
        

Pla d’Acció Municipal 

(PAM)  2016 -2018
Ja tenim PAM a Vilassar de Mar. Ja 
era hora que el nostre govern munici-
pal tingués un Pla d’Actuació municipal.  
 El PAM marca les línies estratègiques, els 
objectius i les actuacions concretes que des 
de l’Ajuntament es volen dur a terme des de 
cada àrea d’actuació municipal en un temps 
determinat (en el nostre cas és bianual).  
 Es fa estrany pensar que fins ara el govern 
municipal no tingués un PAM establert, oi? 
Tenir una previsió d’allò que es vol assolirx 

en el temps en l’àmbit de la gestió munici-
pal és essencial per a gestionar en present, 

sense hipotecar el futur i essent cons-
cients en tot moment d’on som i a on anem.  
 Hem posat el PAM a disposició de la ciuta-
dania perquè puguin valorar-ho i n’estiguin 
informats; una mostra més de transparència. 
 Tots els i les treballadores del consistori 
s’han volcat de valent per aconseguir te-
nir un PAM el més aviat possible, i cal do-
nar-los el reconeixement que es mereixen.  
Enhorabona. Ho hem aconse-
guit, entre tots, i ho hem fet bé.  

Nou Finançament
El nostre Ajuntament té un deute molt ele-
vat i no podem fer cap inversió amb recursos 
econòmics propis. Hem de destinar tots els 
ingressos de què disposem a cobrir el deute 
municipal, i això posa molt difícil iniciar pro-
jectes nous o fins i tot donar continuïtat a ac-
cions presents. Tot i això, l’equip de govern ha 
treballat de valent per poder obtenir finança-
ment extern per poder-lo destinar a fer noves 
inversions, i ho ha aconseguit. La Diputació de 
Barcelona ens ha atorgat un préstec a interès 
zero de 187.500€ per aquest any. Sabem que 

és poc comparat amb els 2,8M d’€ d’interessos 
que destinem als bancs i que podríem destinar 
a fer inversions si no estiguéssim endeutats; 
però 187.500€ és molt més que 0. D’aquests 
187.500€, 92.000€ es decidiran per consulta 
ciutadana (pressupost participatiu). A banda, 
de la Diputació de Barcelona hem aconseguit 
1.320.000€ per a inversions a repartir entre els 
4 anys de legislatura; dels quals ens pertoquen 
220.000€ aquest 2016. Perseverança i bones 
negociacions han estat la clau d’aquest petit 
èxit assolit. Cal continuar treballant. Som-hi. El 
web acompleix 50 dels 52 indicadors que des 
del LPCCP han determinat imprescindibles per 
ser una administració transparent i propera a 

les persones. Felicitem-nos. Estem fent bona 
feina.

Estàs interessat en els continguts que elaborem des d’Esquerra? Vols ser militant, amic o simpatitzant? 
Informa’t de tot el que fem al poble i participa amb nosaltres!   --->   vilassardemar@esquerra.org  <----

Portal de Transparència La transparència i la proximitat han estat sem-
pre dos components imprescindibles d’una 
administració pública amb vocació de servei 
a les persones. La democràcia real comença 
amb unes institucions properes al ciutadà 
que permetin que aquest estigui informat 
en tot moment de l’activitat i les actuacions 
de les institucions que el representen; espe-
cialment dels ajuntaments, que són l’esglaó 
polític i l’ens de gestió més proper que tenen.  
 En aquest inici de legislatura ha estat es-
pecialment important la tasca de posada en 
marxa del Portal de Transparència del nostre 
ajuntament. S’ha treballat de valent per om-

plir el portal de contingut, i actualment ja es-
tem a un 70% d’assoliment; quan hi ha ajunta-
ments que encara no tenen ni portal. Aquesta 
tasca ens ha estat premiada, i el passat mes 
d’abril el web del nostre ajuntament va rebre 
el Segell Infoparticipa 2015, un distintiu creat 
pel Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB.    
 El web acompleix 50 dels 52 indicadors que 
des del LPCCP han determinat imprescindi-
bles per ser una administració transparent i 
propera a les persones. Felicitem-nos. Estem 
fent bona feina.

Principals actuacions 
del primer any de mandat municipal

Butlletí Local de l’esquerra independentista de Vilassar de Mar

Torre de Guaita 

El vell lema ecologista “pensem 
en global i actuem en local” dóna 
vida a la creació de la plataforma 
‘Vilassar de Mar diu Sí’, constituï-
da per un grup de ciutadans i ciu-
tadanes de Vilassar de Mar que 
no militem a cap partit i que com-
partim tota una sèrie de valors cí-
vics i transversals que volem pri-
oritzar en l’acció de govern.  
Som persones d’àmbits professi-
onals molt diferents, una garan-
tia per a una bona gestió dels re-
cursos, i alhora som residents i 
apassionats del poble. La nostra 
participació a les eleccions mu-
nicipals del 24 de maig del 2015, 
en coalició amb ERC, té quatre 

grans objectius:
El primer de tots és portar la re-
generació democràtica al nostre 
Ajuntament; el segon objectiu 
és reduïr l’endeutament que ofe-
ga les finances municipals; el ter-
cer és imaginar el Vilassar de Mar 
que volem per d’aquí a quatre 
anys i, per últim, hi ha el d’estar a 
la primera línea de la defensa de 
la independència de Catalunya.
Un repte important va ser el 
d’anar plegats a les eleccions 
amb ERC. Ha estat un gran en-
cert i ha compromès a tots els re-
gidors en la formació del govern 
municipal en una candidatura 
plural que lidera el nostre alcalde, 

el Sr.Damià del Clot, que aporta 
els valors de la proximitat, la co-
hesió i el diàleg.

Tota aquesta suma ens dóna mol-
ta força per garantir una ingent 
quantitat de mesures que es-
tem duent a terme per a comple-
tar els objectius que hem indicat, 
i que estem tirant endavant. Ens 
hi juguem molt els propers anys 
i cal actuar amb responsabilitat 
per millorar tots els àmbits de 
gestió municipal, apostant fer-
mament per la transparència i 
la participació ciutadana; valors 
que tothom esgrimeix, però que 

només un govern compromès i 
no tutelat pot portar a terme.
Volem ampliar la nostra gent per 
millorar en coneixement i en qua-
litat el nostre projecte. El nostre 
lema és ‘Un Vilassar de Mar en 
positiu’.
Diem sí a la independència, a la 
honestedat, a la solidaritat, a la 
cultura, entre moltes altres coses, 
que de ben segur comparteixes 
amb nosaltres, perquè estimes 
Vilassar de Mar des de la sinceri-
tat i la generositat que es mereix.

Àngel Font 
Primer Tinent Alcalde de 
Vilassarde Mar 
@angelfontcatal1 
 
Àngel Font, advocat, indepen-
dentista,  que creu en un poble 
millor en una Catalunya lliure 
, ha estat un dels fundadors 
de la Plataforma Vilassar de 
diu  Sí..

#noupaís
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ENTREVISTA

4       GRANS         OBJECTIUS  
DE LA PLATAFORMA 
‘VILASSAR DE MAR DIU 
SÍ’
«Ens hi juguem molt els propers anys 
i cal actuar amb responsabilitat per 
millorar tots els àmbits de gestió 
municipal»



FUTUR DEL MANDAT

6 MESOS DE MANDAT

- CONTINUAR MILLORANT LA REDUCCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
  DE L’AJUNTAMENT

- AMORTITZACIÓ DEL DEUTE FINANCER (3MILL O MÉS)
- INTENTAR MILLORAR O MANTENIR LES POSSIBILITATS
  D’INVERSIÓ ACTUALS

- SEGUIR GARANTINT ELS SERVEIS A LA CIUTADANIA
- TREBALLAR PER CONTINUAR REDUÏNT EL TEMPS DE PAGAMENT 
  ALS PROVEÏDORS

- INTENTAR ACONSEGUIR UNA INJECCIÓ ECONÒMICA A LES 
 FINANCES MUNICIPALS

- REBAIXAR LA PRESIÓ FISCAL A LA CIUTADANIA

- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ I ENDREÇAMENT DE LES FINANCES MUNICIPALS 
 A NIVELL DE CONSISTORI

- EXPLICACIÓ DE L’ESTAT DELS COMPTES I DEL DEUTE MUNICIPAL A LA 
 CIUTADANIA

- PLA DE XOC PER FRENAR LA SITUACIÓ
- RENEGOCIACIÓ DEL PRINCIPALS CONTRACTES DE SERVEIS DEL CONSISTORI
- INICI DE PAGAMENT DELS INTERESSOS DE L’ENDEUTAMENT 
  DE L’AJUNTAMENT ALS BANCS (3MILL D’EUROS)

- CONCURS DE CREDITORS DE LA S.A. MUNICIPAL
- SALVAMENT DE LES APORTACIONS I SUBVENCIONS DE L’ESTAT ESPANYOL
- LA POSSIBILITAT DE FER INVERSIONS AL POBLE AMB RECURSOS PROPIS
 CONTINUA ESSENT DEL 0%

EN PLENA MARXA

ESCALFANT PER A LA CURSA

INICI MANDAT

UN ANY DE MANDAT

LA  MARATÓ   DE    LES           FINANCES MUNICIPALS

- DESCONTROL I DESINFORMACIÓ ABSOLUTA DE LES FINANCES MUNICIPALS
- ENDEUTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MÉS DEL 120% DEL PRESUPOST (22M)
- ENDEUTAMENT DE LA S.A. MUNICIPAL DE 17M D’EUROS
- IMPAGAMENTS A BANCS I HISENDA
- PERILL DE PÈRDUA D’APORTACIONS I SUBVENCIONS DE
  L’ESTAT ESPANYOL

- EMBARGAMENTS DE BÉNS I DRETS DE LA S.A. MUNICIPAL
- PAGAMENT A PROVEÏDORS A 130 DIES
- LA POSSIBILITAT DE FER INVERSIONS AL POBLE
  ÉS D’UN 0%

-OPACITAT EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

- CONTROL DE LA SITUACIÓ FINANCERA MUNICIPAL
- REBAIXA DE L’ENDEUTAMENT A MENYS DEL 110%
- PAGAMENT A PROVEÏDORS A 60 DIES
- TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA DEL PRESSUPOST DEL 2016
- ASSOLIMENT DE NOVES INVERSIONS AMB FINANÇAMENT SUPRAMUNICIPAL
- LA POSSIBILITAT D’INVERSIONS AL POBLE CONTINUA ESSENT BAIXA, PERÒ ÉS MÉS DE 0% (= 189.000€)

KM. 0 - EN MAL ESTAT DE FORMA.

A PUNT PER A LA SORTIDA


