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12 propostes passen a la
votació final dels Pressupostos
Participatius
Un total de 371 vilassarencs i vilassarenques han participat a la fase de
prioritzacióde propostes ciutadanes, de la qual’han sortit les 12 que
passen a la votació final dels Pressupostos Participatius:
1- Nous equipaments esportius públics
2- Ampliació de l’Anella Verda – Recorregut saludable
3- Skatepark
4- Creació d’illes de vianants al centre de la vila
5- Millora dels parcs infantils de can Rafart
6- Millora de l’accessibilitat dels carrers del centre del poble
7- Millora de la Plaça de la Vila
8- Increment de les places d’aparcament properes al centre del poble
9- Ampliació del parc públic d’habitatge
10- Ampliació de la xarxa de carril bici
11- Senyalització de rutes saludables
12- Renovació dels contenidors de la brossa

Amb aquestes propostes a la mà, els Serveis Tècnics municipals estan
treballant per a pressupostar-les i il·lustrar-les abans de portar-les a la

Segueix-nos a les xarxes socials!

votació final que està prevista a finals del mes d’abril.
A la darrera votació del procés hi podran participar totes les persones
de més 16 anys empadronades al municipi. Es podrà votar en línia al
lloc web participa.vilassar.cat o presencialment dipositant la butlleta,
que s’enviarà a totes les cases, a les urnes que trobareu als següents
emplaçaments:
• Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
• Mercat Municipal Can Robinat
• Espai Cívic Les Escoles
• Biblioteca Can Manyer
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Resultat positiu de l’auditoria financera sobre el control intern de
l’Ajuntament
A partir dels informes d’auditoria realitzats,
l’Ajuntament obté un resultat molt positiu que avala
la bona gestió de control econòmica-financera del
consistori i dels seus òrgans dependents.

Té per objecte l’examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i els processos de l’Ajuntament, amb
l’objecte de proporcionar una valoració independent
sobre la seva racionalitat econòmica-financera i la seva
adequació als principis de bona gestió. Es basa doncs,
en dos principis:
1. Eficàcia, eficiència i economia: òptima
utilització dels fons públics
2. Gestió prudent en aplicació dels fons i els
compromisos que adquireixin
S’ha realitzat una exhaustiva revisió de tots els comptes
i els processos, estimant que tot és correcte i conforme,
amb alguna recomanació sobre periodificació en
alguna partida.

NOTÍCIES

En compliment al RD 424/2017 de 28 d’abril de regulació
del règim jurídic de control intern en les entitats del
sector públic, l’Ajuntament se sotmet anualment a
una auditoria financera, operativa i de compliment de
processos, per tal de d’oferir la màxima transparència
respecte a les accions, operacions i procediments de
gestió econòmica que desenvolupa.
Tot i que amb una auditoria de comptes és suficient per
garantir les obligacions de control, des d’Intervenció i
Hisenda, s’ha determinat elaborar dos informes més,
tant de l’Ajuntament com dels ens dependents, que
es complementen amb una auditoria de compliment i
una altra d’operativa.

Auditoria financera del Consorci de la Massa :
La conclusió és que la informació financera facilitada
expressa, en tots els aspectes significatius, la
presentació fidel del patrimoni i de la situació financera.
Únicament aconsella que també formulem inventari
de béns.

En aquest sentit, els comptes del consistori se
sotmeten a un ampli control fiscalitzador, però també
a una oportunitat per a millorar els processos emprats
i per oferir una màxima transparència a la ciutadania.

Auditoria financera del Museu Arxiu :
Igual que La Massa, la conclusió és que la informació
financera facilitada expressa, en tots els aspectes
significatius, la presentació fidel del patrimoni i de la
situació financera del’ens.

Informes elaborats:
• Auditoria de compliment de l’Ajuntament
• Auditoria operativa de l’Ajuntament
• Auditoria financera del Consorci de la Massa,
Museu Arxiu
• Informe financer de l’Ajuntament

Memoràndum sobre l’informe financer de
l’Ajuntament:
Anàlisi molt àmplia amb unarecomanació sobre
la capitalització del préstec participatiu a Viserma,
operació que ja es va portar a terme el desembre del
2020.

Auditoria de compliment de l’Ajuntament, la Massa
i el Museu Arxiu:
Té per objecte verificar que els actes, operacions i
procediments de gestió econòmica-financera s’han
desenvolupat de conformitat amb les normes que els
son d’aplicació.
S’han revisat les vessants d’impostos i de contractes:
1. Pel que fa referència a impostos, s’ha verificat
el càlcul, comptabilització i pagament, estimant-se tot
correcte, i sempre dins els terminis obligatoris.
2. Contractes: S’ha revisat una mostra de
contractes de més de 5.000 €, amb un resultat que
qualifica de “favorable”, sense identificar cap mena
d’incidència.
Auditoria operativa de l’Ajuntament, la Massa i el
Museu Arxiu:
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L’Ajuntament de Vilassar de
Dalt liquida el Pressupost 2020
amb tots els indicadors de
solvència en positiu

L’Ajuntament es dota d’un
Estudi de Mobilitat Urbana i
Sostenible

Després d’un any complicat a causa de la pandèmia
de la Covid-19, l’Ajuntament ha tancat l’exercici 2020
amb unes excel·lents dades que posen de manifest,
un cop més, la seva bona situació financera.
L’exercici del darrer any ha reforçat la tendència
positiva en tots els indicadors de solvència econòmica
com l’estalvi net, el romanent de tresoreria, el deute i
el període mitjà de pagament a proveïdors. Uns bons
resultats que han servit al consistori per fer front a
les necessitats econòmiques i socials de la població
ocasionades per la pandèmia.

Vilassar ja disposa d’un Estudi de Mobilitat Urbana
i Sostenible. Aquest nou document permetrà la
transformació i la recuperació de l’espai públic
amb actuacions que fomentin la mobilitat a peu i
els espais de convivència per a la ciutadania.

Amb tot, s’han pogut destinar més de 400.000€
extraordinaris a pal·liar els efectes de la Covid-19 a
Vilassar i s’han fet inversions reals efectives per un
import superior a 1.270.000€. Tot plegat sense haver d’
incrementar els impostos municipals.

Han estat mesos de treball conjunt entre tècnics
de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona per
elaborar un estudi de mobilitat sostenible aplicable
al municipi. Aquest estudi s’ha acompanyat i
complementat per un Procés Participatiu i un
assessorament tècnic de les propostes ciutadanes
i una revisió posterior dels documents en clau de
gènere. La seva elaboració també ha estat seguida
per una Comissió amb representació dels diferents
col·lectius, així com de regidors i tècnics municipals,
amb l’objectiu de validar el treball realitzat a cada
una de les fases i pel Consell de Mobilitat i Seguretat
local. El document resultant ha esta aprovat pel Ple.

D’altra banda, el romanent acumulat de tresoreria
s’eleva fins als 2.077.915,28€, xifra que permetrà poder
dedicar recursos addicionals per garantir el suport
necessari derivat de l’actual crisi sanitària i preparar un
pla d’acció de millora de la via pública.
Totes les àrees de l’Ajuntament han treballat amb
molta cura per tal d’assegurar el manteniment de
les inversions previstes i la despesa essencial. La
principal prioritat ha estat donar cobertura a les
necessitats socials creixents fruït de la crisi actual,sense
incrementar la càrrega fiscal.

Per elaborar l’estudi s’han tingut en compte els
objectius de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya 9/2003:
1. Configurar un sistema de transport eficient
2. Augmentar la integració social i l’accessibilitat
més universal
3. Incrementar la qualitat de vida de la ciutadania
4. Millorar les condicions de salut de la ciutadania
5. Incrementar la seguretat en els desplaçaments
6. Establir pautes de mobilitat més sostenibles
En aquest sentit, el document inclou també els
estudis ja existents com el Pla d’accessibilitat, el Pla
de seguretat vial, l’Estudi de camins escolars..., amb
els quals l’Ajuntament reforça la voluntat de seguir
impulsant una mobilitat sostenible al municipi i es
dota d’un instrument que orienti el desenvolupament
de les diferents accions fins al 2026.
Podeu consultar l’Estudi de Mobilitat Urbana i
Sostenible a la pàgina web municipal vilassar.cat.

Les principals magnituds de tancament del 2020 han
estat les següents:
• Resultat pressupostari: + 1.599.23,42€.
• Estalvi net: + 1.205.259,33€
• Romanent de tresoreria acumulat: + 2.077.915,28€
• Recursos líquids : + 1.532.500,75€
• Inversions realitzades: + 1.270.661,17€
• Noves inversions per millorar la neteja viària: +
325.000€ en noves escombradores, alhora que s’han
doblat el nombre de persones assignades al servei.
• Reducció despeses financeres d’un 40 %, fruït
de la negociació de les condicions amb els bancs i
amortització de préstecs.
• Endeutament: reducció d’un 4 % del rati, amb un
percentatge final del 65,29%.
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Quins criteris de poda s’apliquen
a l’arbrat de Vilassar?
Durant els mesos d’hivern s’han portat a terme els
treballs de poda de l’arbrat viari del municipi. Unes
feines que van finalitzar amb l’arribada de la primavera
respectant, així, el cicle natural dels arbres.

• Poda de reforma. És una actuació extraordinària
que es fa en casos determinats i perquè l’estructura
de l’arbre ho requereix per motius de seguretat. Es
fa només en època de parada vegetativa. Es tracta de
deixar l’arbre amb una capçada més continguda, baixa
i segura que es mantingui en el temps sense necessitat
de més intervencions. Per aconseguir-ho cal fer els
talls eliminant els suplents més joves, resultants de
les podes anteriors. No es tracta d’escurçar-los sinó
eliminar-los sencers, per obligar l’arbre a rebrotar per
crear una nova capçada reformada. Un cop s’arriba
a aquesta fase, ja només s’hauran de fer podes de
manteniment.
• Poda de periòdica. Es fa anualment en determinades
èpoques de l’any amb l’objectiu d’eliminar fruits
carnosos que generen conflictes a la via pública.

Però, per què l’Ajuntament no poda tots els arbres
del municipi? Per què alguns sí i d’altres no? Per què
no es poden tots els arbres de la mateixa manera?
Per què en alguns se’ls deixen branques i a d’altres
no? Totes aquestes preguntes tenen la resposta en
el Pla de Poda aprovat per l’Ajuntament i que es basa
a preservar i millorar la salut de l’arbrat viari amb
l’objectiu de seguir gaudint dels seus beneficis per
a la nostra salut. A Vilassar es fan tres tipus de poda
segons la varietat, l’estat o la situació de l’arbre:
•
Poda de manteniment. És la que es fa
majoritàriament i que es pot portar a terme durant
tot l’any. En aquest tipus de poda s’inclouen també
les tasques de control i seguiment de l’arbrat. És
molt important la seva funció preventiva. En moltes
ocasions el manteniment de l’arbrat pot consistir
a realitzar una inspecció que ens confirmi que no
hi ha necessitat d’intervenció. Es fa a arbres adults
o madurs. La finalitat de la poda de manteniment
és corregir errors que es produeixin en l’estructura
de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn: eliminar
branques seques o trencades, o que tinguin indicis
de risc, retirar suplents que desequilibren la capçada,
treure branques baixes que suposen un obstacle de
pas, escurçar branques baixes madures...

El criteri per escollir el tipus de poda és la inspecció
visual d’un tècnic especialista sempre seguint les
directrius generals del Pla de Poda de Vilassar, que
podeu consultar a la pàgina web Vilassar.cat.
Amb tot, l’Ajuntament ha optat per donar prioritat a
la salut i seguretat de l’arbrat municipal, per tal que
se’n beneficiï la salut de la ciutadania, tot i que això
comporti haver d’intensificar els treballs de neteja
i recollida de fulles en moments puntuals de l’any.
Cal que la població també prengui consciència de la
importància de posar en valor el verd urbà de què
disposem a Vilassar, tot i les molèsties que pugui
generar.
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L’Ajuntament obre la
convocatòria de subvencions
per a activitats culturals

Millores a l’espai públic i més
zones verdes

Amb l’objectiu de fomentar, difondre i impulsar
les activitats i projectes culturals de les entitats de
Vilassar de Dalt, l’Ajuntament obre, per primera
vegada, la convocatòria de subvencions ordinàries
de cultura amb un import total de 18.000 €.
Aquests ajuts finalistes es convoquen per a activitats
i projectes relacionats amb la cultura popular, les arts
escèniques, la música, les arts visuals i la literatura,
jornades o seminaris, activitats i projectes de
recerca, promoció i difusió de la història i la cultura
local i activitats i projectes col·lectius. Per accedir-hi
cal que les entitats compleixin aquests requisits:
- Ser associació o entitats sense ànim de lucre.
- Tenir domicili social a Vilassar de Dalt.
- Estar inscrit al Registre municipal d’entitats
- No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament, la
Seguretat social o l’Agència tributària
- No rebre altres ajuts per a la mateixa activitat que,
junt amb el que es rebi de l’Ajuntament, superi el
total del cost de l’activitat o projecte.
- No rebre cap ajut de l’Ajuntament per a la mateixa
activitat.
Les activitats i projectes es valoraran seguint criteris
de puntuació objectiva i les subvencions s’atorgaran a
les entitats que obtinguin una millor valoració:
- Impacte social i cultural del projecte (fins a 30 punts).
- Qualitat i interès de l’activitat o projecte des d’un
punt de vista cultural (fins a 25 punts).
- Dotació i organització dels recursos econòmics
(fins a 20 punts).
- Pla de comunicació i difusió previst (fins a 15 punts).
- Estímul per a les activitats o projectes comuns (fins
a 10 punts).
Les entitats podran rebre un màxim de 6.000 €. però
l’import es valorarà de manera proporcional entre
totes les sol·licituds estimades i no superarà el 50%
del cost de l’activitat. Les sol·licituds s’hauran de
presentar fins al 30 de juny de manera telemàtica
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt aportant tota la documentació
necessària que es pot consultar al mateix espai.

L’Ajuntament està portant a terme durant aquests
primers mesos de l’any un seguit de treballs
i actuacions de millora de la via públicai una
important recuperació d’espais verds al municipi.
Arranjament de paviments, desbrossades, plantació
d’arbrat, enjardinaments, col·locació de mobiliari
urbà, reforç enllumenat ... són algunes de les
actuacions que s’estan fent aquests dies en diferents
espais del poble amb l’objectiu de fomentar el
passeig i l’estança a l’aire lliure en entorns saludables.
Les accions executades les darreres setmanes són:
- Recuperació de la zona verda Riera Vilassar-Horta
comunitària. Aquesta actuació permet recuperar
un espai lliure, donar visibilitat a la zona d’horta i
potenciar aquest espai com a punt de pas de la ronda
sud en projecte. A banda de la neteja i esbrossada de
l’espai, s’hi ha col·locat bancs i papereres.
- Dotació de mobiliari urbà a la zona verda de
l’Avinguda Sot d’en Pi per potenciar aquest recorregut
amb topografia favorable per a rutes saludables.
- Ampliació de l’enllumenat públic del Can Rafart i
neteja del llac i els voltants.
- Increment de l’arbrat amb tres exemplars que
arribaran a tenir una copa de 8 m de diàmetre per
crear nova gran zona d’ombra a la zona verda del
carrer Lluís Millet (Les Oliveres).
- Replantació d’arbrat a lacarretera de Premià, al
carrer Reina Elisenda, a l’Avinguda Santa Maria - Pius
XII, al Camp de Futbol Vallmorena i la zona d’esbarjo
de Can Sabatés.
- Reparació de la pavimentació, enjardinat i
col·locació de nou mobiliari urbà a la Placeta Àngela
Parera.
- Reordenació de places d’aparcament i creació
d’espais d’estança amb nous bancs a laPlaça de la
Vila.
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El Revela’T prepara la seva novena
edició que tindrà lloc a la tardor
L’Ajuntament i l’Associació EspaiFoto, impulsora
del Festival Revela’T, ja han signat el nou conveni
que ha de regir la col·laboració entre els dos ens
en l’organització de l’esdeveniment aquest 2021.
El Festival se celebrarà a Vilassar entre el18 de
setembre i el 12 d’octubre.
Després de vuit edicions el Revela’T s’ha convertit en
un esdeveniment d’innovació cultural que ha situat
Vilassar com a referent internacional en el món
de la fotografia analògica. Sobre aquest eix s’han
anat perfilant activitats, exposicions, seminaris,
intercanvis i venda de tecnologia. El Festival
gaudeix del reconeixement oficial de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona com a
esdeveniment de rellevància nacional, entitats que
també el subvencionen econòmicament.

Pel que fa al finançament, l’aportació municipal
es manté en un total de 40.000€ del pressupost
municipal. El finançament del festival es completa
amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya
(40.000€), la de la Diputació de Barcelona (15.000€),
i patrocinis privats d’empreses, i ingressos del propi
esdeveniment.

Segons el conveni signat, la nova edició del festival,
ja consolidat al municipi, agilitza i simplifica la gestió
i coordinació de l’esdeveniment, que s’ha anat
endreçant i millorant al llarg dels anys. La signatura
també regeix la gestió del Revela’T i la col·laboració
entre l’Ajuntament i els organitzadors durant aquest
2021.

Un altre dels punts destacats del conveni és la cessió
de material i espais municipals com ara l’Estrella, el
Museu Arxiu, el Parc de can Rafart, la Biblioteca can
Manyer... També es facilitarà l’accés a equipaments
privats, com és el complex fabril de Cal Garbat.
EspaiFoto es compromet, a més, a complir, en el
marc de l’organització i difusió del Festival, amb els
objectius estratègics del Pla de Turisme: la difusió dels
serveis comercials i de restauració, i la projecció dels
recursos culturals i patrimonials de Vilassar.
La novena edició del Festival Revela’T tindrà lloc entre
el 18 de setembre i el 12 d’octubre, tot i que el cap de
setmana principal serà el del 24 al 26 de setembre
amb la inauguració oficial, la fira comercial i el mercat
d’autor i les activitats de caire familiar.
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10
ABRIL

/ TEATRE

CÖSMIX

Espectacle d’humor perquè tant petits com grans el
gaudeixin en família
Teatre La Massa

22

12
ABRIL

PORTES OBERTES A L’ESCOLA BRESSOL
CAN ROURA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘¡NUNCA ES
TARDE PARA ARMY!
A càrrec de la seva autora, Dani Guai.

ABRIL
Biblioteca can Manyer

18.30 h

/ EDUCACIÓ

/ LITERATURA

19.00 h.

23

/ FESTES POPULARS

DIADA DE SANT JORDI

Fira amb parades de roses i llibres durant tot el dia

ABRIL

Plaça de la Vila
Durant tot el dia

Escola bressol can Roura
Fins al 23 d’abril

15
ABRIL

/ LITERATURA

TEA-TRE: GALATEA

24
ABRIL

AGENDA

Visites guiades a l’escola bressol en horari lectiu i amb
cita prèvia

/ MÚSICA

CARMEN & KITFLUS

Concert de la cantant vilassarenca Carmen Garcia
acompanyada de Josep Mas, sota el pseudònim Kitflus,
al piano i als teclats.
Teatre La Massa

Trobada per parlar de l’obra Galatea de Josep Maria de
Seggarra en el marc del club de lectura de teatre

20.00 h

Biblioteca can Manyer
16.00 h

19
ABRIL

/ LITERATURA

#VILASSARLLEGEIX

Campanya de promoció de la lectura a les xarxes socials
de la Biblioteca

28

/ CULTURA POPULAR

FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS

Programes a part

ABRIL

Diversos espais del poble
Fins a l’1 de maig

XXSS de la Biblioteca can Manyer
Fins al 25 d’abril

20
ABRIL

/ TALLER

TALLER DE CÒMIC: SUPERPODERS PER
UN DIA

Activitat per a famílies amb nens i nenes de 8 a 12 anys.

Biblioteca can Manyer
18.00 h

* La realització de les activitats de l'agenda està supeditada a la situació
sanitària causada per la pandèmia i a les restriccions que estableixi el Procicat

...REGIDOR NO ADSCRIT...

ESCRITS POLÍTICS

(Aquest missatge va quedar en quarantena el març de 2020 fa un any que no es publica res... i han passat massa coses)... El
dia 02/01/2020, per motius legítims i de conviccions de política local, vaig renunciar voluntàriament a continuar exercint de cap
de l’oposició, de portaveu de JxVilassar, i en vaig abandonar la coalició local amb l’antiga CIU per continuar exercint de càrrec
electe en aquest Consistori com a regidor no adscrit a cap grup municipal. És un dret i una aposta personal i de fidelitat al grup
local que vam crear amb conviccions de política municipal i amb l’objectiu de ser un poble senzill i compromès amb la gent, el
medi ambient i amb l’entorn que ens envolta... Aquest criteri de principis és el que he vingut defensant des de sempre, i compte
amb el suport de la gent que m’ha estat votant i donant suport en el projecte des del 2007, i a la qual agraeixo immensament
i de tot cor el seu suport i ajut... Per això no es poden perdonar ni oblidar els compromisos bàsics de campanya pels quals ens
vam presentar a les eleccions del maig de 2019, com tancar Viserma i municipalitzar els serveis, l’auditoria complerta i de veritat
(econòmica, administrativa i de recursos humans 2005-2019) de tot el grup municipal (Ajuntament, Organismes autònoms
i Viserma), no la que podem veure a la web aquest dies, que és normativament obligatòria des de l’any passat i referida a
l’anualitat. Cal explicar a la ciutadania el que ha passat... perquè vam arribar a un deute de 30 milions, perquè es van vendre
els terrenys per habitatge públic a un banc, perquè l’Ajuntament va recomprar les propietats de l’empresa pública que ja eren
municipals, perquè durant tants anys s’han anat apujant els impostos mentre no s’invertia pràcticament res en els serveis bàsics
i en via pública, i les novetats d’aquest any, perquè s’han perdonat els més de 2.750.000€ que Viserma devia a l’Ajuntament i
perquè feia 5 anys que no s’actualitzava el compte patrimonial municipal, que és obligatori revisar cada any... La mala gestió
de l’empresa municipal Viserma, ha estat l’artífex, i encara avui se li encomanen nous serveis deficitaris, tot i que representa un
sobre cost evident, i amb greus deficiències de funcionament, com s’explica en la revisió del romanent de tresoreria de 2017
efectuat per la Sindicatura de Comptes a finals de 2019. Hem de tancar el passat sense ombres i donar respostes a la ciutadania,
i lluitar contra la política de tapar, somriure i tapar... Per tant, com a Regidor no adscrit, mantindré els criteris que he defensat
sempre, recollits en el programa electoral que vaig elaborar i pel qual en vaig ser escollit. Com a electe i com a vilassarenc,
continuaré treballant pel meu poble, per la llibertat de l@s pres@s polítiqu@s, pel retorn de l@s exiliad@s, per la democràcia,
per la defensa dels drets fonamentals i pel dret a decidir del meu país... Pel que us calgui menester, ja sabeu on soc: Joan Alfons
Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat. ...Gràcies gent de Vilassar...

Treball en equip
Quan sobrevé una situació de crisi són les administracions locals les que estan a primera línia i és quan totes les forces polítiques,
siguin de la ideologia que sigui, han de fer pinya per marcar uns objectius que permetin encarar uns reptes que garanteixin la
reactivació social i econòmica. I com no podia ser d’altra manera, els socialistes hem contribuït a adoptar totes les mesures
necessàries amb la convicció de no deixar ningú enrere.
Paral·lelament l’ajuntament ha de seguir funcionant i uns comptes sanejats i una ràtio d’endeutament moderada ajuda a
fer front a les noves necessitats sorgides, però no n’hi ha prou. Els pressupostos per aquest 2021 estaven ben encarats i de
fet estaven en la línia del nostre partit, ara bé, si per una banda es comprensible que les necessitats per la gestió obliguen a
contractar servei extern, i que aquest ha de ser sota condicions favorables als treballadors, no hauria d’afectar a l’increment de
la plantilla de l’administració del nostre ajuntament.
Atesa de la suspensió de les regles fiscals i que els ens municipals tenim alliberat el romanent de tresoreria i superàvit, recursos
que es preveu destinar a fer front a la crisi de la Covid-19, a inversions en via pública i equipaments i al foment de la economia
local, també es podria assignar una part a reduir les taxes municipals com a forma de benefici social a tot el municipi.
En el 14F el PSC va ser una de les dues forces que van pujar en vots, això també ens encoratja encara més a seguir treballant
sense descans per sentir cada cop més orgull de viure a Vilassar i complir amb l’objectiu marcat que és fer front a l’emergència
social que pateixen moltes persones, reactivar l’economia de Vilassar i realitzar les inversions necessàries per transformar el
poble en un lloc més amable per a la convivència.
Portaveu Grup Socialista
Ma.Àngels Bosch Mauri

Treballar per la nostra gent durant la pandèmia
Al butlletí no publicat de març de l’any passat, el nostre escrit explicava la posició cupaire davant l’aprovació dels pressupostos
2020. Uns comptes que poc després s’haurien d’esmenar per intentar parar el cop de la crisi social de la COVID-19. En efecte,
durant aquest any tan excepcional hem seguit treballant, primer únicament a través de la junta de portaveus i després amb la
represa dels plens, de forma telemàtica, amb l’objectiu de defensar des de l’oposició la gent que més ho necessita.
Així, i per consens, es van tirar endavant propostes nostres com ara l’augment d’ajudes als comerços. També vam pressionar
per tal que cap treballadora municipal directa o subcontractada entrés en ERTO. La urgència que els serveis socials municipals
poguessin atendre tothom que ho necessités també es va concretar en els canvis pressupostaris corresponents. A banda d’això,
des de la nostra assemblea vam tenir la iniciativa de repartir gel hidroalcohòlic entre els pocs comerços que van poder obrir els
tres primers mesos de l’estat d’alarma, i ens vam interessar perquè el banc d’aliments tingués aliment fresc i a ser possible de
proximitat.
Un dels nostres objectius per aquest mandat és el canvi de gestió de l’aigua i del clavegueram. La comissió corresponent,
* Els escrits polítics no passen pel Servei de correcció
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liderada per la Teia, ha treballat força aquest any i ja estan en marxa els procediments per tirar-ho endavant amb el consens
de tots els grups. Ens hem adherit a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i estem a punt d’engegar els
estudis tècnics que calen per assegurar que tot allò que fem resulti en una millora palpable per al poble.
Al ple de setembre es va aprovar la designació definitiva del carrer de Guillem Agulló i pocs dies després vam estrenar a Vilassar
la pel·lícula «La mort de Guillem» que explica el seu assassinat a mans d’un grup feixista, a la realització de qual la nostra
assemblea local hi va contribuir econòmicament i que ha rebut el premi Gaudí a la millor pel·lícula per a la televisió.
Finalment, voldríem introduir alguns elements crítics a la gestió de l’equip de govern relacionats amb un dels nostres cavalls de
batalla com és la participació ciutadana. Efectivament, s’han engegat els primers pressupostos participatius i el pla de mobilitat,
i s’ha fet malgrat el distanciament social, però no ens satisfan ni en la forma ni en la gestió, que pensem és molt millorable, per
la qual cosa farem una proposta pública per a propers processos.
Assemblea de la CUP Vilassar

En aquest primer article en la represa del butlletí municipal, des de Junts volem començar agraint alsvilassarencs i lesvilassarenques
que ens han fet confiança i van propiciar que Junts fos la força més votada a Vilassar en les eleccions del passat 14F.Aquest
suport ens dona confiança per continuar treballant des del Grup Municipal de Junts, tant per al benestar de la ciutadania com per
a la millora d’infraestructures i equipaments del nostre poble.Ho continuarem fent amb la mateixa serietat i coherència al’hora
de prendre decisions, com ho hem vingut fent aquests dos anys de mandat municipal, tot i estar a la oposició.
Hem passat i estem passant moments molt difícils, tant per la salut com per l’economia, i de retruc per al benestar de les
persones més vulnerables del nostre poble, i tot per aquesta maleïda pandèmia que ens ha portat la Covid-19.Conscients del
mal moment,Junts des de la oposició no solament hem recolzat les mesures d’ajut a persones i comerços que ha proposat
l’equip de govern municipal, sinó que hem estat proactius en proposar les nostres pròpies, que en alguns casos han servit per a
reforçar i millorar les inicialment preses.
La oposició de Junts dins del Ple Municipal és una oposició constructiva, hem recolzat al govern municipal en els pressupostos
(en els quals varen quedar reflectides varies de les nostres propostes), en la reorientació de Viserma (amb l’objectiu de que acabi
sent una empresa de serveis municipals autònoma i rendible),i en els treballs per a la municipalització del servei d’aigües,per
posar exemples, però també hem estat crítics amb el tema de la privatització de Can Banus o amb les decisions preses en el
Pla Especial de Can Reig.A Can Reig hem estat al costat de les reivindicacions vilatanes perquè creiem en un urbanisme més
sostenible;és veritat que necessitem habitatges accessibles a totes les economies, però amb previsió del creixement que suposa
i dotant-lo dels serveis necessaris.
Bé, una vegada més assenyalar que Junts estarà al servei de Vilassar tant si governa com si està a la oposició, i esperem poder
continuar el contacte amb la ciutadania mitjançant aquesta represa del butlletí municipal.

Un any marcat per la pandèmia
Aquests dies es compleix un any de la declaració de l’estat d’alarma causada per la COVID19: mesos en que ens vam veure
obligats a quedar-nos a casa i a estar atentes diàriament a les noves recomanacions sanitàries que ens restringien l’activitat, el
moviment i que capgiraven la nostra vida.
Des del primer moment, des d’ARA Vilassar i l’equip de govern municipal vam decidir agafar el bou les per banyes i posar-nos
a treballar per a que els efectes sobre el nostre poble fossin els mínims possibles. D’aquesta manera, valorant setmanalment
la situació des de tots els àmbits i serveis municipals es proposaven accions i mesures que es debatien i consensuaven amb el
conjunt del consistori i s’aplicaven amb la màxima celeritat.
Així, vam ser dels primers pobles del Maresme no tant sols a reduir taxes a comerços i restauració sinó a donar-los ajuts directes
que els ajudessin a superar un tancament al qual es van veure obligats. Vam acordar ajuts a entitats que comptàvem amb
uns ingressos que s’esfumaven per la manca d’activitat. Isobretot, vam invertir més de 300.000€ en ajudes socials per reduir i
esmorteir l’impacte de la Covid entre la població i deixar un marge d’estabilització de l’economia de les llars. Mesures, en tot
el seu conjunt,que garantien que ningú quedava enrere i que potenciaven un Vilassar actiu tot i les circumstàncies. Objectius
imprescindibles en el nostre model de poble.
Vilassar ha hagut de renunciar a moltes coses, però un cop superat aquest any duríssim podem comprovar queens en sortim:
Sortim al carrer per comprovar que aquella botiga i aquell bardel nostre barri, amb molt d’esforç, segueixen apujant la persiana
per estar al nostre servei; Revisem l’agenda municipal i comprovem que les nostres entitats s’adapten a les mesures sanitàries
i ofereixen activitats amb ganes de seguir fent bategar la nostra comunitat; I si mirem les famílies del nostre entorn, veiem que
els qui amb la pandèmia ho estaven passant malament, mica en mica se’n van sortint.
Durant molt de temps recordarem aquest any terrible i lamentarem l’afectació a la salut i les vides de veïns i veïnes del poble.
Però mirarem Vilassar i veurem que de nou , entre totes i tots, com fem sempre, ens en sortim.
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#VilassariTu a Instagram
@rosamariaprats

@ara_roag

@irenemll

Seguiu l’actualitat de Vilassar al canal de
Telegram de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Des del novembre de 2019,
l’Ajuntament de Vilassar disposa d’un
nou canal de comunicació municipal
a través de l’aplicació de missatgeria
instantània Telegram. Amb aquest
canal, que se suma als perfils que el
consistori ja té a Twitter, Facebook i
Instagram, l’Ajuntament disposa d’una
eina de gran immediatesa per tal de
comunicar convocatòries i activitats
d’interès per a tota la ciutadania.
Podeu subscriure-us al canal cercant
aj_vilassardedalt a l’aplicació.

@patricbarber

