
Acord de govern per Alella

Les formacions polítiques d’Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per Alella i Alella
Primer – Candidatura de Progrés han arribat a un acord programàtic per al govern d’Alella
per al mandat 2015-2019.

Amb aquest  acord  es  dóna  continuïtat  a  l’entesa  iniciada  el  juny  de  2004 en  la  vida
municipal del nostre poble, amb la voluntat de continuar desplegant polítiques de progrés
posades al servei de les persones i de la millora de la seva qualitat de vida i benestar, del
desenvolupament  sostenible  del  nostre  territori  i  de  la  gestió  eficient  dels  recursos
municipals d’Alella.

Aquestes polítiques han de fonamentar-se, en primer lloc, en el tractament transversal dels
processos polítics de presa de decisions i de la gestió tècnica de les diferents àrees de
l’administració local, mitjançant el treball coherent i cohesionat desenvolupat des de les
diverses regidories. 

En segon lloc, els signants del present acord manifesten la seva plena determinació de
promoure la participació ciutadana per tal  d'intentar articular  les respostes davant dels
reptes  d’Alella  des  d’una àmplia  majoria  social,  així  com avançar  en  l'increment  de  la
transparència de l'acció pública.

En tercer lloc i com a pauta d’aplicació genèrica a les grans iniciatives de l’acció de govern,
aquestes polítiques exploraran fins on sigui possible l’establiment del consens amb els
grups municipals de l’oposició. Per aquest motiu es facilitarà als regidors de l’oposició la
informació i els mitjans necessaris per portar a terme la seva feina. 

Finalment, aquestes polítiques s’orientaran vers l’enfortiment del poder local, a través de
l’optimització dels recursos humans i materials propis de l’Ajuntament i l’establiment de
línies de col·laboració amb altres administracions supramunicipals.

Ambdues  formacions  manifestem  també  la  nostra  disposició  a  poder  ampliar  aquest
govern,  que  té  una  vocació  de  sumar  les  esquerres  d'Alella,  si  acabés  existint  una
confluència de voluntats amb algun altre dels grups municipals.

Pel present acord formaran el proper equip de govern municipal els regidors d’ERC+SxA
Andreu Francisco i Roger, Teresa Vilaró i Comas, Anna Alfaro i Lucas, Fede Salas i Mañas,
Ana Fernandez i Amela, Laura Ribalaiga i Prats i Isabel Nonell i Torras,  i la regidora d'Alella
Primer - CP Glòria Mans i Cervantes. 

Les parts signants d’aquest document acorden:

1. Acceptar fins al final de l’actual mandat municipal l’acord programàtic consensuat
pels signants i que s’adjunta al present document com a Annex Primer.

2. Els signants votaran Andreu Francisco i Roger en el ple de constitució el 13 de
juny de 2015.

3. L’alcalde, Andreu Francisco i Roger, delegarà en els regidors signants les diferents
àrees de govern segons el Cartipàs que s’hi incorpora com a Annex Segon.

4. La Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde i formada per tres regidors
o regidores d’ERC+SxA i la regidora d'Alella Primer - CP. 



5. Les tres primeres tinences d’alcaldia correspondran a ERC+SxA i la quarta a Alella
Primer – CP.

6. Els signants del present acord es comprometen a no presentar al Ple Municipal
cap proposta de caire municipal que no hagi estat prèviament consensuada per la
Junta de Govern Local. Aquest compromís no inclou el cas de propostes polítiques
d’àmbit  supramunicipal  presentades  per  qualsevol  grup  municipal.  L’esmentat
compromís implicarà la unanimitat en el vot de tots els regidors signants d’aquest
acord, llevat dels casos previstos en el punt setè del codi ètic que s’afegeix com a
Annex Tercer.

7. A  nivell  nacional,  aquest  mandat  afrontarem  reptes  que  ens  poden  dur  a  la
consecució  d'un  Estat  propi  per  a  Catalunya.  Els  signants  d'aquest  acord  es
comprometen  a  respectar  democràticament  l'expressió  majoritària  de  la
ciutadania, si així ho expressa la majoria de la ciutadania i a posar-se a disposició
del nou Parlament, del president i del Govern de Catalunya que sorgeixin de les
eleccions del 27 de setembre de 2015.

I com a prova de conformitat i acceptació dels continguts i dels termes reflectits en
aquest  document i  en els  annexos que l’acompanyen, signen tots els anomenats a
l’inici del document. 

Alella, 12 de juny de 2015

Andreu Francisco i Roger

ERC + Sumem per Alella

Glòria Mans i Cervantes

Alella Primer - CP

Teresa Vilaró i Comas

ERC + Sumem per Alella

Anna Alfaro i Lucas

ERC + Sumem per Alella

Frederic Salas i Mañas

ERC + Sumem per Alella

Ana Fernàndez i Amela

ERC + Sumem per Alella

Laura Ribalaiga i Prats

ERC + Sumem per Alella

Isabel Nonell i Torras

ERC + Sumem per Alella



ANNEX PRIMER

Programa de govern

BON GOVERN
En els darrers dotze anys l’Ajuntament d’Alella ha esdevingut una administració 
econòmicament sostenible, amb més transparència i eficiència.  

 continuarem fent una administració al servei de les persones, amb rigor i austeritat,
 amb un govern que escolta i actua, desplegant el Reglament de Participació 

Ciutadana, 
 incrementant la transparència i la comunicació, amb un nou portal de Dades 

Obertes,
 al costat de la gent, seguint abaixant la pressió fiscal en allò possible i mantenint el

nivell de qualitat dels serveis,
 amb major proximitat, desplegant la nova Oficina d'Atenció Ciutadana presencial i 

virtual, 
 més exigent, amb la creació de la figura del Defensor/a del Ciutadà/ana,
 i mancomunant serveis amb d'altres municipis quan representi una gestió més 

eficient.

CULTURA I EDUCACIÓ
Compromesos amb els valors republicans, l’educació i la cultura han estat i seran pilars de 
la nostra actuació.

 Farem realitat el nou Espai Cultural al carrer Santa Madrona que inclourà una sala 
polivalent amb prop de 280 localitats, espais per a l'escola de dansa, música i la 
seu del Casal d'Alella.

 Seguirem potenciant projectes educatius i culturals com Espais de Poesia, Músics 
en Residència, Alella Viu la Música, els Juliols de la Universitat de Barcelona, les 
Jornades Ferrer i Guàrdia, l'escola d'adults o Can Manyé.

 Mantindrem el suport als centres educatius públics i les seves AMPAs.
 Ampliarem els programes de reforç escolar en col·laboració amb els centres 

educatius per tal d'afavorir la igualtat d’oportunitats en l’educació.
 Posarem en marxa propostes per millorar l'aprenentatge de l'anglès del nostre 

jovent.
 Crearem el Consell d’Infants del poble, per potenciar la seva participació en els 

afers públics.
 Treballarem per obrir les pistes esportives dels centres educatius públics fora de 

l'horari escolar, i ampliarem els camins escolars.
 Impulsarem la formació teatral, musical i plàstica, i potenciarem l’escola de dansa.
 Perseguirem la consecució dels recursos necessaris per construir la nova biblioteca

i arxiu municipals al Torrent Vallbona.

IDENTITAT I ECONOMIA
“Talent i vinyes” continua sent la síntesi d’allò que som. Allò que ens diferencia, que ens 
caracteritza, ens dóna la nostra identitat i serà el motor de la nostra economia.



 Avançarem en la promoció de l'enoturisme i continuarem liderant el territori de la 
Denominació d'Origen Alella per convertir-nos en referent del turisme del vi més 
enllà de les nostres fronteres.

 Actuarem per tal que la rehabilitació de la Torre del Governador sigui una realitat i 
es converteixi en un dels referents de l'oferta turística del municipi.

 Invertirem en la millora de l'arxiu històric per tal de facilitar la seva consulta i 
conservació i seguirem donant suport a projectes de recuperació de la memòria 
històrica.

 Aprofundirem en les polítiques de suport a l'emprenedoria i crearem la Xarxa 
d'Empresaris/es i Emprenedors/es d'Alella.

 Desenvoluparem un servei d'acompanyament personalitzat a les persones a l'atur.
 Aprofitant les fortaleses del nostre teixit comercial, desenvoluparem noves 

estratègies per a la seva promoció, destacant l’acció en els eixos comercials i la 
dinamització del Mercat Municipal i el Mercat dels Marxants. 

 Amb el POUM aprovat, treballarem en la planificació del futur parc empresarial de 
la Miralda com a nou dinamitzador econòmic per al poble i la seva gent.

 Participarem del procés d'alliberament nacional com hem fet fins ara, i serem al 
costat de les nostres institucions per a la consecució de la República Catalana.

ATENCIÓ A LES PERSONES
Estem al servei de les persones, grans, joves i infants. La nostra funció és treballar per 
millorar-ne la seva qualitat de vida i intentar igualar-ne les oportunitats.

 Replantejarem l'àrea de Serveis Socials per tal de fer-ne un nou Servei d'Atenció a 
les Persones de més abast i més proper.

 Recolzarem les famílies, mantenint els programes d’ajuts a l’escolarització i 
reformulant els ajuts a l'IBI per tal que arribin a més persones.

 Seguirem al costat de la gent gran promovent l'envelliment actiu i potenciant 
encara més els serveis d’atenció domiciliària i la teleassistència, tot plantejant de 
desenvolupar nous projectes com «els àpats en companyia» o «la farmàcia a casa».

 Reforçarem les polítiques d’equitat de gènere.
  Aprofundirem en les polítiques d'acollida a les persones nouvingudes.
 Elaborarem un pla local de salut per promoure hàbits saludables.
 Farem per aconseguir que una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques 

tingui la seva base a Alella. 
 Continuarem donant suport i formació a les entitats que desenvolupin tasques 

d’acció social i al voluntariat, i proposarem la creació d'un banc de temps.
 Impulsarem  el  Consell  Municipal  de  Salut  en  col·laboració  amb  el  consultori,

centres  mèdics  i  farmàcies  del  poble  per  millorar  l’oferta  i  qualitat  del  servei
sanitari.

JOVENTUT I ESPORT
Consolidarem les polítiques d'adolescència i joventut, i millorarem les instal·lacions 
esportives per potenciar l’esport com a element de formació i salut.

• Desplegarem polítiques dirigides al jovent adolescent de 12 a 16 anys amb  la 
creació d’un Pla Local d’Adolescència i les dirigides al jovent de 16 a 30 a través 
del Pla Local de Joventut.

• Desenvoluparem un programa integral d’assessories basat en la informació, 
l’orientació, l’assessorament i l’acompanyament del jovent. 



• Seguirem potenciant l'Espai Deures per a adolescents i la sala d'estudi en èpoques 
d'exàmens. 

• Impulsarem una línia d’ajuts per facilitar que el jovent es pugui emancipar sense 
haver de marxar d’Alella.

• Impulsarem espais d’emprenedoria social per a joves per tal de fomentar la 
creativitat, la innovació, l’esperit crític i la participació

• Continuarem impulsant l’Escola d’Iniciació Esportiva i donant suport als clubs 
esportius del poble.

• Millorarem les instal·lacions esportives del municipi, construint les noves 
dependències al Camp Municipal d’Esports i treballant per a l'adquisició dels 
terrenys adjacents, arranjant la Pista d'Atletisme, i invertint en la modernització del 
Pavelló Municipal.

• Redactarem el Mapa Municipal d’Instal·lacions Esportives, per planificar els 
equipaments i la futura zona esportiva de Creu de Pedra.

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT
Aquests darrers anys hem definit un model de via pública a Alella, millorant els carrers, 
parcs i zones verdes. Persistirem en aquesta feina.

 Destinarem més d'un milió d'euros en quatre anys per millorar la pavimentació, les 
voreres i l'accessibilitat dels nostres carrers.

 Millorarem la xarxa d'estacionaments amb la creació de zones d'aparcament 
preferent per als veïns i veïnes d'Alella i la implementació de tecnologies per 
facilitar als conductors la localització de places lliures.

 Connectarem el Passeig de la Riera amb Alella Parc per als vianants i redactarem el
projecte executiu del tram entre Can Lleonart i l'autopista.

 Continuarem apostant pel taxi a demanda i  treballarem per ampliar la connectivitat
en transport públic  amb Barcelona d'acord amb la Generalitat.

 Treballarem perquè la Generalitat aprovi el projecte de la rotonda d'accés a Can 
Magarola i se'n trobi el finançament per a la seva construcció.

 Lluitarem per l’eliminació definitiva del peatge d’Alella i que en cap cas se n'allargui
la seva concessió.

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ
Les persones fem del nostre poble una realitat viva, on creem xarxes de relacions que ens 
fan una comunitat participativa i cohesionada. Ho continuarem facilitant.

 Reforçarem l'àrea de participació ciutadana dotant-la de més recursos humans i 
tècnics.

 Posarem en funcionament el Consell de Poble i les audiències públiques, i 
seguirem potenciant les comissions ciutadanes com a eines de participació i 
decisió.

 Augmentarem el suport al teixit associatiu del poble i posarem en servei nous 
espais per a les entitats.  

 Continuarem potenciant el voluntariat per tal d'ampliar els camps en els que es 
desenvolupa.

 Treballarem per la sensibilització i el control en matèria de civisme per millorar la 
convivència en l'espai públic.

 Actuarem per tal que la ciutadania provinent d'altres països tingui accés a tota la 
informació d'allò que passa al poble i n'acabin sent part activa.

 Mantindrem els recursos destinats a la cooperació internacional en el 0,7% dels 
ingressos propis del pressupost municipal.



SOSTENIBILITAT I TERRITORI
Aprovat el nou POUM i l’ampliació de l’Espai d'Interès Natural, podrem continuar 
assegurant la protecció del sòl no urbanitzable, el manteniment i potenciació del paisatge i 
avançarem en l’impuls de propostes de sostenibilitat i eficiència energètica.
 

 Promourem la creació de l’Oficina Verda d’Alella, reformulant la regidoria de Medi 
Ambient com una àrea de sostenibilitat i eficiència energètica que també integri el 
suport al món agrari, especialment el vitivinícola, i el manteniment dels boscos.

 Continuarem prioritzant la prevenció d’incendis amb la nova ADF, la xarxa 
d’hidrants, les franges de prevenció d’incendis i la col·laboració amb el Parc 
Serralada Litoral.

 Donarem continuïtat al programa d’ajuts agroambientals per facilitar el 
manteniment de la vinya i del paisatge.

 Crearem una zona d'horts urbans públics.
 Desenvoluparem el nou servei de gestió de residus, millorant-ne la qualitat i 

facilitant a la ciutadania una millor separació, tot mantenint la política de 
bonificacions.

 Treballarem per fer possible la construcció de 12 nous habitatges públics de lloguer
al Torrent Vallbona i la programació d'altres de protecció social.

SMART CITY I SEGURETAT
Les tecnologies han de permetre incrementar l'eficiència dels serveis municipals i facilitar 
eines per a la millora de la vida de la ciutadania. 

 Allà on els operadors privats no arribin, treballarem alternatives per donar 
cobertura d'Internet d'alta velocitat a totes les llars.

 Desenvoluparem el Pla Director de Smart City que hem estat elaborant enguany per
posar la tecnologia al servei de les persones i l'optimització dels serveis que presta 
l'Ajuntament.

 Implantarem un sistema preventiu basat en la lectura de matrícules de vehicles per
tal d'incrementar la seguretat dels domicilis. 

 Continuarem implementant millores organitzatives i tècniques en el cos de la 
policia local per fer-la més eficient i propera a la ciutadania i els comerços.



ANNEX SEGON

Cartipàs Municipal

Andreu Francisco i Roger, alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda, Participació Ciutadana,
Urbanisme, Medi Ambient, i Transparència.

Teresa Vilaró i Comas, regidora de les àrees d’Educació, i Cooperació Internacional.

Anna Alfaro i Lucas, regidora de Adolescència i Joventut, i Equitat.

Fede Salas i Mañas, regidor de les àrees de Civisme i Seguretat Ciutadana, Cultura i Festes
Populars.

Ana Fernàndez i Amela, regidora de les àrees de Serveis Municipals i Via Pública, Obres
Públiques, i Mobilitat.

Laura  Ribalaiga  i  Prats,  regidora  de  Serveis  a  les  persones (Serveis  Socials,  polítiques
d'ocupació i habitatge).

Isabel  Nonell  i  Torras,  regidora  de  les  àrees  d'Administració,  Comunicació,  i  Promoció
Turística.

Glòria Mans i Cervantes, regidora de les àrees d'Emprenedoria, Comerç i Consum, i Salut i
Esports.



ANNEX TERCER

Codi ètic de l’equip de govern

1. L’equip de govern està constituït per membres de les diverses formacions que el
componen i comparteixen els mateixos drets i deures pel que fa al funcionament
intern i la dinàmica de l’equip de govern. 

2. Les decisions relatives al programa de govern es prendran d’acord amb el contingut
de l’acord de govern signat  per  les formacions.  I,  per  tant,  tots  els  regidors  es
comprometen a respectar els acords i les decisions de la majoria.

3. Tots els regidors i regidores es comprometen a defensar públicament el programa
de govern, sense avantposar-hi qüestions d’interès personal,  que en cap cas no
podran ser assumides per l’equip de govern.

4. Des del moment que hom accepta formar part de l’equip de govern, cadascú haurà
de vetllar perquè les seves accions públiques no perjudiquin la imatge de l’equip de
govern ni es contradiguin amb els principis del programa de govern.

5. Els regidors de l’equip de govern gaudiran de plena autonomia en la gestió de les
àrees  que  tindran  delegades,  sempre  d’acord  però,  amb  la  igualment  plena
corresponsabilitat amb el conjunt de l’acció de govern.

6. Les formacions es comprometen a presentar les propostes i mocions d’urgència a
la Junta de Govern, per tal de consensuar-les. Tanmateix podran abstenir-s’hi quan
afecti  qüestions  de  caràcter  ideològic  o  campanyes polítiques  de partit  que no
siguin compartides.

7. El vot dels grups municipals als plens serà unànime, previ consens d’acord amb els
punts anteriors, tret dels casos en què el vot afecti conviccions morals o religioses
individuals i d’aquells aspectes per als quals prèviament s’hagi acordat el vot lliure
a la Junta de Govern.

8. En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes set clàusules o d’algun dels punts de
l’acord de govern, els regidors podran donar per finalitzada aquesta relació.


