
Durant aquests dies, un cop ja ha passat el primer

any de mandat, és un bon moment per passar

balanç de la feina feta i de la que encara tenim per

davant. La il·lusió amb la qual vam afrontar les

eleccions del 24 de maig del 2015 segueix intacta i,

aquests primers mesos dins l’Ajuntament, ens han

servit per començar a treballar els projectes

inclosos dins el nostre programa. Estem aquí per

servir-vos i, dia rere dia, aquest és el nostre

objectiu. I no ens aturarem.

Dotze mesos han estat suficients

per engegar iniciatives però som

conscients que no n’hi ha prou.

En aquesta línia, iniciem el segon

any de mandat amb un full de

ruta clar que ens permetrà seguir

consolidant la nostra acció

política destinada a millorar el

vostre benestar. Insistim, hi ha molta feina per fer

però no ens espanta. Tot el contrari, ens motiva.

Tres anys per davant que gràcies a l’esforç de tots

els que formem part d’aquest projecte encarem

amb més ganes que mai i convençuts que no us

decebrem. Tenim el projecte i tenim l’equip. I tot

ell al vostre servei.
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David Mascort, Alcaldia, Hisenda i Promoció
Econòmica:

� Hem seguit augmentant la informació que se
subministra des del portal de la transparència
especialment la que fa referència a alcalde i regidors,
grups municipals, òrgans de govern, acords de juntes
de govern i plens i informació pressupostària.

� En un any municipal del 51%hem reduït l’endeutament
al 43%.

� Els treballadors de l’Ajuntament han dut a terme un
total de , xerrades, etc.82 cursos

� Cursos per millorar ocupabilitat i suport emprenedors:
7 tallers i 2 cursos per a emprenedors i empresaris
basats fonamentalment en les noves tecnologies i eines
de gestió amb un total de 101 assistents. 3 cursos
anuals (de setembre de 2015 al juny de 2016) d’idiomes
per a aturats i treballadors amb un total de 31
assistents.

� S’han assessorat a un total de 62 persones
emprenedores i, d’aquestes persones, 10 ja han iniciat
la seva empresa. S’ha realitzat un seguiment tècnic de
12 empreses ja creades aquests darrers 3 anys. Totes
les empreses que vulguin instal·lar-se a Vilablareix ja
tenen operativa la FUE (Finestreta Única Empresarial)
on s’han simplificat els tràmits administratius per fer
més àgil l’alta d’activitats de les empreses al municipi.

� A punt de formalitzar el servei PUNT PAE (Punt
d’Atenció a l’Emprenedor) on es pot constituir, en 24
hores, una Societat Limitada (SL) o una empresa
individual (autònom).

� Durant aquest any ihem tramitat 52 ofertes de treball
s’han incorporat al mercat laboral 14 persones.

*************

Jordi Frigola, Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge
Urbà:

� Hem marcat sobre plànol pernoves rutes per fer a peu
l'entorn rural. Com que afecta camins privats i corriols
privats, hem parlat amb alguns dels propietaris que
formen part d'aquests nous itineraris per poder signar
els convenis necessaris. Falta acabar de trobar alguns
dels propietaris per plantejar-los la signatura del
conveni.

� Hem disposat dels equips de mesura de consum
elèctric que serveixen perquè la gent sàpiga quin
consum elèctric tenen a casa, en cada instant i en
funció dels aparells endollats. Si algun veí ho vol provar,
podem tornar a sol·licitar els aparells a la Diputacio.

� Des del passat mes de gener tenim Se liun camió nou.
ha fet fer una caixa nova que ens servirà com a nou

contenidor de poda perquè els veïns puguin deixar-hi
les restes vegetals durant el cap de setmana.

� Hem fet una :actuació integral al cementiri municipal
s'han remolinat algunes parets, altres s'han sorrejat,
s'ha reparat el paviment, s'ha renovat la jardineria i
adequat el dipòsit de recollida d'aigües pluvials per
disposar d'aigua per regar, s'han canviat 2 portes de
l'interior, s'ha tret el rovell i s'ha pintat de nou la porta
principal, entre altres actuacions.

*************

Marta Fusté, Cultura, Festes i Joventut:

� Durant el curs 2015-2016 hem subvencionat classes
d’anglès. Pel que fa als nens i nenes de l’escola
mitjançant l’extraescolar d’anglès, i pel que fa a joves i
adults amb classes d’anglès a la tarda a Can Gruart.
També hem fet diverses vegades L’hora del conte amb
anglès a la biblioteca i durant el casal d’estiu (tant
l’infantil com a ‘Matins actius’) s’han fet diferents
activitats amb anglès. Aquesta iniciativa continuarà
durant els pròxims anys.

� Al setembre de 2015 es va crear el club de lectura de
Vilablareix, que es fa un cop al mes a Can Gruart de
setembre a juny. Aquest any hem comptat amb la
presència de gairebé tots els autors de les obres
escollides.

� Hem posat en marxa Es tractaLes Nits de Can Gruart.

d’un teatre de petit format que es fa a una de les sales
d’exposició de Can Gruart un dijous al mes a 2/4 de 10
del vespre. L’entrada té un cost de 3€ i hi ha servei de
bar amb tapes. És una iniciativa conjunta de
l’Ajuntament amb l’Associació Gironina del Teatre.

� L’estiu de 2015 es va fer el projecte de brigades joves
amb la contractació de 4 joves del municipi que durant
el mes de juliol van treballar a l’Ajuntament. Dos dels
joves a la brigada municipal i els altres 2 com auxiliars
administratius a l’Ajuntament, realitzant diferents
tasques (classificació de l’arxiu municipal i de les obres
del C. C. Can Gruart, entre altres). Aquest estiu 2016
repetim el projecte amb 4 joves més que vulguin
participar-hi.

� Actualment estem construint l’ Serà a laskate park.
zona del costat del magatzem/local de joves. A principis
del mes de juny faran el muntatge d’aquest.

*************

Pau Rovira, Mobilitat, Serveis i Urbanisme:

� Hem executat les de la III fase de soterrament deobres
serveis i remodelació del tram del carrer Perelló des de
la Plaça fins a la Ctra. Santa Coloma.

� Estem en ple procés d'organització i estructuració de
les dades del a la base de dades municipal.sistema GIS

...què hem fet? per Vilablareix



� Hem elaborat la informació gràfica de la revisió de les
normes subsidiàries. Estem recopilant informació dels
àmbits subjectes a petits ajustos o modificacions
urbanístiques.

� Hem finalitzat l' dels carrers delestudi de mobilitat
nucli urbà entre la Ctra. Santa Coloma i el Carrer Marroc
i hem començat a preparar la presentació pels veïns del
poble.

� Estem redactant el projecte per aplicar els alcarrils bici
llarg del carrer Perelló i carrer Marroc que ens permetrà
la connexió a Girona i Salt.

� Hem atorgat una subvenció de prop del 60% de la
inversió per la delssubstitució de l'enllumenat públic
carrers del poble per nous equips més eficients que
permetran reduir la despesa energètica entre un 65% i
un 75%.

� Hem dut a terme un programa que permetia als veïns
del poble que ho van sol·licitar, analitzar el consum
elèctric a les seves llars.

*************

Sònia Ruiz, Dona, Ensenyament, Participació i Salut:

� Hem començat a redactar el projecte Pla de Salut
municipal. Es tracta d’una guia de recomanacions per
desenvolupar hàbits saludables al nostre poble.

� Aquest curs hem iniciat l' dirigida alsaula d'estudi
alumnes de 5è i 6è de primària i batxillerat per millorar
els resultats acadèmics. L’objectiu del servei és resoldre
dubtes de forma puntual amb un equip de monitors
universitaris.

� Vam organitzar l’acte de celebració del Dia
Internacional de la Dona a Vilablareix amb èxit de
participació.

*************

Manel Pallàs, Esports i Publicacions:

ESPORTS:

� Hem donat que fansuport a les entitats esportives
esport de base.

� Hem efectuat municipal.millores al pavelló

� Hem donat que han participat ensuport a esportistes
campionats estatals.

� Hem publicat vàries edicions de , perLa Torratxa
difondre les activitats que es fan al poble.

*************

Maite Tixis, Gent Gran i Serveis Socials:

� Hem fet difusió a la ràdio del funcionament dels Serveis
Socials (accés, serveis que ofereix, etc) per apropar els
serveis als ciutadans.

� Hem iniciat l' de Vilablareix 70 iestudi de la gent gran
més; encarregat al Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt. L'estudi ha consistit a fer una enquesta a domicili
per tal de poder detectar les necessitats de la gent gran
del nostre poble.

� Hem realitzat un amb el Casal d'Avis de Santintercanvi
Julià de Ramis.

� Hem realitzat els al Casal de laTallers de Memòria
Gent Gran amb la participació de 2 grups i 10 sessions.
Es van fer al Casal de la Gent Gran i a Can Gruart.

� Hem subvencionat l’accés al pelstransport públic
majors de 65 anys.

� Des de l'Ajuntament vàrem participar amb el Gran
Recapte d'aliments amb una gran participació.

� Hem realitzat l' amb el ServeiEscola de Mares i Pares
Local i Orientació Familiar (SLOF) (octubre - maig) amb
sessions quinzenals. També hem organitzat diverses
xerrades des de SLOF.

� Hem donat material sanitari de l'antic dispensari per un
projecte solidari al Congo.

� Des de l'Ajuntament de Vilablareix ens hem adherit a
un manifest per i hem participatajudar als refugiats
econòmicament a través del Fons Social de Cooperació.
També ens hem adherit a una moció de suport al poble
Sahrauí.

� Hem subvencionat famílies amb necessitats de suport
escolar a demanda de l'escola. També hem donat
subvencions per casals d'escola d'educació especial.

*************

Miquel Molas, Comunicació, Mitjans Audiovisuals i
Serveis TIC:

� Hem simplificat i reorganitzat els menús del web
municipal per facilitar la localització dels continguts.

� Hem millorat la recerca de continguts podcats a la web
de la ràdio municipal.

� Hem incorporat un enterminal de pagament electrònic
l’atenció al públic. Els usuaris ara poden pagar amb
targeta. Hem afegit també la codificació amb codi de
barres pel pagament d’algunes taxes a través de caixer
automàtic o Internet.

� Hem implantat el pagament a través de targeta de les
activitats que es gestionen a través del portal l’Hospici.

� Estem actualitzant les dades necessàries per complir
amb els requisits legals de compliment de
transparència.

� Estem acabant la implantació de totes les eines
necessàries per poder oferir una sensegestió integral
paper, integrant els diferents portals i eines que ofereix
la Generalitat.

� Hem posat en marxa el programa De cara a barraca.

Una tertúlia esportiva sobre els partits del Barça.

� Hem millorat el format i la gestió del ,butlletí electrònic
amb la possibilitat de subscriure’s a través del web.

� Hem dotat a l’Ajuntament de connexió de fibra òptica.

� Hem fet l’estudi de viabilitat de la xarxa WIFI municipal
i s’han pogut reduir els costos mantenint el servei.

� Col·laboració amb el perTecnoateneu de Vilablareix
organitzar tallers, xerrades, cursos i la fira tecnològica
GItech.



Senadors

a Madrid
Anem per feina!

QUÈ HEM FET?
Hem treballat des del primer dia i fins al
darrer minut per defensar els interessos
dels gironins i portar fins al Congrés i al Senat
totes les problemàtiques i demandes del territori.

Diputats Congrésal

Hem denunciat l'estat de les estacions de RENFE
de la regió, demanant solucions, traslladant les
peticions recollides amb trobades amb usuaris de
la línia i engegant la campanya #volemtrendigne

Hem aprovat una Proposició no de Llei per
prohibir el fracking

Hem presentat una moció per demanar la
paralització de la MAT (ramal Santa Coloma-
Riudarenes)

Hem reclamat una rebaixa de l'IVA dels productes
d'higiene femenina

Hem impulsat una Proposició no de Llei per
impulsar un Pla de Xoc per a la pobresa infantil

Hem demanat la supressió de les diputacions
provincials

Hem presentat una moció sobre la regularització
cadastral per a no condemnar la nostra pagesia a
un IBI desorbitat

Hem exigit el traspàs del fons de beques a la
Generalitat perquè els nostres estudiants tinguin
les ajudes que es mereixen

QUÈ FAREM?

I molt més.

Aposta per la de la LOMCE, mocions iderogació

intervencions per l'IVA cultural, defensa delrebaixar

permís de , suport per entrar amaternitat/paternitat

tràmit una Iniciativa Legislativa Popular per reduir el
copagament dels serveis de la ,Llei de Dependència

mesures per promoure l'ús de la …bicicleta

Mentre des de la Generalitat construïm la
República Catalana, des de Madrid
continuarem defensant els interessos
dels gironins

Lluitarem per la derogació de totes les lleis del

PP que vulneren els (reformadrets socials
laboral, llei mordassa, llei de partits...)

Defensarem unes pensions dignes i la fi de la
precarització del treball

Exigirem unes ,infraestructures dignes
desdoblament de la N-II i una xarxa ferroviària

de qualitat

Seguirem apostant per l' iaeroport de Girona
demanarem que se'ns traspassi la seva gestió.

Vetllarem perquè Madrid pagui les ajudes

lligades a la i lesllei de dependència
subvencions a les entitats del tercer sector

Exigirem que la es dissenyi desLlei de Costes
del territori, no des d'un despatx de Madrid

Desenvoluparem un sistema fiscal verd que

penalitzi els atacs al patrimoni natural

La vostra veu a Madrid fins la proclamació de

la República Catalana.

Estem a la vostra disposició per portar, defensar i
proposar qualsevol iniciativa, projecte o sugge-
riment que es plantegi des del territori. Ens podeu
seguir i contactar a través del nostre web:
esquerra.cat/fedgirona

Quim AyatsJordi MartíTeresa Jordà Joan Olòriz Jordi Martí Quim Ayats


