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Baixen les infraccions penals i 
augmenten les administratives 

El Ple aprova inicialment el pressupost 
de 2021 marcat per la Covid-19

 WhatsAppAlella, nou canal de 
comunicació amb la ciutadania 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº370 DESEMBRE DE 2020

Salut! 
 
Noves propostes per  celebrar un Nadal diferent, en què 
s’imposa la prudència per no deixar entrar la Covid a casa.  



L’alcalde,
Marc 
Almendro Campillo
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Salut! 

Un pressupost per sobreposar-nos a la crisi

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,  twitter, instagram i youtube. 

El darrer Ple va aprovar el pressupost municipal per a l’any 
2021. Com fa temps que expressem, ha estat una tasca molt 
complexa atesa la important reducció d’ingressos. El pressu-
post de 2021 és un pressupost COVID, és a dir, un pressu-
post afectat per l’agreujament de la crisi econòmica i social 
fruit de la pandèmia. Malgrat que finalment no s’ha confirmat 
cap dels pitjors escenaris amb els que treballàvem, aquesta 
reducció d’ingressos prevista s’ha situat a l’entorn dels 
600.000 euros.

Hem hagut d’equilibrar el tancar un pressupost que garantei-
xi una gestió responsable i el manteniment d’uns comptes 
municipals sanejats, amb la responsabilitat del sector públic 
d’actuar com a impulsors de l’economia i garants dels serveis 
a la ciutadania.

La previsió d’ingressos fixa la capacitat de despesa del Con-
sistori, i no a l’inrevés. Per això hem d’actuar ajustant la des-
pesa mantenint alhora la bona situació financera que tenim. 
Calia posar en major valor, més que mai, els recursos públics. 
Presentar i aprovar el pressupost en aquest moment i no pror-
rogar-lo com se’ns ha insinuat, és un exercici de responsabi-
litat política vers la ciutadania, només així podem seguir tre-
ballant per atendre qualsevol necessitat pressupostària al 
servei de les persones, i en aquesta situació que vivim ens 
poden sortir, malauradament, moltes emergències.

Estarem fent un gran esforç com a poble, però aprovem un 
pressupost que garanteix que no hi ha cap increment en la 
pressió fiscal, és a dir, que a l’any 2021 no s’incrementarà 
cap impost.

Malgrat haver de reduir la despesa en moltes àrees, hem 
augmentat els recursos destinats a Serveis a les Persones, i 
hem consolidat els destinats a Promoció Econòmica, Segure-
tat Ciutadana i  Medi Ambient, per adequar-los a les necessi-
tats actuals. Tot i així, en aquest exercici de responsabilitat, 
hem hagut d’ajustar la despesa en moltes àrees, en contra de 
la nostra voluntat política, per exemple en Participació Ciuta-
dana, Cultura, Festes, Gent Gran, Educació i Infància, Es-
ports i Equitat. Tanmateix, el nostre compromís serà tornar a 
dedicar tots els recursos possibles quan es confirmi una recu-
peració estable de l’economia.

Amb aquesta gran responsabilitat seguirem endavant. Aquest 
és el nostre compromís i el nostre deure, treballar de manera 
incansable i amb tot rigor per a la ciutadania, per poder con-
tinuar fent d’Alella un poble millor.
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Nadal, amb cap i seny 

Enguany les festes de Nadal seran molt 
diferent a les dels altres anys. La pan-
dèmia obliga a canviar hàbits i tradici-
ons, i a adaptar la celebració a les me-
sures preventives imposades per la 
Covid-19, preservant, sobretot, la se-
guretat de la gent gran, el col·lectiu 
que més pateix aquesta situació.

L’Ajuntament demana prudència i 
tenir molt present totes les mesures 
que s’estableixin en cada moment per 
mantenir el coronavirus fora de casa, al 
temps que anima a la ciutadania a viu-
re les festes nadalenques amb un pris-
ma diferent, sense oblidar la solidaritat 
amb La Marató de TV3 i donar suport 
al teixit comercial del municipi, fent les 
compres a Alella, sempre que sigui 
possible.

Noves propostes per al teixit comercial 
Enguany s’estrenen diferents iniciatives 
que pretenen aixecar els ànims de la 
població i afavorir l’activitat comercial. 

Des de Promoció Econòmica s’ha 
organitzat per primera vegada un con-
curs d’aparadors nadalencs, que ha 
tingut una bona acollida entre els co-
merciants perquè s’han apuntat més 
d’una vintena d’establiments. Al tanca-
ment d’aquesta edició d’El Full estava 
previst la valoració del jurat.

Per animar a la ciutadania a fer les 
compres nadalenques en els establi-
ments d’Alella, es premiarà la compra  
local amb butlletes per entrar en el sor-
teig de més de 50 paneres amb vals de 
100 euros de descompte per gastar en 
els comerços adherits a la campanya. 

Per entrar en aquest sorteig només 
cal presentar els tiquets de les compres 
superiors a 20 euros, realitzades entre 
l’1 de desembre i el 5 de gener, a Can 
Lleonart (de dilluns a divendres de 10 
a 14h) o a l’Espai d’Arts Escèniques 
(de dilluns a divendres de 17 a 20.30h) 
Allí s’omplirà una butlleta amb les da-
des personals i es depositarà a una 
urna amb totes les paperetes entre les 

·······················································································································································
Aquest any s’imposa extremar les precaucions i gaudir de les festes amb prudència per no deixar entrar a 
casa la Covid.
·······················································································································································

quals es farà el sorteig el proper 15 de 
gener a les 12h. Els vals de panera es 
podran bescanviar als establiments en-
tre l’1 de març i el 31 de maig.

Una altra de les propostes per acti-
var l’activat comercial és una nova edi-
ció de les botigues al carrer que es farà 
coincidint amb la Fira de Nadal i els 
actes de la La Marató, el diumenge 20 
de desembre, de 10 a 14. 

Noves propostes per a la ciutadania
A més de poder participar en el sorteig 
de les paneres, la ciutadania també 
està cridada a omplir de llum i color i 
il·luminar aquest Nadal participant en 
els concursos de carrers i façanes en-
galanades. El primer concurs s’adreça 
als veïns i veïnes que conviuen en un 
mateix carrer i els anima a decorar-lo 
junts per poder optar a un dels tres pre-

mis de 300, 200 i 100 euros en vals 
descomptes per comprar als establi-
ments d’Alella. El concurs de façanes 
anima a la ciutadania a guarnir bal-
cons, finestres i/o portes. Les propostes 
més ben valorades aconseguiran pre-
mis de 200, 100 i 50 euros, respecti-
vament. Les inscripcions als dos con-
cursos es poden fer fins al 14 de 
desembre. 

Activa’t, casal de Nadal per adolescents
L’Espai Jove organitza una casal de Na-
dal per a adolescents de 12 a 16 anys. 
Es farà els dies 22, 23 i 24 de desem-
bre de 9 a 14h i inclou diferents activi-
tats com ara una excursió en BTT, una 
sessió de Geocaching per equips i una 
sessió d’escalada. El cost del casal és de 
50 € els tres dies. Places limitades. Més 
informació www.alella.cat/nadal2020.
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Del 14 al 20 de desembre
La Marató Cursa “Sumem!”, us animem a sortir a caminar, córrer o anar en 
bicicleta amb el dorsal de “Sumem” i a compartir la vostra fotografia a les xarxes 
#AlellaCursaSumem #AlellaLaMarato

Divendres 18 de desembre
de 10 a 13 h La Marató Parada solidària PFI/PTT, al costat del mercat setmanal 
zona Hort de la Rectoria
de 19 a 20 h La Marató Joves en primera línia en l’àmbit sanitari. A Instagram

Dissabte 19 de desembre
de 10 a 20 h Fira de Nadal, a la Rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels 
Germans Lleonart
d’11 a 14 h Caga Tió i jocs gegants, al carrer Àfrica. Cal inscripció 
de 9 a 14 h La Marató Parada solidària, amb ADANA, a la Porxada del Mercat 
Municipal
de 12 a 13 h La Marató Joves en primera línia en l’àmbit sanitari. En directe per 
Instagram
12 h La Marató Cantada de nadales amb la Coral Polifònica Joia, al pati de Can 
Lleonart

Diumenge 20 de desembre
de 10 a 20 h Fira de Nadal, a la Rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels 
Germans Lleonart
de 10 a 14 h Caga Tió, jocs gegants i arbre dels desitjos, al pati de Can Lleonart. 
Cal inscripció 
de 9 a 14 h La Marató Paradeta solidària, amb ADANA, a la Porxada del Mercat 
Municipal

Els actes de Nadal s’adapten al moment 

Alella tampoc faltarà a la cita amb La 
Marató de TV3, marcada, com tot, per 
la crisi sanitària. Aquesta edició #toca-
atothom, perquè estarà dedicada a la 
investigació i recerca de la Covid-19. 
Les activitats se centraran el cap de 
setmana 19 i 20 de desembre. 

Per evitar riscos, no es duran a terme 
algunes de les iniciatives que cada any 
organitzen les entitats i d’altres es faran 
adaptades a les necessitats del moment. 
És el cas de la cursa “Sumem!”, una ini-
ciativa de la regidoria d’Esport i Salut 
que es va estrenar l’any passat al Cros 
d’Alella. Enguany no haurà cursa al Bos-
quet, però es manté la proposta. A partir 
del 9 de desembre es poden recollir els 
dorsals al Pavelló Municipal d’Esports, 
de dimarts a dijous de 9 a 13h, amb 
una aportació mínima d’1 euro. Entre el 
14 i el 20 de desembre s’anima a la 
ciutadania a sortir a caminar, a córrer o 
anar en bicicleta amb el dorsal de “Su-
mem!” i a penjar una foto a les xarxes 
amb l’etiqueta #AlellaCursaSumem. 

ADANA tornarà a instal·lar la seva 
parada de puces solidàries el dissabte i 
el diumenge al matí i també hi ha pre-
vistes altres iniciatives com la venda de 
manualitats fetes pels nens i les nenes 
per part de l’AFA de la Llar d’infants 
municipal Els Pinyons (a partir del 14 a 
l’entrada i sortida al centre), o la venda 
llibres i mascares nadalenques de l’As-
sociació Rusos Sin Fronteras a través de 
la seva pàgina de facebook. 

Pel que fa a la Fira de Nadal, es 
redueixen les parades a una vintena i 
s’amplia l’horari també a diumenge a la 
tarda. Hi haurà Caga Tió i jocs gegants 
al carrer Àfrica dissabte, i al pati de 
Can Lleonart diumenge. Per evitar aglo-
meracions, cal fer inscripció prèvia a 
www.alella.cat/firanadal. 

Els Reis Mags tampoc faltaran a la cita amb els in-
fants d’Alella. La seva visita al municipi es farà de 
forma diferent per evitar 
aglomeracions i riscos sani-
taris. Ses majestats recorre-
ran en trenet, seguit per una 
comitiva de patges que farà 
un recorregut pels diferents 
barris del municipi previst 
per al 5 de gener a partir de 
les 17h (es pot accedir al 
recorregut a través del QR o 
entrant a la pàgina www.
alella.cat/nadal2020). A més, durant els dies previs 
a la seva arribada s’espera que els Reis Mags enviïn 
algun missatge als infants del municipi, com ja va 

fer a inicis de novembre la Cartera Reial. 
Les persones majors de 16 anys que vulguin 

ajudar els Reis Mags en la 
seva visita Alella es poden 
apuntar a través del for-
mulari que hi ha a la pàgi-
na www.alella.cat/ajuda-
reismags. 

La Cartera Reial reco-
llirà les cartes que els in-
fants d’Alella han escrit 
als Reis Mags els dies 2, 3 
i 4 de gener, de 11 a 14h i 

de 17 a 19h a l’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella. Per evitar aglomeracions caldrà fer ins-
cripció prèvia a www.alella.cat/nadal2020. 

Els Reis Mags vindran en trenet

Recorregut de la Cavalcada

La Fira de Nadal 
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La Covid també marca les corbes 
de les infraccions i delictes 

El ritme de la pandèmia i les mesures 
preventives que l’acompanyen mar-
quen clarament les corbes de les in-
fraccions i delictes registrats durant els 
darrers dotze mesos a Alella. En el re-
compte interanual facilitat per Mossos 
d’Esquadra (entre novembre de 2019 i 
octubre de 2020) l’índex delictiu del 
municipi se situa en 33,45 delictes per 
cada mil habitant, més de tres punts 
per sota del mateix període de l’any an-
terior (que era de 36,7 delictes per 
cada mil habitants) i molt per sota del 
nivell que es registra al Baix Maresme, 
que és del 41,23 per cada mil habi-
tants.

Per tipologies, els efectes de la pan-
dèmia són clars: les infraccions penals 
han baixat un 8,5%, passant de 352 a 
322, però han crescut de forma molt 
significativa les infraccions administra-
tives, que han passat de 33 a 259, 
amb un increment del 685% centrat 
sobre tot en el període de confinament, 
entre els mesos de març i juny de 
2020. Aquest augment tant especta-
cular està relacionat directament amb 
l’incompliment de les restriccions de 
mobilitat i les mesures preventives es-
tablertes des de l’inici de l’alerta sani-
tària. 

Per tipologies del total de delictes 
penals, 268 (un 83,2%) són contra 
la propietat. Els més nombrosos són 
les estafes, incloses les que és produ-
eixen a través d’Internet, amb el 
42,2% dels fets delictius, seguits 
dels robatoris amb força al domicili, 
que representen el 18,3%,  els danys 
(12,7%) i els furts (11,9%).  Pel que 
fa als robatoris amb força, en el dar-
rer any se n’han produït un total de 
69, dels quals 49 són robatoris amb 
força a domicili, 9 a l’interior de vehi-
cles, 2 a establiments i 2 a empreses, 
i 8 a la via pública o equipaments pú-
blics.

Menys robatoris a domicilis 
En els darrer dotze mesos també s’han 
reduït d’un 24,7% els robatoris a l’in-
terior de domicilis, una tendència a la 
baixa que ja s’havia detectat en l’ante-
rior balanç interanual i que també dei-
xa entreveure els efectes del confina-
ment.  

Aquestes són algunes de les dades 
destacables del balanç interanual de 
delictes facilitat pels Mossos d’Esqua-
dra durant la reunió de la Junta Local 
de Seguretat celebrada el 24 de no-
vembre. A la sessió van assistir el De-
legat del Govern a Barcelona, Juli Fer-
nández, l’Alcalde d’Alella, Marc 
Almendro, el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Israel Payà, el sotsinspector de 
la Policia Local d’Alella, Josep Antoni 
Gòmez, i  els representants de l’ABP de 
Mossos d’Esquadra i de la comandàn-
cia de la Guàrdia Civil de Premià de 
Mar. 

Durant la reunió, la segona que se 
celebra en aquest mandat, es va coin-
cidir en el fet que, tot i la davallada 
dels darrers mesos, no es pot abaixar 
la guàrdia i cal mantenir la vigilància i 
els controls policials per tal d’evitar 
aquest tipus de delicte, una qüestió 
que segueix sent de màxima preocupa-
ció per al Consistori.

···································································································
Baixen les infraccions penals i s’incrementen les administratives. 

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

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

Cita prèvia per fer tràmits 
administratius a la Policia Local
Per tal de garantir les mesures 
preventives i evitar els riscos, les 
oficines d’atenció ciutadana de la 
Policia Local atendran de forma 
presencial de dilluns a divendres, 
però es requerirà demanar prèvia-
ment de cita prèvia, tant per a la 
realització de tràmits administra-
tius com per la interposició de de-
nuncies. Per fer consultes o de-
manar cita prèvia cal trucar al 
telèfon de la Policia Local 93 555 
24 12. 

Campanya de control de velocitat
La Policia Local va iniciar el passat 
25 de novembre  una campanya de 
control de velocitat, amb l’objectiu 
de conscienciar les persones con-
ductores que transitin a una veloci-
tat excessiva i inadequada per les 
diferents vies urbanes del nostre 
municipi. La iniciativa pretén reduir 
la sinistralitat al municipi, evitant 
possibles accidents de trànsit i els 
danys que aquests puguin ocasio-
nar. La campanya de control de ve-
locitat se realitza a partir d’un con-
veni entre la Policia Local d’Alella i 
el Servei Català del Trànsit pel qual 
es cedeix temporalment a l’Ajunta-
ment de forma gratuïta l’ús d’un 
cinemòmetre, un dispositiu que 
permet mesurar la velocitat de cir-
culació dels vehicles a motor a les 
vies públiques. L’objectiu d’aquesta 
campanya és conscienciar la ciuta-
dania de la necessitat de respectar 
la normativa referent a la velocitat i 
millorar la convivència vial, per 
aquest motiu les actuacions es rea-
litzen de manera visible amb el ve-
hicle logotipat. 

Programades noves dates per fer 
el DNI electrònic a Alella
L’oficina mòbil del DNI ha progra-
mat dues noves sessions per trami-
tar el DNI electrònic a Alella durant 
el primer trimestre de 2021: el 5 
de febrer (lliurament del document 
el 12 de febrer) i el 5 de març (lliu-
rament del document el 12 de 
març). La tramitació es tornarà a 
fer a Can Lleonart però cal dema-
nar cita prèvia a la Policia Local 
d’Alella (935552412).
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Els comptes de 2021 també estan 
marcats per la crisi sanitària de la Co-
vid-19. El Ple de l’Ajuntament va apro-
var inicialment el 26 de novembre el 
pressupost de l’Ajuntament per a 2021 
que ascendeix a 12.438.157 euros, 

230.000 euros menys (un 1,81%) que 
a 2020. Aquest reajustament és enca-
ra més gran, si es té en compte que 
s’ha consignat una partida per a contin-
gències de 400.000 euros vinculada a 
l’evolució de la recaptació provinent de 
la plusvàlua i de l’Impost sobre cons-
trucció, instal·lació i obres (ICIO), en 
un moment d’incertesa en què es pre-
veuen uns nivells d’ingressos inferiors 
als anys anteriors.

Davant de la situació actual, s’espera 
una reducció dels ingressos procedents 
dels impostos directes i dels indirectes, 

amb la qual cosa s’imposa una con-
tenció de les despeses a la major part 
d’àrees de l’Ajuntament. Aquest rea-
justament s’ha realitzat minuciosament 
per tal de no afectar els serveis que es 
presten i el manteniment del municipi; 
incrementar els recursos destinats a 
Serveis a les Persones —més necessaris 
en aquests moments de crisi—  i sense 
renunciar a les activitats que s’ofereixen 
al municipi, però adequant l’oferta a les 
necessitats del moment.

Menys diners per a inversions 
Les despeses destinades a inversions 
també es veuen ressentides amb una 
dotació pressupostària de 253.000, 
uns 250.000 euros menys que a 2020, 
que correspon a la partida que es pre-
veia destinar anualment a la pavimen-
tació de carrers. No es descarta però, 
que en funció de l’evolució i dels recur-
sos procedents d’altres administracions 
es pugui incrementar la dotació amb 
modificacions puntuals del pressupost. 

En aquest sentit, atenent al mo-
ment actual, properament està previst 
fer un reajustament del Programa d’Ac-
tuació Municipal per tal d’adaptar-lo al 
context socioeconòmic del moment.  

La partida de personal s’incrementa 
un 1% derivat de l’augment retributiu 
del 0,9% contemplat als pressuposts 
generals de l’Estat i la contractació 
d’un inspector de via pública i un ad-
ministratiu a mitja jornada de suport a 
Serveis a les Persones. La despesa de 
béns i serveis corrents es redueix d’un 
3,5% per tal de compensar la reducció 
d’ingressos.  

L’oposició en contra del pressupost
El pressupost es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC+SxA, i el vot en 
contra de la resta de formacions.  
JuntsxCAT, Gd’A, Cs i PSC van presen-
tar una proposta conjunta en la què, 
entre altres qüestions, es demanava 
una reducció del 20% de les consig-

·······················································································································································
Els comptes de l’Ajuntament es van aprovar el 26 de novembre amb els vots a favor d’ERC+SxA i el vot en 
contra de JuntsxCAT, AA-CUP, Gd’A, Cs i PSC.  
·······················································································································································

Les inversions 

100.000 €

80.000 €

15.000 €

12.000 €

10.324 €

8.000 €   

6.000 € 

5.000 €

5.000 €

4.000 €

3.000 €

2.500 €

1.648 €

500 € 

252.972 €

A què es destinen cada 100€ 

Serveis generals 
(Administració, Hisenda i Alcaldia)

Manteniment del municipi

Seguretat ciutadana

Gestió de residus

Promoció cultural i festes 

Serveis a les persones 

 Urbanisme i medi ambient 

Educació i infància

Obres Públiques

 Esport i promoció de la salut

Entitats i participació 

Turisme i identitat 

Mobilitat i transport públic 

Adolescència i joventut 

Innovació

Comunicació i informació

Comerç i emprenedoria

Cooperació 

Equitat i Gent Gran

23,09 €

21,81 €

 10,37 €

7,84 € 

7 €

5,82 €

4,41 €

3,89 €

2,28 €

2,24 €

2,05 €

2,02 € 

1,96 €

1,45 €

1,45 €

1,23 €

0,48 €

0,40 €

0,21 €

Millora espais públics

 Reforma edificis municipals   

Senyalització, pilones i baranes

Remodelació de parcs 

Millora camins locals 

Mobiliari i estris

 Mobiliari realització actes públic

Material tècnic inventariable 

Mobiliari urbà

Millores centres educatius 

Adquisició maquinària brigada  

Equips per processos d’informació 

Equipaments esportius 

Material inventariable 

TOTAL INVERSIONS 

El pressupost s’ajusta a la Covid

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

Les inversions es redueixen a la meitat, 
aproximadament, respecte a l’exercici 
actual. 
···················································

nacions per assistències dels càrrecs 
electes i la supressió dels càrrecs de 
gerent i cap d’alcaldia. El govern va 
rebutjar els quatre punts que formaven 
part de la proposta, que va qualificar 
de demagògia, tot lamentant la manca 
d’implicació dels grups municipals en 
l’elaboració del pressupost. 

El grup  municipal d’AA-CUP va po-
sar èmfasi en la falta de concreció del 
pressupost respecte al Pla d’Actuació 
Municipal, i es va mostrar contrari a la 
dotació d’algunes de les partides, com 
ara la referent a les càmeres de control 
de matrícules. 

Després de l’aprovació inicial, el 
pressupost ha de superar els tràmits 
d’exposició pública (fins al 22 de de-
sembre) i si es produeixen al·legacions 
haurà de tornar a passar pel Ple per a 
la seva aprovació definitiva. 
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Les regidories s’estrenyen el cinturó

SERVEIS MUNICIPALS -VIA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓ 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

HISENDA

CULTURA

SERVEIS A LES PERSONES 

EDUCACIÓ I INFÀNCIA 

OBRES PÚBLIQUES 

ESPORT I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

TURISME I IDENTITAT 

Regidories Total 2021

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

URBANISME 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 

INNOVACIÓ 

COMUNICACIÓ

ALCALDIA

FESTES 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

GENT GRAN  

EQUITAT

Regidories Total 2020Total 2020 Total 2021

Repartiment de despeses

Compra béns i serveis 
6.431.549 €   52% 
Personal: 
4.234.875  €   34 % 
Transferències: 
647.260 €   5 % 
Operacions financeres
426.500 €   4 % 
Fons de contingència
400.000 €   3 % 
Inversions reals
252.972 €   2 % 

El pressupost de l’any vinent contempla 
un decrement de les partides a quasi 
totes les regidories, per adaptar-se a les 
previsions d’ingressos i les necessitats 
del moment. Entre les regidories que 
incrementen les seves partides desta-
quen les de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, derivat de l’augment de la partida 
destinada al tractament de residus. 
També augmenten Serveis a les Perso-
nes, Innovació, Hisenda, Administració 
i Seguretat Ciutadana. 

Aquest increment està relacionat 
molt directament amb la crisi sanitària 
i les necessitats derivades de les me-
sures restrictives per la pandèmia, tant 
a nivell social, com a nivell tecnològic, 
a partir de l’augment de la tramitació 
electrònica i també el teletreball del 
personal de l’Ajuntament. 

L’augment a Hisenda s’explica per 
la consignació dels 400.000 euros del 
fons de contingència, vinculat a l’evo-
lució de la plusvàlua i a Urbanisme per 
la dotació de dues noves places: una 
d’arquitecte i un altra d’inspector de via 
pública. Administració també augmen-
ta les partides per l’augment salarial del 
personal del 0,9% i per l’increment de 
la paga de productivitat. 

També es mantenen els recursos, 
amb una lleuger increment, a l’àrea de 
Seguretat Ciutadana per tal de seguir 
fer front als requeriments de la ciutada-
nia i garantir la seguretat al municipi. 

Ajustos a 15 regidories
L’any vinent, 15 de les 22 regidories 
veuran disminuïdes les seves partides. 
Aquest reajustament afecta, sobretot, 

a la programació d’activitats i també 
tindrà implicació en altres partides com 
les de protocol, a Alcaldia, la realització 
de material imprès a Comunicació o la 
reducció de les subvencions a entitats a 
Participació.

També hi ha ajustos a les dotacions 
de l’Espai d’Arts Escèniques, Can Lle-
onart, Can Manyé o la Biblioteca i es 
preveu una reducció d’ingressos i des-
peses als principals esdeveniments que 
es realitzen en el municipi com ara la 
Festa de la Verema, el Festival d’Estiu o 
la Festa Major, entre d’altres. 

A Educació, no hi haurà consigna-
ció per a les Jornades Ferrer i Guàrdia 
i es revisen les partides destinades a la 
formació musical. També hi ha reduc-
cions a les despeses d’equipaments es-
portius i a l’Escola d’Iniciació Esportiva.  

2.956.520 €

1.497.806 €

1.306.478 €

1.289.216 €

1.276.496 €

785.629 €

724.221 €

483.635 €

283.324 €

278.172 €

251.100 €

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Participació tributs de l’Estat 

Taxes, preus públics i altres ing

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Actius financers  

Transferència de capital

7.525.992 €

2.129.694 €

1.687.000 €

 696.146 €

275.000 €

96.000 €

18.000 €

10.324 €

3.063.024 € 

1.394.822 € 

1.204.651 €

1.282.117 €

1.096.283 €

913.642 €

687.167 € 

519.417 €

501.000 €

344.521 €

283.103 €

270.577 €

183.973 € 

195.970 €

177.816 €

162.704 € 

104.966 €

125.500 € 

63.100 €

54.025 €

26.000 €

13.500 €

255.078 €

217.037 € 

180.970 €

180.816 €

153.273 €

98.123 €

84.500 € 

60.236 €

50.025 €

16.000 €

9.500 €
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Es reprenen les trobades familiars del 
Cafè de les 3 als Pinyons
La Llar d’infants municipal Els Pi-
nyons va reprendre el 24 de no-
vembre les sessions dels cafès te-
màtics adreçats a totes les famílies 
d’Alella amb infants de 0 a 3 anys 
que vulguin compartir un espai de 
trobada amb altres famílies i expe-
riències i coneixements referents a 
aquesta franja d’edat tant impor-
tant per al desenvolupament de les 
persones.  És un espai relaxat con-
duit per la psicopedagoga munici-
pal. De moment, i fins a nou avís, 
les sessions s’han plantejat en for-
mat telemàtic. L’activitat és gratuïta 
però cal inscripció prèvia enviant 
un mail a serveipsicopedagogia@
gmail.com. L’activitat és oberta a 
totes les famílies del municipi amb 
infants d’aquesta edat. Les prope-
res cites són el 26 de gener (les 
pors i la seva gestió), el 23 de fe-
brer (el menjar, la son i hàbits ade-
quats), el 23 de març (el vincle), el 
25 de maig (treure els bolquers) i el 
15 de juny (el joc).  

L’Espai Jove no s’atura 
Tot i la situació actual L’Espai Jove 
segueix obrint les seves portes per a 
atencions individualitzades per a 
persones adolescents i joves que ho 
necessitin. Des de l’Espai es fa as-
sessoraments en diversos temes 
com salut, sexualitat, habitatge, ori-
entació laboral i acadèmica i s’aju-
da al jovent a resoldre qualsevol in-
quietud, acostant a les persones 
joves els diferents recursos del mu-
nicipi. Pel jovent de més de 16 
anys, durant aquest mes de desem-
bre se segueixen oferint recursos 
formatius online o presencials, en 
funció de la situació sanitària, rela-
cionats amb com millorar les entre-
vistes laborals, aprendre trucs efec-
tius per la cerca de feina i altres tips 
interessants en l’àmbit laboral. A 
banda d’això, pels i les adolescents 
s’ha programat un taller d’autode-
fensa feminista que es durà a terme 
els divendres 4, 11 i 18 de desem-
bre a les 17h i un Casal de Nadal 
els dies 22, 23 i 24 de desembre. 
Hi haurà activitats de BTT, escalada 
o una gimcana de geocatching. Més 
informació a www.alellajove.cat. 

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

Alella, El Masnou i Teià organitzen del 
14 al 17 de desembre la sexta edició 
de les Jornades d’Ocupació, una inicia-
tiva que pretén posar a l’abast de la 
ciutadania eines i recursos per tal d’aju-
dar-los en la recerca de feina o en el 
canvi de rumb professional i/o formatiu.

Enguany les Jornades també s’han 
hagut d’adaptar a la situació de pandè-
mia, tant en el format, perquè to-
tes les sessions seran 
virtuals, com pel que fa 
al contingut. “Reinven-
ta’t” és el títol triat per 
aquesta edició marca-
da per la Covid-19, 
una alerta sanitària 
sense precedents que 
ha fet capgirar, d’una 
manera inesperada mol-
tes de les nostres vides i 
carreres professionals.

El contingut del programa 
se centra en dos àmbits: 

- Presentar noves sortides professi-
onals: Com està el mercat de treball? 
Quines feines poden tenir més oferta? 
Quines oportunitats tinc d’autoocupa-
ció? Què és el re-empresa?

- Presentar noves maneres de tre-
ballar: Estem davant un canvi de va-
lors? Com em puc organitzar per treba-
llar des de casa? Com puc gestionar les 
meves emocions per afrontar els can-
vis?

Reinventa’t, és la proposta de les 
VI Jornades d’Ocupació

A més, també es dedicarà un espai 
de les Jornades al jovent, un dels col-
lectius més afectats per les conseqüèn-
cies econòmiques d’aquesta pandè-
mia. Així el programa inclou una sessió 
de tarda dedicada a presentar tots els 
recursos i serveis que hi ha l’abast per 
al jovent en el territori. 

Les Jornades s’iniciaran, com ja és 
habitual, amb una conferència inaugu-
ral que enguany anirà a càrrec de Mi-
quel Nadal, especialista en psicologia i 
productivitat personal, i porta per títol 
“Com superar els robots del futur: els 
súper humans ja estan aquí”.  

Les Jornades tenen per 
objectiu facilitar eines que 
ajudin a la recerca de fei-

na a les persones atura-
des o que volen canviar 

de feina i als estudiants 
que s’incorporen al mer-

cat laboral, així com a les 
persones treballadores autò-

nomes i les empreses. Són 
gratuïtes i obertes a tothom, 

però les places són limitades. Per par-
ticipar només cal emplenar el formula-
ri d’inscripció a través de la pàgina 
www.alella.cat/jornadesocupacio. El 
Servei d’Ocupació es posarà en con-
tacte amb les persones inscrites per 
confirmar assistència i enviar enllaç 
plataforma online per fer el seguiment 
dels tallers. 

Reforç a Serveis Socials i Ocupació 
L’Ajuntament ha contractat dues perso-
nes a través de plans d’ocupació que es 
van incorporar la primera setmana de 
desembre. Una d’elles amb un contrac-
te de 360 hores per donar suport al Ser-
vei d’Ocupació de l’Ajuntament, en 
aquest cas el contracte s’ha fet a partir 
d’una subvenció de la Diputació de Bar-
celona. L’altra contractació prové d’un 
pla d’ocupació del Consell Comarcal del 
Maresme i tindrà una durada de 9 me-

sos. Es tracta d’una plaça de treballado-
ra familiar que donarà suport al al Ser-
vei d’Atenció a Domicili (SAD), els 
serveis socials més aprop i a fer un se-
guiment de les necessitats detectades 
amb la crisi sanitària de la Covid-19. 
D’altra banda des de Serveis a les Per-
sones s’ha contactat amb les prop de 
300 persones amb vulnerabilitat per 
conèixer de primera mà la seva situació 
i detectar possibles necessitats. 
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Canvi d’horari al CAP del Masnou
El Centre d’Atenció Primària del 
Masnou canvia d’horari a partir del 
9 de desembre. El servei avança 
l’hora de tancament de les 22h a les 
20h, de dilluns a divendres, però 
per contra obrirà el cap de setmana 
per les tardes. Així, l’horari d’atenció 
serà tots els dies de la setmana, la-
borables i festius, de 8 a 20h. 

Tornen les audiències públiques 
de barris
L’Ajuntament tornarà a convocar la 
ciutadania per parlar dels diferents 
sectors del municipi a les audiències 
públiques de barris. Les sessions es 
faran de forma telemàtica i estan 
previstes per a la segona quinzena 
de gener i tenen per objectiu conèi-
xer de primera mà les necessitat, 
inquietuds i suggeriments de la ciu-
tadania vers el seu entorn més pro-
per. Per assistir cal fer inscripció prè-
via a la plataforma Alella Decidim. 
Consulteu el calendari de reunions a 
www.alella.cat/audienciesbarris.

Alella recull prop de 10.000 euros 
en el Gran Recapte  
Alella no va faltar a la cita anual 
amb el Gran Recapte, enguany re-
convertida en una recollida de diners 
a causa de la Covid. Sense comptar 
les donacions que es van fer directa-
ment al Banc d’Aliments, amb les 
aportacions realitzades als super-
mercats Sorli i Caprabo i a les boti-
gues de proximitat, com les parades 
del Mercat Municipal, Can Jana i 
Casa Librada, del 16 al 21 de no-
vembre es van recollir més de 9.400 
euros, quasi bé 1 euro per cada veí i 
veïna. Aquests diners es destinaran, 
majoritàriament, a comprar aliments 
per al rebost de Càritas. Es calcula 
que es podran adquirir fins a 7.500 
kg d’aliments, entre un 20 i un 25%  
més que anys anteriors.  

WhatsAppAlella, el nou canal de 
comunicació amb l’Ajuntament 

Punt d’atenció per fer tràmits 
amb l’atenció primària
L'Ajuntament ha posat en marxa un 
nou servei per ajudar la ciutadania en 
els tràmits sanitaris. Es tracta d'un 
punt d'atenció personalitzada que farà 
d'enllaç entre els veïns i veïnes d'Alella 
i el Centre d'Atenció Primària i els do-
narà suport per poder fer els tràmits 
administratius (no mèdics) amb els 
centres de salut.

Aquest nou servei, que va entrar en 
funcionament el 30 de novembre, vol 
donar suport en gestions com la reno-
vació d'una recepta,  contactar amb el 
metge o metgessa de referència, o de-
manar cita prèvia per a les vacunaci-
ons. A més de ser un enllaç entre la 
ciutadania i l'atenció primària, es volen 
evitar desplaçaments innecessaris, so-
bretot de la gent gran, que és el col-

lectiu que pot tenir més problemes 
amb els tràmits telemàtics i l'ús del 
sistema sanitari en línia.

Millor amb cita prèvia
Per evitar aglomeracions, s'ha de sol-
licitar cita prèvia trucant al telèfon 
617186860. Una persona amb conei-
xements administratius i telemàtics 
ajudarà a la ciutadania en la progra-
mació de qualsevol tràmit administra-
tiu, consulta telefònica o cita prèvia 
amb els professionals del Consultori 
Local o el CAP del Masnou, així com 
en tràmits com la sol·licitud d'accés a 
l'historial mèdic dels pacients o a “La-
MevaSalut”. Aquest punt d'atenció 
s'ubicarà a Can Lleonart de dilluns a 
divendres de 9 a 14h.

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

Des d’aquest mes de desembre la ciu-
tadania té una nova manera de relacio-
nar-se amb l’Ajuntament, de manera 
ràpida i directe. És el WhatsAppAlella, 
un nou canal municipal que permet la 
comunicació bidireccional i que està a 
l’abast de tots els veïns i veïnes d’Alella 
que disposin de mòbil i accés a Inter-
net. Només cal accedir al número 
644267149 a través de l’aplicació de 
WhatsAPP i posar la paraula “Hola”. A 
partir d’aquest moment un assistent 
virtual facilita les instruccions per fer 
ús del servei: l’elecció de l’idioma (hi 
ha l’opció de fer-ho en català i castellà)
i el missatge sobre la normativa de pro-
tecció de dades per a seguir utilitzant 
el canal. 

Un cop realitzada l’alta al What-
sAPPAlella, ja es pot accedir al menú 
principal en el què s’ofereix la possibi-
litat de consultar la informació munici-
pal (transports, farmàcies de guàrdia, 
tràmits, tributs, notícies, agenda i in-
formació turística) contactar amb l’al-

cade; notificar una incidència; fer una 
consulta sobre la Covid-19; accedir a 
tràmits i gestions; anar a configuració o 
bé finalitzar la comunicació.

A més d’un servei directe de relació 
amb la ciutadania, el WhastAPPAlella 
també permet a l’Ajuntament fer difu-
sió de manera ràpida i eficient de mis-
satges d’alerta i informació d’interès 
general per a la ciutadania. 



10 EL FULL

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 

JUNTS PER CATALUNYA Els pressupostos de la vergonya (I)

El Sr. Almendro i els seus han aprovat els pressu-
postos de les retallades pel proper 2021.

Si en els seus primers pressupostos ens van 
regalar una pujada del 10% de l’IBI, aquests que 
han aprovat suposaran retallades en moltes àrees 
que sumaran una xifra superior als 600.000 euros, 
tot tenint en consideració que les previsions d’in-
gressos es compleixin, cosa que no serà gens fàcil 
veient la poca capacitat gestora que tenen.

El govern va ordir un pla per quedar bé amb 
la ciutadania. I semblava una bona jugada: obrien 
les portes a que els grups de l’oposició els féssim 
propostes per retallar els pressupostos, d’aquesta 
manera involucraven a tothom en les retallades de 
drets i serveis, oblidàvem que ens havien pujat im-
postos innecessàriament la primera vegada i, fins i 
tot, podien arribar a dir que certes d’aquestes reta-
llades (les que els hi convinguessin) no haurien es-
tat una decisió seva sinó una imposició dels altres. 
Hem de retallar i quedar bé, pensa el govern.

Però el pla era barroer i maldestra i tots ens 
vam adonar. I és que patim una majoria absoluta 
arrogant que menysprea sistemàticament qualsevol 
proposta amb qualsevol excusa: “no l’heu presenta-
da en el fòrum o moment concret” ens diu el Sr. Al-
mendro, o “no s’ajusta al que pensem” diuen sense 

El pressupost més difícil

Com a govern seguim esmerçant esforços malgrat 
la greu situació de pandèmia i de crisi que vivim. 
La nostra responsabilitat ha estat, és i serà continu-
ar treballant per a la ciutadania d’Alella.

Quan vàrem començar a treballar el pressupost, 
crèiem que era necessària la implicació de tots els 
grups municipals, però tot i les nostres reiterades 
ofertes la resposta ha estat sempre el silenci. Tot i 
tenir atorgada per la ciutadania la responsabilitat 
de govern, vam voler treballar amb tots ells, ente-
nent que el moment extraordinari requeria de so-
breposar l’interès del poble al dels partits. Per això 
vam demanar compartir propostes i reflexions per 
poder arribar a una proposta concreta de pressu-
post, ara fa més de 2 mesos.

A 7 dies d’aprovar el pressupost pel Ple munici-
pal només havíem rebut un apunt per part de 4 dels 
grups, quan, per terminis, ja no era possible intro-
duir-hi canvis substancials. En aquest apunt única-
ment reclamaven una reducció salarial dels càrrecs 
electes, la reducció d’uns complements salarials 
percebuts pel personal i la supressió de dos llocs 
de treball. L’import que suposaria aquest apunt no-
més incideix sobre l’1% de tot el pressupost. A ho-
res d’ara desconeixem la seva proposta per al 99% 
restant, ni tan sols han fet l’esforç de vincular aquest 

immutar-se,... I així una llarga llista d’excuses per 
menystenir-nos.

Veient el que pretenien, Junts per Alella, Gent 
d’Alella, Ciutadans Alella i Alella PrimerPSC ens 
vam repartir les tasques i estudiar en deteniment 
el pressupost que ens presentaven. Buscàvem la 
manera d’optimitzar el pressupost sense haver de 
retallar en àrees tan essencials com, per exemple,  
educació, on ells ens proposaven reduir un 10%.

I certament, ho vam aconseguir elaborant una 
proposta conjunta de debat molt abans del Ple de 
Novembre on s’havien d’aprovar inicialment.

Continua a la secció de Gent d’Alella

Marc Almendro
almendrocm@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Irsrael Payà
payati@alella.cat

Elisabet Vilaró
vilaroge@alella.cat

Xènia Matas
matascx@alella.cat

Mercè Vizern
vizernlm@alella.cat

Laura Ribalaiga
ribalaigapl@alella.cat 

1% a alguna de les 328 partides del pressupost. 
Això visualitza que l’oposició no ha entrat a treballar 
el pressupost, i que a més no saben com funciona 
un ajuntament. La realitat és que tot i la gran res-
ponsabilitat de l’Alcalde i el Govern, la remuneració 
d’aquest i de les 3 persones amb dedicació exclusiva 
estan al lloc 7è i 35è respectivament, pel que fa a la 
plantilla de l’Ajuntament i hi ha tres regidores de go-
vern que només perceben remuneració per assistèn-
cia a òrgans col·legiats. En canvi els 5 portaveus de 
l’oposició tenen garantida la seva remuneració per 
dedicació, fet que no es dóna en pràcticament cap 
ajuntament català de les nostres característiques. 

A contracor hem hagut d’aplicar ajustos en di-
verses àrees. Uns ajustos que no per necessaris 
ens fan sentir còmodes. Però el moment ens ho re-
clama. Hem respost a l’exigència de la situació, a 
la vegada que també ens autoexigirem revertir els 
efectes de la crisi, amb el compromís de recupe-
rar el terreny cedit tan bon punt puguem, per anar 
més enllà, com hem fet fins ara. La nostra princi-
pal prioritat ara mateix és superar aquesta crisi i 
fer-ho totes i tots com a poble. Creiem fermament 
en una nova manera de fer política, transparent i 
responsable. El compromís que vam adquirir vers 
la ciutadania segueix ferm i intacte.

Esteve Garcia-Ossorio
portaveu del grup municipal

JxCAT 

Esteve Garcia-Ossorio 
garciaossobe@alella.cat 

Natàlia Brenes
brenescn@alella.cat 
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ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

GENT D’ALELLA Els pressupostos de la vergonya (II)

Seguint l’escrit iniciat a Junts d’Alella
Abans d’aprofundir en la proposta volem ex-

plicar-vos que sí és cert que la millor manera de 
començar l’any és amb els pressupostos aprovats, 
però si aquesta aprovació es demora uns dies i po-
dem trobar fórmules millor que beneficiïn al con-
junt dels alellencs i alellenques, paga la pena. Hi 
ha administracions amb pressupostos prorrogats i 
se’n surten. Uns dies no són un problema.

La proposta consistia en 4 punts que havien de 
servir per establir unes bases de negociació per tal 
d’ajudar al Sr. Almendro a tirar endavant el pressu-
post. Així per iniciar un diàleg de manera construc-
tiva, els proposàvem aquestes mesures d’estalvi 
econòmic:

1. Reducció d’un 20% de sous i compensaci-
ons per assistències a Plens, Comissions, Juntes de 
Govern i Tribunals de tota la classe política d’Alella 
durant tot el període de l’any 2021. Les 13 regi-
dores i regidors hem de donar exemple davant la 
situació que estem vivint.

2. Reducció d’un 20% de les compensacions 
per assistències a Tribunals i d’altres comissions 
dels membres que no són regidors o regidores.

3. Eliminació del càrrec de confiança. És una 
despesa important que podem evitar i les funcions 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

No passem el filtre 

A l’últim ple municipal celebrat el 26 de novem-
bre es va tornar a fer palès que la distància entre 
l’equip de govern i l’oposició és cada cop més gran. 
I que comença a ser insalvable. 

Entenem que ERC-Sumem per Alella té majoria 
absoluta –per això vam votar a favor de la investi-
dura– i que a nosaltres ens toca picar pedra i estar 
acostumades a rebre negatives a les nostres pro-
postes i al·legacions. Entenem, naturalment, que 
fer oposició és una feina ingrata i molt difícil, molt 
més encara davant d’un bloc monolític. Entenem 
també que una pandèmia mundial no és el millor 
moment per estar al capdavant d’un consistori i per 
això apreciem la gestió que se’n fa, i l’entrega i con-
vicció que aquests tasca exigeix. 

Realment ho entenem tot. Som gent empàtica 
i que vol treballar, com tots, pel bé comú d’Alella. 
Però episodis com el de l’últim ple ens posen en 
guàrdia: creiem que s’està perdent l’oportunitat de 
fer les coses des d’un prisma conciliador i en col-
laboració amb tots els actors, ja siguin polítics o 
veïnals, per tenir un poble encara millor del que ja 
és avui.

Trobem fora de lloc que el Govern s’enroqui 
sempre en les seves posicions, i que degradi i re-
butgi per sistema les propostes que formulen els 

i tasques que executa aquesta persona les pot re-
alitzar qualsevol treballador/a públic qualificat per 
gestionar la Secretaria d’Alcaldia.

4. Eliminació de la Gerència, entenent que amb 
la figura de l’Interventor i el seu equip adjunt ja 
es poden desenvolupar les tasques de supervisió i 
control de l’Ajuntament.

Només amb aquestes retallades, que res afec-
tarien a la ciutadania, es produiria un estalvi su-
perior als 200.000 euros en els comptes afectats. 
Alliberem recursos en benefici de la ciutadania.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alella disposa 
de 4 regidors/es de Govern a dedicació completa.

Continua a la secció de Ciutadans d’Alella

grups de l’oposició. I encara ens alarma més que 
ens contestin a preguntes amb altres preguntes, 
que ens diguin com hem de fer la feina i, sobretot, 
que ens renyin.

Nosaltres treballem com bonament podem i 
constructivament. Una de les funcions de l’oposi-
ció és fiscalitzar l’acció de govern, i no veiem bé 
que l’alcalde gesticuli ostensiblement i entoni el ja 
gastat “això no m’ho podeu fer” o ens retregui que 
les nostres formes no són correctes. És una manera 
personalíssima i molt estranya de diluir la proposta 
real amb retrets que no porten enlloc.

Nosaltres volem posar de manifest les nostres 
aportacions i crítiques a través del ple perquè cre-
iem que és de molt interès per a la ciutadania que 
hi hagi debat públic i que és democràticament sa 
sentir opinions diferents a la versió oficial, i enca-
ra més quan s’esdevenen, justament, en el fòrum 
de representants emès en directe a través de les 
xarxes. Anar a un ple amb tot beneït i vist per sen-
tència mostra un tarannà poc modern, per dir-ho 
d’alguna manera. 

Josep Bardés
portaveu del grup municipal

Gent d’Alella 

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Els pressupostos de la vergonya (IV)

Seguint l’escrit continuat a Ciutadans d’Alella
El govern va voler convertir el Ple en un fangar 

on amagar el seu IMMOBILISME, la seva SUPÈR-
BIA i, desgraciadament, la seva INSOLIDARITAT.

Nosaltres ja ho sabem. Els quatre grups hem 
intentat de diverses maneres (som molt diferents), 
tenir una relació correcta amb aquest govern. Cap 
ha tingut un resultat positiu. Van a la seva i obli-
den sistemàticament que els 6 regidors de l’opo-
sició representem el 60% dels votants d’Alella. I 
el 60% dels votants d’Alella ha dit NO a aquests 
pressupostos vergonyosos que només busquen la 
protecció dels interessos personals dels qui ma-
nen. 

Tots sabem que les majories absolutes no són 
bones, però aquesta s’està tornant perillosa. Peri-
llosa per la mala gestió; perillosa pel seu compor-
tament agressiu amb qui pensa diferent; perillosa 
per la seva insolidaritat i el seu immobilisme.

Els grups de l’oposició seguirem defensant 
els interessos de la majoria de votants d’Alella i 
no cedirem a les difamacions, ni a la política de 
baixos fons que amaga incapacitats i manques de 
voluntat.

Per finalitzar el nostre escrit conjunt volem ma-
nifestar que encara hi som a temps. Som a temps 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Els pressupostos de la vergonya (III)

Seguint l’escrit continuat a Gent d’Alella
És el moment d’implicar-nos i d’estar units per 

protegir als que més estan patint els efectes de la 
pandèmia i de la crisi. No només els veïns i veïnes 
d’Alella han de fer esforços, sinó que el consistori té la 
responsabilitat de respondre davant les necessitats.

Hem de ser exemplars.
La proposta consensuada per 4 de les 5 forces 

de l’oposició aconsegueix eliminar un 33’5% de les 
retallades proposades pel Sr. Almendro i enviem un 
missatge inequívoc als nostres veïns i veïnes: estem 
en política per fer un servei públic i no per buscar un

benefici propi. Si demanem sacrificis hem d’estar 
en disposició de fer-los de la mateixa manera. És un 
deure ètic i de corresponsabilitat.

Doncs bé, la proposta no va caure bé als senyors 
i senyores del govern d’Alella. De fet els va fer sentir 
molt malament, tant, que el seu NO va ser sec i so-
nor. Sense cap més explicació. Cap contraproposta. 
RES. Van decidir reservar-se per justificar-se en el Ple 
on pensaven aprovar-ho sense avergonyir-se el menys 
mínim.

I amb aquestes circumstàncies vam arribar al Ple 
de Novembre. Després d’explicar-nos els imports de 
les rebaixes i les excuses pertinents van coreografiar 
el seu NO a la nostra proposta. A banda de l’actua-

ció del Sr. Almendro, s’hi van afegir el Sr. Payà, la 
Sra. Matas i la Sra. Vilaró (Teresa) que van interpretar 
un pobre cant coral farcit de mentides i injúries amb 
l’únic objectiu de distreure i no entrar a la proposta. 
Demagògia, Ignorància, Populista, Pobre i Desconei-
xement, van ser només algunes de les perles dels in-
tèrprets, que amb l’únic propòsit de defensar el seu 
salari i les seves compensacions no van titubejar si el 
que feien era ètic i just pel poble que diuen represen-
tar. I és que “ande yo caliente y ríase la gente” no els 
pot definir millor.

Continua a la secció d’Alella Primer-PSC

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

de reconduir aquest pressupost, d’esmenar-ho i, 
si cal, començar de nou. Podem oblidar el que 
va passar al Ple, sempre i quan la ciutadania en 
surti beneficiada. Ho podem fer, perquè l’interès 
general està per sobre del particular.

Per últim, volem celebrar que el Ple va aprovar 
per unanimitat una moció amb motiu del 25 de 
Novembre, Dia internacional contra la violència 
envers les dones. Una violència que persisteix i 
que s’ha vist agreujada amb els confinaments, on 
les víctimes han hagut de conviure 24h al dia i 7 
dies a la setmana amb els seus agressors. És la 
nostra obligació protegir les víctimes. És la nostra 
obligació eliminar aquesta xacra. I és obligació de-
nunciar-ho. Ni una dona menys!
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‘Directe amb l’Alcalde’ i canals de comunicació amb l’Ajuntament

‘Directe amb l’Alcalde’ 
Els primer dimarts de cada mes, a les 19 h, a través del Facebook personal de l’Alcalde.
Excepcionalment al gener es farà el segon dimarts, dia 12.

Ajuntament d’Alella
La web www.alella.cat, l’aplicació alellAPProp i les xarxes socials.

Oficina d’Atenció a la Ciutadania
Dubtes alella.oac@alella.cat o 93 555 23 39 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h) o 
presencial amb cita prèvia. Tràmits 24 h/365 dies: www.alella.cat/tramits i tràmits 
presencials amb cita prèvia.

WhatsAppAlella
Només cal accedir al número  644 267 149 a través de l’aplicació de WhatsApp i posar la 
paraula “hola”.

ORGT per a taxes i impostos
Trucant a l’Organisme de Gestió Tributària  
934729191 / 674960759 o per correu-e: orgt.alella@diba.cat

Promoció Econòmica
Finestreta única d’entrada: 637737075. 
Grup unidireccional per rebre informació supramunicipal o mesures locals d’interès. Envia 
la frase “PROMOCIÓ ECONÒMICA RESPON” al mateix mòbil 637737075.

OAC

644 267 149

Organisme de
Gestió Tributària

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del Ple
PLE ORDINARI  DEL 24 DE SETEMBRE DE 2020.  Consulteu les vídeo actes dels plens municipals a www.alella.cat/plens

Elecció de la jutgessa de pau substituta. 
El Ple va aprovar l’elecció de Rosa Maria Moraleda Vila 
com a jutgessa de pau substituta, càrrec que ja venia de-
senvolupant en els darrers quatre anys. 
Aprovada amb els vots a  d’ERC+SxA, AA-CUP, Gd’A, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT
Liquidació del pressupost de 2019.
El Ple va quedar assabentat de la liquidació del pressupost 
de 2019 amb un resultat ajustat de 696.562 euros i un 
romanent per a despeses generals de 3.862.564 euros.
El Ple queda assabentat
Declaració d’especial interès de diferents obres d’instal-
lacions de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. 
Ple va aprovar la declaració d’especial interès 43 obres 
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum, 
que podran beneficiar-se del 90% de l’ICIO. 
Aprovat per unanimitat
Delegació parcial de competències a favor del Consell Co-
marcal del Maresme, per a la prestació dels projectes “Su-
port a les persones davant la crisis de la Covid en el marc de 
la política activa d’ocupació
El Ple va aprovar la  delegació parcial de competències que 
permetrà la contractació d’una treballadora familiar durant 

9 mesos de suport al SAD, en casos relacionats amb el 
Covid i el projecte de serveis socials més a prop. 
Aprovat per unanimitat 
Adhesió al pacte de les alcaldia pel clima i l’energia
El Ple va aprovar l’adhesió a aquest pacte de les alcaldies 
pel clima i l’energia, pel qual fa seus els objectius de la 
Unió Europea per l’any 2030 i es compromet a reduir les 
emissions de CO2 en més del 40% i d’elaborar en dos 
anys un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. 
Aprovat per unanimitat
Moció d’ERC+SxA per a la suficiència financera dels ens 
locals.
Aprovat per unanimitat
Moció transaccionada de JxCAT i ERC+SxA per controlar 
la salubritat i seguretat de les cases ocupades.
Aprovada amb els vots a  d’ERC+SxA, JxCAT, Gd’A, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP
Moció del grup municipal Ciutadans, per a l’elaboració 
d’un pla municipal en contra de l’okupació il·legal d’ha-
bitatges.
Rebutjada amb el vot a favor de Cs, l’abstenció de Gd’A 
i el vot en contra d’ERC+SxA, JxCAT, AA-CUP i AP-
PSC. 
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Serveis

TAXI A DEMANDA   Tel. 900 696 566 
Servei de taxi al preu de 2€ De dilluns a divendres de 7 a 20 h.  
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals.

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   Tel. 93 540 13 86

TAXIS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  DESEMBRE - GENER

5-6 de desembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42  
8 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83   
12-13 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83    
19-20 de desembre   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83  
27 de desembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
1-2 -3 de gener  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
6 de gener                               MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9-10 de gener   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16-17 de desembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23-24 de gener  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
30-31 de gener   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. 
Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
De dilluns a divendres, 8.30 a 14 h
Dijous de 8.30 a 14 h i 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 dijous de 15.30 a 20 h
Divendres de 10 a 13.30 h

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 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 8.30 a 13 h
De dilluns a dijous de 16.30 a 20 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.uesports.cat

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
De dimecres a diumenge de 10 a 14.30 h. Divendres i dissabte 
de 10.a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancats

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h

SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
alella.sindic@alella.cat. Cal sol·licitar cita prèvia 

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
93 202 98 02 /674 96 07 59

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

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

Properes sessions DNI electrònic: 5 de febrer (recollida 12 de febrer) i 5 de març (recollida 12 de març). A Can Lleonart. 
Consulteu la pàgina www.alella.cat/dnielectronic. Cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

CALENDARI FISCAL: DESEMBRE / GENER 
Taxa Mercat Municipal (4t trimestre)  26.11.2020  a  26.01.2021 

Taxa Mercat de Marxants (4t trimestre)  26.11.2020  a  26.01.2021 

Deixalleria mòbil
Del 22 al 27 de desembre (25 i 26 tancat) i del 5 al 10 de gener (6 tancat). 
De dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h i diumenge de 10 a 13.30h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i Charles Rivel.

Serveis de recollida a casa
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.

Els horaris es poden veure afectats per les 
mesures preventives imposades per la COVID-19

Reparatruck

Didaltruck
Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h 
19 de desembre i 17 de gener (si la situació ho permet)

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. 
4 i 20 de desembre i 9 i 24 de gener (si la situació ho permet) 
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L’agenda s’ha vist afectada per les 
mesures sanitàries imposades per 

frenar la COVID-19.

Consulteu l’agenda al web  
www.alella.cat per estar al cas 

dels últims canvis.

Circ
d’hivern
Júlia Campistany i LACAM

A circ 
dies 18 i 19/12/2020 · 19 h
Preu: entre 10 i 12 € 
Entrades a alella.koobin.cat

Aquesta nova producció 
arribarà després de dues 
intenses setmanes de 
residència de creació a 
l’Espai, no sense superar 
moltes incerteses i vicissituds 
relacionades amb els difícils 
temps que ens ha tocat viure.
Una proposta escènica única 
i inèdita, una aposta per la 
creació i la cultura viva i activa.



A ALELLA 
CELEBREM EL NADAL

#EmQuedoaAlella#JoComproaAlella

ENCESA DE LLUMS DE NADAL
4 de desembre de 2020 a les 18h a la Plaça de l’Ajuntament

FIRA DE NADAL I ACTES DE LA MARATÓ
19 i 20 de desembre

BOTIGUES AL CARRER 
diumenge 20 de desembre, de 10 a 14h

CONCURS D’APARADORS
adreçat als establiments d’Alella, amb premis de 300, 200 i 100 €

  
CONCURS DE CARRERS ENGALANATS 

adreçats a veïns i veïnes que conviuen en un mateix carrer, amb tres premis de vals 
descompte dels establiments d’Alella valorats en 300, 200 i 100 €

CONCURS DE FAÇANES
adreçat a veïns i veïnes d’Alella que poden guarnir balcons, finestres i/o portes, amb 
tres premis de vals descompte dels establiments d’Alella valorats en 200, 100 i 50 €

SORTEIG DE 50 PANERES
 per valor de 100 € en vals descompte de diferents establiments d’Alella. Hi podrà 

participar tothom qui realitzi compres superiors a 20 € en els establiments adherits 
al sorteig i que lliurin el tiquet de compra a Can LLeonart

PLATAFORMA DE COMERÇ LOCAL 
www.alella.cat/jocomproaalella per comprar vals regals per aquestes festes

Més informació i inscripcions a www.alella.cat/nadal2020


