
ANNEX PRIMER 

 

Programa de govern 
 
BON GOVERN 

La gestió duta a terme els darrers deu anys fa de l’Ajuntament d’Alella un dels més sanejats del 
nostre país. Continuarem fent una administració... 

 

 amb austeritat i rigor, treballant per la seva modernització, 

 mantenint els nivells de qualitat sense apujar la pressió fiscal, 
 amb transparència i comunicació amb la ciutadania, 

 millorant la relació amb la ciutadania a través d'una nova oficina d'atenció ciutadana,   

 i apostant per mancomunar serveis fonamentalment amb El Masnou i Teià. 

 

CULTURA I EDUCACIÓ 

L’educació i la cultura han estat prioritàries aquests darrers mandats. Donarem continuïtat a la 

feina desenvolupada fins a data d’avui i seguirem fent-ne eixos principals de la nostra actuació.  
 

 Treballarem per construir un espai cultural amb sala polivalent en l'àmbit de l'actual Casal. 

 Potenciarem propostes com Espais de Poesia, Músics en Residència o Can Manyé. 

 Continuarem donant tot el recolzament als centres educatius públics. 
 Avançarem en el desenvolupament del projecte de la biblioteca. 

 

IDENTITAT I ECONOMIA 

“Talent i vinyes” és la síntesi d’allò que som. Cal potenciar la nostra economia fent de les persones 

que vivim a Alella i del seu paisatge els elements dinamitzadors.  

 

 Continuarem promovent el turisme local i la Denominació d’Origen Alella. 

 Promocionarem la marca “Alella”. 

 Farem possible l’arribada de la fibra òptica fins a totes les llars aquest mandat. 

 Seguirem donant suport als emprenedors i potenciant el comerç de proximitat. 

 Participarem en la gestió del futur centre d'empreses del Masnou. 

 Donarem suport a les persones per a la seva ocupació. 

 Començarem a planificar el futur parc empresarial de la Miralda. 

 

 

ATENCIÓ A LES PERSONES 

Les persones són allò que ens mou. Siguin grans, joves o infants, són el motiu pel que treballem. 
Objectius: la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.  

 

 Construirem nous habitatges públics a la parcel·la pública del carrer Canonge. 

 Suport a les famílies, mantenint els programes d’ajuts a l’escolarització i d’emergències 

socials. 

 Suport a la gent gran, seguint potenciant els serveis d’atenció domiciliària i teleassistència. 

 Continuarem desenvolupant polítiques d’equitat de gènere. 



 Crearem un programa de voluntariat al nostre poble. 
 
JOVENTUT I ESPORT 

Potenciarem les polítiques juvenils, fent-les prioritat del proper govern, i continuarem la promoció 
de l’esport com a element de formació i salut.   

 

 Potenciarem el nou Espai Jove com a servei referencial pel jovent. 

 Desenvoluparem el nou Pla Local de Joventut amb la participació del jovent.  

 Seguirem potenciant l’Escola d’Iniciació Esportiva i els clubs esportius.  
 Treballarem per modernitzar i planificar els equipaments esportius municipals. 

 

 

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

Seguirem millorant els carrers, parcs i zones verdes del poble. Aquesta feina no té final i requereix 
de planificació, constància i recursos.  

 
 Continuarem millorant l’espai públic i les infraestructures. 

 Seguirem amb l’arranjament del Passeig de la Riera. 

 Avaluarem el servei de transport públic a la carta per tal d'ampliar-ne el seu abast. 

 Generarem nous espais d’aparcament a l’entorn del centre del poble. 
 Continuarem la substitució progressiva de l’enllumenat públic millorant-ne l’eficiència 

energètica, i  introduirem vehicles elèctrics a la flota municipal. 

 Continuarem amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques tant a la via pública com als 

equipaments municipals. 
 Continuarem millorant les connexions i seguretat de la BP-5002. 

 Treballarem per l’eliminació definitiva del peatge d’Alella. 

 

PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA 

Hem d’implicar encara més la ciutadania amb el seu poble, en les seves decisions, en la seva vida 

social i en el respecte del comú. Cal seguir treballant per poder tenir també un poble encara més 

segur i més cívic.  
 

 Seguirem potenciant les comissions ciutadanes com a eines de participació. 

 Mantindrem el suport a les entitats del poble. 
 Vetllarem pel civisme i la solidaritat ciutadana i per la cooperació internacional. 

 Treballarem per incrementar la seguretat, fent la policia local més propera a comerços i 

ciutadania. 
 Elaborarem un document que estableixi els mecanismes per a una millor participació 

ciutadana. 

 

SOSTENIBILITAT I TERRITORI 
La protecció del sòl no urbanitzable, el manteniment i potenciació del paisatge i la cerca de la 
sostenibilitat en la gestió tant dels recursos energètics com dels residus han estat i seran 

fonaments de la nostra acció de govern.  
 Aprovarem definitivament el POUM. 
 Continuarem treballarem per trobar una solució viable a la Torre del Governador. 

 Donarem continuïtat al programa d’ajuts agroambientals. 



 Mantindrem la política de bonificacions als ciutadans que gestionen els residus. 

 Seguirem apostant per les energies renovables i la recuperació de les aigües del subsòl 


