Junts per Catalunya

Encetem un nou procés electoral de vital importàn-
cia. És cert que no és el primer cop que ho diem, 
però insistim i  reafirmem amb contundència les 
nostres aspiracions republicanes.

JUNTS PER CATALUNYA, la llista tranversal del 
President Puigdemont, és l’opció aglutinadora de 
diferents sensibilitats que defensa de forma clara i 
gens partidista les aspiracions legítimes del poble 
català. Fem-li costat sense dubtar-ho. El President, 
sense cap mena de temor ni hipoteques partidistes, 
ha sabut gestionar una llista de dones i homes amb 
excel·lents capacitats i un extrem compromís amb 
Catalunya. I tots sabem que no ha està sent fàcil. En 
moments així, la nostra implicació ha de seguir sent 
màxima i no defallir en la marató per la República 
de Catalunya.

Voteu Junts per Catalunya. Voteu  la llista del 
President Puigdemont.

En l’àmbit local estem en procés d’aprovar els 
pressupostos del 2018. És obvi que la majoria ab-
soluta d’ERC no ha de tenir cap mena de problema 
per aprovar la seva proposta continuista. Nosaltres 
hem insistit en la necessitat de dotar a la nostra Poli-
cia d’efectius i recursos per ajudar-los a protegir-nos. 
ERC i el Partit Demòcrata hem acordat que en el pri-
mer trimestre de 2.018 s’augmentarà en 4 policies 

estat democràtic l’empresonament i la repressió so-
bre qui defensa per via pacífica unes idees. 

Les eleccions imposades del 21 de desembre, 
la intimidació per via del “et pot passar a tu” i la 
desinformació constant i persistent dels mitjans de 
comunicació  no han de fer-nos perdre de vista la 
situació. No hi ha una confrontació entre dos idees 
com un partit de ping pong on la sensatesa impo-
sa fer d’àrbitre mirant-s’ho, i  són lamentables les 
males arts per intentar acaparar les poques molles 
d’autonomisme que quedin en el nostre  panorama 
del dia després.  El que està en joc és la democrà-
cia mateixa. 

Com deia a David Fernàndez, el dia 1 d’octubre 
volent ser república hem après a ser poble. Allò que 
ens fa forts, allò que ens permet mirar endavant és 
la voluntat de ser i l’empenta quotidiana de tots, 
reforçada pels qui són capaços d’insuflar ànims 
malgrat el cansament, malgrat la por i malgrat la 
repressió. 

S’ha de votar i s’ha de guanyar el 21 de de-
sembre, però no per seure en més escons  sinó per 
dignitat com a poble i per construir la república, no 
hi ha més espai per a l’autonomisme. Cuidar-nos i 
resistir per crear.  

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

més el nostre cos; disposaran d’un sistema GPS en 
els vehicles; se’ls dotarà d’equips informàtics als ve-
hicles per tal que l’accés a la informació dels agents 
sigui instantània. També hem acordat la incorpora-
ció de  nous vehicles i de suport administratiu per 
les tardes, evitant així que els propis agents tinguin 
que atendre les trucades dels ciutadans i ciutadanes 
mentre estan fent altres serveis. Tot un conjunt de 
millores que ambdues formacions hem sabut pactar 
i s’aplicaran de forma ràpida i efectiva.

Tingueu Bones Festes tot insistint en l’alliberació 
dels nostres presos.
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Prou incerteses 

Des del grup municipal d’Alella Primer-CP i PSC, 
sempre hem tingut clara la prioritat de defensar la 
llibertat i la democràcia per davant de la repressió 
i de trobar la solució als conflictes a través de la 
via del diàleg, la negociació i el pacte amb acords 
i compromisos. La transició a la democràcia, amb 
l’aprovació de la constitució espanyola l’any 1978, 
va permetre l’impuls de l’estat del benestar, l’ampli-
ació de drets civils i socials i el desenvolupament 
d’un estat descentralittzat en forma d’autonomies 
que ens permetia dotar de major autogovern a les 
diferents comunitats autònomes. Cert que amb la 
retallada del nou estatut aprovat l’any 2006 pel 
parlament de Catalunya dictada per una sentència 
del tribunal constitucional juntament amb les po-
lítiques de retrocés social adoptades pel partit po-
pular, Catalunya ha vist minvat i menystingut els 
seu marge d’autogovern i més encara en aquests 
moments en que l’aplicació del 155 ens té atrapats 
fins que no passem la comtessa electoral del 21D. 

La declaració unilateral d’independència de Ca-
talunya el passat 27 d’octubre així com la postura 
immobilista del govern de la dreta espanyola du-
rant anys, la seva negativa al diàleg i la seva falta 
de resposta al deteriorament de la situació política 
ha estat tant irresponsable que només ha contribuit 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

a empitjorar el problema. Cal una resposta políti-
ca i no una resposta jurídica per cercar la solució. 
Ens preocupa com s’haurà d’afrontar la sortida de 
l’atzucac en el que ens continuem trobant i que té 
greus conseqüències polítiques, econòmiques i so-
cials, deixant una fractura social important a Cata-
lunya: o ets dels nostres o ets dels altres, obviant 
els matisos o els possibles ponts de concòrdia.

Cal que a Catalunya, ara més que mai, es re-
construeixin els llaços trencats, que hi hagi un can-
vi de rumb que doni estabilitat i una política de re-
conciliació que ens permeti avançar cap al país que 
volem totes i tots plegats. Des d’Alella, el nostre po-
ble i la nostra prioritat, Alella Primer-CP continuarà 
treballant des de la oposició de forma constructiva i 
propositiva, perquè tot allò que estàvem gestionant 
des de govern, s’acompleixi en aquest mandat.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del PleAcords del Ple

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards i les fogueres!

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Renuncia de la regidora del PP.
El Ple va quedar assabentat de l’escrit de la renuncia al 
càrrec de regidora del Partit Popular. 
Cessament de la regidora d’AP-CP de la Junta de Govern.
El Ple va quedar assabentat de la retirada de delegacions 
d’Emprenedoria, Comerç i Consum, Salut i Esports i del 
cessament com a membre de la Junta de Govern i 4a ti-
nent d’alcalde a la regidora d’AP-CP. 
Relleu al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
El Ple va aprovar designar l’alcalde Andreu Francisco com 
a representant del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme en substitució de la regidora de Promoció 
Turística, Isabel Nonell.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PDeCAT, AA-
CUP i l’abstenció de Gd’A
Relleu al Consell Escolar Municipal.
El Ple va aprovar designar la regidora d’Equitat, Adolescèn-
cia i Joventut, Anna Alfaro, com a representant al Consell 
Escolar Municipal en substitució de la regidora d’AP-CP.
Aprovat per unanimitat
Aprovació inicial del pressupost.
El Ple va aprovar inicialment un pressupost de 14.021.182€, 
un 2,08% més que a l’exercici anterior, per a l’any 2018. 

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció de 
PDeCAT i AA-CUP i el vot en contra de Gd’A
Modificació de l’ordenança núm 9 reguladora de la taxa 
per prestació de serveis en cementiris.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança núm 14 reguladora de la taxa 
d’instal·lació de senyalitzacions a la via pública.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança núm 16 reguladora de la taxa 
d’instal·lació de parades, atraccions i rodatges... 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i PDeCAT i 
l’abstenció d’AA-CUP 
Modificació de l’ordenança núm 19 reguladora de la taxa 
de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança núm 21 reguladora de la taxa 
d’estacionament de vehicles i bicicletes al bike-park.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’AA-
CUP i el vot en contra de Gd’A i PDeCAT
Modificació de l’ordenança núm 24 reguladora de la taxa 
de publicitat.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i PDeCAT i 
l’abstenció d’AA-CUP 

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 tocar 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 

112 
emergències 

092 
policia local
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Serveis

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

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA

Del 27 al 31 de desembre (26 tancat).  Del 9 al 14 de gener. 
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.

Utilitzeu els serveis gratuïts de recollida a domicili de voluminosos i de restes verdes 
de mida petita i no llenyosa (93 790 55 60). També podeu fer ús de la deixalleria.
Recordeu que està prohibit deixar residus fora dels contenidors.

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. 

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. (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: pendent de concretar, consulteu la pàgina www.alella.cat/
dnielectrònic.  A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  DESEMBRE - GENER 

6 de desembre                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8, 9 i 10 de desembre               BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
16 i 17 de desembre                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 24 de desembre                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
25 de desembre                        GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
26 de desembre                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
30 i 31 de desembre                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 de gener                                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
6 i 7 de gener                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
13 i 14 de gener                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
20 i 21 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

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 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  SETEMBRE - DESEMBRE
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)   21.08.2017  a  24.10.2017
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)   21.08.2017  a  24.10.2017 
IBI urbana domiciliat (3a fracció)    01.09.2017   
IBI rústica     01.09.2017  a  02.11.2017
Impost d’activitats econòmiques    15.09.2017  a  15.11.2017
Taxa per entrada de vehicles - guals   21.09.2017  a  22.11.2017
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
IBI urbana domiciliat (4a fracció)     02.11.2017  

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
Dijous tarda de 16.15 a 19 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.uesports.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 
Tancat del 21 de desembre al 7 de gener

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
Dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 
14.30h. 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 19.30 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
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

25N Dia contra la Violència Masclista 

17h Plaça de l’Ajuntament
Parades del comerç d’Alella
Organitza: Alella Negocis

18.30h Plaça de l’Ajuntament*
Encesa de llums de Nadal. Concert  de la Coral Municipal d’Alella i de 
l’En-Cantada de l’escola La Serreta. Xocolatada popular, cava i neules 
(www.alella/firanadal) 

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

20h Can Lleonart*
Concert de piano amb Hisako Hiseki. Gratuït. Suport a La Marató

Divendres 15 de desembre

De 18 a 20h Can Lleonart*
Taller de torrons: el torró de whisky.  www.canlleonart.com 

Dimecres 13 de desembre 
10h El Bosquet*
10è Cros d’atletisme. www.alella.cat/crosalella. Suport a La Marató 

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

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

11h Pati de Can Lleonart
Xocolatada, activitats infantils, venda de productes de l’ADF i Plant-
da de gegants. Suport a La Marató
Organitza: Ajuntament d’Alella, ADF i Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers

11h Celler Alta Alella
Flashmob i tast entre vinyes. Preu: 5 euros, reserves a enoturisme@
altaalella.wine. Suport a La Marató
Organitza: Alta Alella Mirgin i Uesports

11.30h Pati de Can Lleonart
Excursió familar amb l’ADF Alella. Suport a La Marató
Organitza: ADF Alella

D’11 a 14h Carrer Àfrica* 
Circuit de cars ecològics

12h Pati de Can Lleonart
Taller obert de timbals i carretilles solidàries i petita cercavila pel 
poble. Suport a La Marató
Organitza: Timbalers del Vi d’Alella

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

Diumenge 17 de desembre 

D’11 a 14h i de 17 a 19.30h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per al Reis de l’Orient

D’17 a 19.30h Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia
Organitza: Esplai Guaita’l

Dijous 4 de gener

De 10.30 a 13h Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia
Organitza: Esplai Guaita’l 

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis 

Divendres 5 de gener 

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

De 10 a 13h Pavelló Municipal d’Esports* 
Exhibició de l’Escola d’Iniciació Esportiva. Suport a La Marató 

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. Dues parades: les Heures i carrer Àfrica 

D’11 a 14h i de 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament* 
Rocòdrom, tirolina, llits elàstic i inflable infantil

D’11 a 14h i de 17 a 20h Pista del carrer Àfrica* 
Inflables infantils

12h Espai de la Rectoria
Exposició de pessebres i diorames. Suport a La Marató

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast, amb la sommelier Eli Vidal. Suport a La Marató

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller d’enologia per a infants. Suport a La Marató

De 17 a 20h Pati de Can Lleonart* 
Fem cagar el tió... tot jugant!

20h Església de Sant Feliu* 
Trobada de corals. Suport a La Marató 

Dissabte 16 de desembre 

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Pica pica de comiat de les activitats del primer trimestre
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimecres 20 de desembre

De 17 a 18.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Xerrada-taller. La seguretat infantil en el cotxe: la millor protecció 
dels més vulnerables

De 18 a 20h Can Lleonart*
Tast de caves i escumosos, amb la sommelier Eli Vidal. www.canlle-
onart.com

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. La ciutat i la casa, de Natàlia Ginzburg

Dijous 14 de desembre

Fins al 17 de desembre, a Can Manyé* 
“Optimització combinatòria: estratègies transformadores”, d’Ulla 
Lima i Nora Ancarola 

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

Exposició a Can Manyé



L’AJUNTAMENT D’ALELLA 
US DESITJA 
UN BON NADAL 
I UN FELIÇ ANY 2018

Biblioteca Ferrer i Guàrdia
La biblioteca pública va obrir les portes 
el 1980 a les antigues Escoles Fabra i es va 
traslladar a la ubicació actual l’any 1986


