


 

AQUI TENIU EL PROGRAMA 
ELECTORAL D’ESQUERRA DEL 2011 I 
EL SEGUIMENT QUE HEM FET DELS 
SEUS PUNTS 
 

 
 
 
 
VALORS I COMPROMÍS AL VOSTRE SERVEI. 
 
 



 
 
 
 

 TRANSPARÈNCIA, REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

 Publicarem les remuneracions percebudes. 
 Crearem la Tarda del poble. 
 Convocarem Consultes Ciutadanes. 
 Ens comprometem, fermament, a dinamitzar el Consell del Poble.  
 Els membres de Reagrupament es comprometen a un màxim de 

dues legislatures de   mandat. 
 

URBANISME I TERRITORI 
 

 Defensarem el model de poble de la Comissió d’Urbanisme del 
Consell del Poble. 

 Redreçarem el POUM 
 Treballarem per posar una solució a l’entrada-sortida de Can Vila. 
 Farem complir la legislació mediambiental i d’activitats 

industrials. 
 Recuperarem el local social La Fàbrica com equipament social. 
 Pacificarem el trànsit als nuclis urbans. 
 Negociarem amb la Diputació per tal de potenciar el Parc 

Natural. 
 Promourem la millora de les infraestructures. 
 Buscarem la millor manera d’afavorir l’activitat empresarial. 
 Estudiarem la possibilitat d’un projecte de transport compartit. 
 Donarem suport a l’ADF. 
 Crearem una Junta de Seguretat Local. 



 

EDUCACIÓ, CULTURA 
 
 

 Estudiarem el conveni amb Sant Antoni per tal de poder portar a 
terme la construcció del nou institut: l’IES VILAMAJOR 

 Millorarem la col·laboració i les relacions amb els centres 
educatius del municipi. 

 Buscarem els acords necessaris que garanteixin un millor 
aprofitament de les infraestructures públiques. 

 Buscarem la complicitat dels Joves. 
 Crearem la Comissió de Festes. 
 Crearem una Comissió específica del Vilamagore. 
 Potenciarem la creació del Dinamitzador cultural. 
 Potenciarem les activitats de l’escola de música. 
 Cercarem possibles solucions per posar en marxa la Zona 

Esportiva de Can Vila. 
 Fomentarem la pràctica de l’Esport i els hàbits saludables. 

 
 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
 

 Farem una Auditoria per conèixer l’Estat de Comptes  
 Portarem a terme una política d’apropament amb Sant Antoni. 
 Recuperarem la confiança dels veïns en el seu Ajuntament, amb 

una gestió transparent, honesta i eficaç. 
 Estarem al servei dels veïns com a gestors temporals. 
 Portarem a terme una política d’austeritat. 
 Derogarem la Taxa d’Entrada de Vehicles a les propietats 

privades. 
 Retornarem als Funcionaris i Treballadors Municipals el respecte 

i la consideració que es mereixen per optimitzar el servei que se’ls 
demana. 

 Intentarem millorar la gestió de la Informació Municipal. 
 L’alcalde actuarà com a veritable coordinador. 



 

SALUT 
 
  Recolzarem i promourem el grup d'autoajuda per a malalts 

crònics i oncològics. 
 Col·laborarem amb la nostra ABS per a un millor funcionament i 

cobertura de l'Assistència Sanitària a la població i l’adequació 
del consultori.  
Farem campanyes de promoció de salut comunitària en els 
centres educatius del municipi i casal d'avis, en coordinació amb la 
l'ABS. 

 

PUNTS ASSOLITS I NO CONTEMPLATS EN EL 
PROGRAMA 

 Ampliació del cementiri amb un bloc de 60 nínxols més i un 
columbari. 

 Asfaltat del camí de Les Pungoles, s’ha millorat el desguàs de les 
aigües pluvials. 

 Renovació d’un 80% de les llumeneres i actualització de la xarxa 
d’enllumenat.  

 Hem acabat el tràmit del conveni del sector La Rectoria-Eixample 
II, PAU 6, inscrit al Registre de la Propietat les finques respectives. 

 Amb Sant Antoni i Llinars, hem asfaltat el camí de Sanata. 
 Hem iniciat una prova pilot per millorar l’accés a Internet, en 

banda ampla, amb una xarxa Wifi. 
 S’han iniciat campanyes de recollida de productes i d’entrega de 

lots d’aliments a famílies necessitades. 
 Hem evitat el rescat del  Govern Espanyol prenen decisions 

importants: 
 Revocar els acords, presos en l’anterior legislatura, per la 

construcció d’una sala polivalent i, a canvi, rehabilitar el local 
municipal La Fàbrica. 

 Pagar les factures dels proveïdors de l’Ajuntament i tancar les 
demandes que alguns havien iniciat per impagament. 

 Reordenar i protocol·litzar el circuit de despesa. 
 Auditar les empreses concessionàries dels serveis municipals. 



HO HEM FET!!!!! 

 Adoptar mesures d’estalvi en la prestació dels serveis municipals i 
 evitar les despeses supèrflues. 

 Hem contingut la pressió fiscal  derivada del Govern Espanyol i 
abaixat alguns coeficients de les taxes i impostos propis. 

 Hem connectat els últims col·lectors de clavegueram, que encara 
estaven abocant a cel obert, a la planta depuradora del sector 
Tordera, que dóna servei a Can Vila i Can Ram. 

 Hem recuperat el semisoterrani de l’escola Torre Roja per 
construir-hi un magatzem municipal de més de 500 m². 

 Hem recuperat i rehabilitat la pista poliesportiva de davant 
l’Ajuntament. 

 Hem rehabilitat el magatzem de Can Fou com a garatge de les 
màquines escombradores. 

 Hem rehabilitat el local de El Sindicat com a centre logístic per a 
les activitats culturals i festives  

 
 Hem adquirit una nova escombradora de gran capacitat per 

millorar la neteja viària. 
 

 Hem instal·lat aparells per l’exercici de la gimnàstica davant el 
Centre Cívic Pi Novell. 

 Hem instal·lat un parc infantil “El Patufet” a l’illa de l’Ajuntament. 
 Hem aconseguit una subvenció de diputació del 95% per 

l’ampliació de l’arxiu municipal. 
 Conveni amb el centre de suport empresarial de Cardedeu en 

l’àmbit de promoció econòmica. 
 



 
 

 
 
 

HO TORNAREM A 
FER!!! 

 

 




