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Introducció

Benvolguts vilassarencs i vilassarenques:

Esquerra Republicana de Vilassar es presenta per segon cop a les eleccions municipals de Vilassar.

La secció local d’Esquerra presenta un programa ambiciós i alhora realista, d’acord amb el que pensem que                                            
ha de ser el Vilassar d’avui i demà. Un Vilassar de Dalt on tothom, des dels nostres fills fins a la nostra gent                                      
           gran hi puguin viure, on puguin trobar tots els serveis i tinguin cobertes totes les seves necessitats.

Són temps difícils, però ho superarem com sempre ho hem aconseguit superar: fent pinya entre tots per                                                 
tirar endavant i construir + POBLE i + FUTUR.

Amb una Esquerra forta a l’Ajuntament de Vilassar ens comprometem a:

 Garantir que davant les retallades en drets i serveis que s’estan produint, nosaltres                                                                      
procurarem mantenir la quantitat i qualitat dels serveis a Vilassar, perquè el primer són les persones.

 Construir un model de poble basat en el respecte a l’entorn natural, l’impuls dels elements propis vilassarencs per dinamitzar la 
vida cultural i comercial i la projecció de Vilassar a l’exterior, perquè no posem límits al nostre horitzó.

 Promoure la llengua catalana com a eina per potenciar la cohesió social i com a punt de trobada entre el conjunt de la 
ciutadania, alhora que defensarem la cultura i les tradicions pròpies.

 Dinamitzar allò que dóna llocs de treball, donant un nou impuls al polígon industrial i al comerç local, alhora que recolzarem les 
iniciatives empresarials d’aquells vilassarencs i vilassarenques emprenedors.

 Apostar per acostar la política municipal a la població. Promourem la participació ciutadana i potenciarem la comunicació de 
l’ajuntament a través de les xarxes socials i el web.

 Aprofundir en les polítiques per la gent jove en tots els àmbits, des de l’educació fins a l’habitatge passant per la participació, la 
salut, l’oci,…

Per tot això i molts motius més, us demanem que ens feu confiança. 

Xavier Y e lo, C andidat a  l’a lc a ldia  de  Vilas s ar
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Administració

1. Crearem una gerència única per a l'Ajuntament i per a Viserma per tal 
d'optimitzar recursos.

2. Treballarem per accelerar els pagaments de l’administració. Les empreses 
de serveis municipals han de poder pagar en uns terminis raonables per tal 
d’arribar a uns nivells de gestió plenament eficaços. Un bon servei comporta 
també una actuació administrativa eficient. Hem d’arribar al grau 
d’excel·lència que reclama una població com Vilassar. 

3. Negociarem el conveni de Viserma per equiparar-lo al règim d’altres 
empreses públiques similars i poder així potenciar l’empresa de serveis.

4. Garantirem una atenció personalitzada i de qualitat. Potenciarem les xarxes 
socials per a una màxima eficàcia.

5. Es reordenaran totes les àrees administratives de l'Ajuntament de cara a 
reduir despeses i garantir el millor servei
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Comerç (I)

1. Continuarem amb la voluntat de dedicar 600.000€ a la 
consolidació del comerç de proximitat, el comerç del poble, perquè 
volem un poble competitiu i de qualitat que tingui vida comercial i 
que els vilatans no se sentin obligats a desplaçar-se als grans 
centres comercials.

2. Crearem la Nit del Comerç.
3. Farem una campanya de dissabtes musicals per incentivar 

l'obertura dels comerços els dissabtes a la tarda
4. Proporcionarem als comerciants locals, formació contínua per a 

facilitar-los l'adaptació a les noves tecnologies i al comerç actual.
5. Crearem la figura del dinamitzador del comerç
6. Col.locarem tòtems informatius de comerços i restaurants
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Comerç (II)

7. Crearem més zones de càrrega i descàrrega segons la ubicació de 
comerços i empreses.

8. Farem del carrer Murillo un eix que uneixi la zona comercial de 
Can Salvet amb el Mercat de Can Robinat

9. Impulsarem la reorganització de l'associació de botiguers i 
comerciants i incentivarem la cooperació i coordinació entre ells 
(web conjunta, servei a domicili, etc.)

10. Comerç de Vilassar Comunica
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Hisenda

1. Aprofundirem la col·laboració amb la borsa de treball.
2. Ens preocuparem que les famílies nombroses, amb 

persones dependents o amb necessitats educatives 
especials rebin les subvencions que els pertoquen.

3. Demanarem recursos informatius (oficines itinerants) 
durant les campanyes d'IRPF, IVA, (en relació amb la gent 
autónoma, del comerç i treballadora en general) per evitar 
haver d'anar a Mataró.

4. Incentivarem els usuaris de la deixalleria mitjançant un 
alleugeriment de la taxa de residus. D'aquesta manera, en 
promocionarem l'ús.
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Personal

1. Contractarem el personal segons les normes de contractació 
aplicant la normativa de Funció Pública, per a garantir la màxima 
claredat i transparència i garantir la màxima competència 
professional.

2. Optimitzarem els recursos humans de l'ajuntament per augmentar 
l'eficièncis dels serveis envers el ciutadà.

3. Els contractes amb empreses de serveis es faran en funció, entre 
d'altres, del compliment de la LISMI (Llei d'integració social del 
minusvàlid) i les normes d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes

4. Fomentarem l'ús de les noves tecnologies entre el personal 
administratiu i tècnic a través de nous equipaments i formació a 
través de convenis de formació contínua amb la Diputació i el 
Consell Comarcal amb fons europeus
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• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Turisme

1. Promourem que es facin dues grans fires: una de tardor centralitzada en la 
del Bolet i una altra de primavera. D'aquesta manera es crearà una 
dinàmica positiva de cooperació i incentivació comercials. 

2. Farem que es valori el patrimoni cultural i natural i fomentarem un turisme 
que es basi en aquests aspectes

3. Crearem una ruta arqueològica pels jaciments preromans senyalitzant-los i 
restaurant-los de manera gradual (poblat iber de Céllecs, dolmen, coves 
d'en Pau, cova de la Granota, etc.)

4. Enllestirem el projecte de museu tèxtil, atès el relleu històric que ha tingut 
aquest sector laboral per a Vilassar, i crearem i fomentarem la ruta 
d’antigues fàbriques tèxtils.

5. Seguirem exigint l'obertura del castell per tots els mitjans possibles.
6. Iniciarem la gestió del patrimoni local com a motor econòmic per al conjunt 

del municipi impulsant la posada en marxa de les rutes de patrimoni.

Programa electoral
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Indústria

1. Foment de l'artesania local "Vilassar artística" 
2. Impulsarem una mancomunitat de polígons industrials amb els municipis 

veïns per tal que l'autèntica raó de la seva existència sigui generar activitat 
econòmica de valor afegit. 

3. Farem que millorin els accessos al polígon per incentivar la presència 
d'empreses: connexió amb el polígon dels Garrofers, eliminació del pal 
elèctric d'enmig d'aquella via estratègica. Reclamarem una entrada directa 
per l'autopista.

4. Garantirem un polígon net recollint més sovint la brossa per fer-lo més 
atractiu a les noves empreses que s'hi podrien instal·lar.

5. Promourem la implantació de factories de muntatge de tecnologia eòlica 
i/o solar 

6. Promourem la creació d'un Centre Tecnològic per garantir la connexió amb 
banda ampla i fibra òptica per afavorir la creació d'empreses del sector.
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Transport

1. Continuarem fent una oposició ferma als laterals de 
l'autopista C-32.

2. Mantindrem el servei d'autobús llançadora.
3. Ampliarem el servei de la linia C-31 (Vilassar-Estació RENFE 

Premià de Mar) els caps de setmana
4. Recolzarem totes les iniciatives que facin referència a la 

millora del transport públic i n'exigirem el compliment al 
Govern de la Generalitat
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Agricultura

1. Posarem en marxa la creació dels horts urbans previstos i 
estudiarem la possibilitat de fer-ne a la Galbanya. 

2. Col.laborarem amb els propietaris d'explotacions agrícoles 
per trobar la millor manera de que puguin seguir mantenint 
la seva activitat 

3. Estudiarem la possibilitat de facilitar compostadores als 
habitatges amb terreny exterior, aplicant una reducció a la 
taxa de residus

4. Potenciarem l'agricultura ecològica amb acords amb Unió 
de Pagesos i les entitats de defensa de l'agricultura 
catalana
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Programa electoral

• Àrea de Gestió i Promoció Econòmica
– Noves tecnologies

1. Fomentarem l'ús de software lliure a totes les institucions 
municipals i anirem substituint progressivament les llicències de 
pagament per d'altres de gratuïtes

2. Mantindrem el compromís adquirit amb M1TV, per tal de poder 
donar difusió a la nostra comarca dels actes i esdeveniments del 
nostre municipi.

3. Convertirem la web de l'Ajuntament en una veritable eina de 
comunicació amb els ciutadans i ciutadanes i en una finestra 
perquè la majoria de gestions es puguin fer via internet.

4. Millorarem la comunicació amb els ciutadans a través de les 
xarxes socials.

5. Crearem un registre d'associacions.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Esports

1. Estudiarem el projecte d'un nou espai esportiu per donar sortida al gran 
nombre d'esportistes que utilitzen el pavelló. Aquest espai haurà també 
d'utilitzar-se per a celebracions i Festes majors i no hipotecar l'actual 
pavelló de Can Banús.

2. Crearem l'Institut per al Desenvolupament de l'Esport de Vilassar (IDEV) 
format per les entitats esportives, Viserma com a responsable del 
manteniment de les instal·lacions i l'Ajuntament com a coordinador de 
l'IDEV amb l'objectiu d'impulsar l'esport escolar. La gestió de manera 
conjunta de les instal·lacions esportives municipals millorarà la qualitat i 
eficiència del servei.

3. Revisarem el conveni entre l'Institut i l'Ajuntament per millorar els drets 
d'utilització d'instal.lacions esportives

4. Promourem la construcció d'un rocòdrom i d'un skate park.
5. Fer carrils bici i senyalitzar les diferents rutes i carrils al municipi
6. Fomentarem que es celebrin competicions internacionals de les disciplines 

on existeixin seleccions catalanes oficials.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Cultura (I)

1. Fomentarem la formació d'una companyia de teatre estable que 
es pugui alimentar dels alumnes de l'escola.

2. Treballarem amb companyies amateurs d'altres municipis per 
establir sinèrgies de col.laboració i reciprocitat amb els grups i 
espais teatrals dels pobles del voltant.

3. Crearem  la Nit del Teatre.
4. Seguirem millorant els equipaments culturals del poble per donar 

serveis de qualitat amb eficiència.
5. Crearem un espai on totes les entitats de Vilassar tinguin un lloc 

per a reunir-se i realitzar les seves activitats amb dignitat
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Cultura (II)

6. Treballarem per consolidar els bucs d'assaig gestionats pel 
col.lectiu de músics a través d'un conveni de col.laboració entre 
les dues entitats

7. Establirem un conveni de col.laboració amb La Massa CCV per tal 
d'establir amb les seves seccions un centre cultural a Vilassar de 
referència

8. Establirem l'aula de dansa com a escola i estudiarem fer el mateix 
a curt termini amb l'escola de música.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Festes

1.   Redefinirem les activitats de la festa major destinades a 
joves, especialment de la Nit Jove. Volem que sigui una 
festa més arrelada al poble i substituir-la per un altre 
esdeveniment més cultural com per exemple les barraques. 

2.   Aplicarem els criteris que hem impulsat a les vetlles d'estiu 
perquè les festes majors siguin un èxit de participació a un 
cost sostenible.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Comunicació

1. Estudiarem la possibilitat de mancomunar la ràdio amb 
Cabrils

2. Tornarem a impulsar l'Escola de Ràdio.
3. Aplicarem el pla de comunicació que hem creat per al 

municipi, on es tingui present la informació cap al ciutadà 
en tots els canals possibles (ràdio, butlletí, web i xarxes 
socials).

4. Digitalitzarem el butlletí municipal, i per evitar la fractura 
digital repartirem exemplars a diferents punts del municipi.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Joventut

1. Desenvoluparem l'actual Consell de Joventut perquè acabi 
sent un Consell Local de Joventut.

2. Plantejarem la instal·lació de màquines expenedores de 
preservatius a l'Institut, no per fomentar les relacions 
sexuals, sinó per fer pedagogia sobre les relacions segures.

3. Promourem transport adequat per al jovent els caps de 
setmana i un espai de creativitat gestionat pel jovent al 
Teatre la Massa.

4. Potenciarem festes per a joves en més èpoques de l'any, no 
només a les festes majors.
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Programa electoral

• Àrea de Participació Ciutadana
– Patrimoni Històric i Artístic

1. Seguirem col·laborant amb el Consorci del Centre Cultural i 
Teatral La Massa com a teatre de refèrencia del Baix 
Maresme i com un espai d'acollida de les entitats del 
municipi.

2. Col·laborarem en l'edició de catàleg i promoció del 
patrimoni 

3. Difondrem amb col·laboracions amb l'escola i l'institut el 
coneixement de l'entorn i la història de Vilassar amb l'edició 
i publicació de materials que recullin les aportacions de la 
gent del poble



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Atenció a la gent gran

1. Doblarem el nombre de beneficiàris i beneficiàries de 
teleassistència.

2. Propiciarem el reconeixement de les aportacions socials 
que realitza la nostra gent gran, amb la creació d'un consell 
consultiu que participi activament en les polítiques de 
l'Ajuntament

3. Demanarem la creació d'una residència pública per a la 
gent gran, aportant sól públic, i amb conveni amb la 
Generalitat i l'Estat. 

4. Garantirem el servei del menjador de dia.
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Programa electoralE s c oltar, dia logar, treba lla r

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Benestar Social

1. Potenciarem la borsa jove de treball.
2. Col.laborarem amb els centres educatius, les empreses per tal 

d'ajustar l'oferta a les necessitats locals del mercat de treball.
3. Realitzarem un pla estratègic de serveis socials, per millorar la 

coordinació i les capacitats tècniques, tot aplicant polítiques 
d'inclusió social

4. Realitzarem convenis de col·laboració amb la Generalitat i la 
Diputació, per fer un estricte seguiment de la normativa de 
dependències i d'accés als recursos i ajuts públiques.

5. Millorarem l'assistència integral a les famílies que ténen a càrrec 
gent gran i persones amb dependències,  amb l'adequada gestió 
dels recursos i la informació i derivació, així com el reconeixement 
social de la seva tasca quotidiana.

6. Propiciarem convenis de col·laboració amb entitats socials
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Solidaritat i cooperació

1. Mantindrem el compromís de conservar el conveni de 
col·laboració signat amb la Comissió Dindori, adquirit per 
part nostra dintre de govern. 

2. Regularem i establirem convenis amb les entitats locals de 
cooperació prioritzant els criteris de cooperació al 
desenvolupament

3. Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, 
amb bagatge professional, per a fer tutories
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Educació

1. Demanarem a la Generalitat que reobri l'escola Joan Maragall per 
absorbir les necessitats d'espai de l'escola Francesc Macià.

2. Millorarem el manteniment de l'edifici de Can Roura
3. Dotarem i millorarem l'escola d'adults i el Centre Obert L'Eina amb 

noves tecnologies i eines per a donar un millor servei.
4. Seguirem col·laborant amb les escoles concertades per a seguir 

completant, millorant i ampliant  l'oferta d'ensenyament a Vilassar.
5. Farem convenis de col·laboració amb les entitats i empreses 

educatives i culturalas de Vilassar per millorar l'oferta de serveis.
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Serveis a la dona

1. Donarem tot el nostre suport a les iniciatives que vagin en 
contra de la violència de gènere i de qualsevol altre tipus.

2. Realitzarem un conveni de col·laboració amb l'Institut 
Català de les Dones per a l'atenció integral i la promoció de 
les dones.

3. Potenciarem les activitats i propostes dels grups i entitats 
de dones, tot reconeixent laimportància del sosteniment 
quotidià de la vida, que realitzen les dones

4. Propiciarem els compliment de les normes per l'igualtat 
d'oportunitats, amb recursos en formació i convenis amb la 
Diputació.
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Serveis socials

1. Elaborararem programes de planificació familiar per evitar 
l'aparició de jovent que creixi desatès.

2. Reestructurarem els serveis socials per poder donar 
resposta a la greu situació derivada de la crisi econòmica

3. Oferirem millores tècniques i donarem formació adequada 
al personal. 

4. Adequarem l'OAC a l'atenció especialitzada (gent gran, 
joves, dones, infància, recursos públics...)
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Sanitat i salubritat pública

1. Insistirem al departament de sanitat de la necessitat del  
trasllat del CAP a La Quintana, per tal de guanyar en 
serveis, aparcament i mobilitat  i vetllarem perquè disposi 
de servei de pediatria i ginecologia permanentment.

2. Millorarem la coordinació entre serveis socials i serveis 
sanitaris, per a una atenció més personalitzada

3. Farem jornades informatives i de prevenció de drogues i 
també tallers de desintoxicació de cannabis i tabaquisme, 
amb la col·laboració de l'Institut.

4. S'avisarà i sancionarà quan pertoqui als amos incívics de 
gossos.

5. Potenciarem la recollida selectiva amb bonificacions fiscals.
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Seguretat ciutadana

1. S'estudiarà la possibilitat d'enviar fotonotificacions a la 
policia a través del mòbil.

2. Estudiarem la possibilitat de col·locar càmeres de 
videovigilància als edificis municipals per millorar-ne la 
seguretat i també de les zones properes.

3. Impulsarem la creació d'un parc de bombers professionals 
o, si més no, de voluntaris.

4. S'instal.laran les noves dependències de la policia local 
tenint en compte els requisits i protocols de seguretat 
necessaris.
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Programa electoral

• Àrea d’Atenció a les Persones
– Governació

1. Treballarem perquè sigui definitivament reconegut Vilassar 
com a nom del municipi. 

2. Impulsarem processos de participació i consultes 
ciutadanes en els temes cabdals per al futur del municipi
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Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Habitatge

1. Engegarem el projecte Masoveria Jove (2012-2015), com un dels 
pilars del Pla d’emancipació jove, per facilitar l’accés al seu primer 
habitatge i alhora recuperar edificis buits del poble. Aquest 
projecte s’obrirà a l’àmbit comarcal.

2. Volem que els fills i les filles de Vilassar que s'han vist obligats a 
marxar del poble tinguin facilitats per trobar una vivenda en el 
poble, donant a les famílies una informació més transparent i 
propera.

3. Esbrinarem el parc immobiliari de les entitats bancàries a Vilassar 
i negociarem una sortida a través del lloguer.
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Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Manteniment

1. Adequarem els parcs infantils per fer-los més segurs, nets i 
acollidors, i estudiarem la possibilitat de crear noves zones 
de parcs infantils

2. Constituirem torns de brigada
3. Reestructurarem les tasques i obligacions de la brigada 

amb l’objectiu de millorar la seva eficàcia i eficiència
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Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Medi Ambient i Sostenibilitat

1. Promourem comerços respectuosos amb el medi ambient 
incentivant el reciclatge i la utilització de material reciclable 
i biodegradable

2. Informarem la població dels avantatges i els serveis que 
ofereix la deixalleria.

3. Prendrem mesures que impulsin decididament la 
implantació de sistemes de doble xarxa d'aigües grises i 
d'aprofitament pluvial.

4. Promourem l'obligatorietat de recollida d'aigua pluvial en 
edificis per a usos propis.

5. Seguirem treballant per dotar a l'ADF de millor material i 
formació.



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori 
– Mobilitat (I)

1. Farem un Pla de mobilitat per eliminar allà on calgui els trams de 
doble sentit, i augmentarem així el nombre d'aparcaments. 
Renovarem la senyalització i prioritzarem els vianants per davant 
de la circulació fent del centre del poble un espai de trobada entre 
la gent, els comerços i les entitats socials i culturals.

2. Farem de vianants tot el centre quan haguem traslladat el Mercat 
a Can Robinat.

3. Crearem la figura de l’agent de mobilitat que controlarà la 
construcció d’edificis i cases, els guals en obres, que s'efectuïn les 
senyalitzacions oportunes i que es garanteixi la circulació de 
vianants en cas d'ocupar voreres amb bastides i contenidors, etc..

4. Millorarem la senyalització de les obres anunciant-les a les 
entrades del poble i en llocs estratègics (Plaça, entrada escoles...) 



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Mobilitat (II)

5. Farem que es col.loquin adequadament els contenidors 
d’escombraries per a evitar l'accés des de la zona de circulació de 
vehicles i poder fer-ho desde la vorera.

6. Farem que es cumpleixi la normativa en quant a voreres i zones 
de vianants per a garantir la circulació de nens, persones amb 
carrets de nens, persones amb problemas de visió, persones amb 
mobilitat reduïda, gent gran, etc. Farem que la policia local actuï 
contra els vehicles estacionats a sobre de voreres. 

7. A les zones peatonals i els edificis públics s'hi aplicaran les 
normes per a Persones de Mobilitat Reduïda (PMR).



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Obres Públiques

1. Garantirem que cada cop que s'obri una rasa es renovin tots els 
serveis que passen per allà.

2. Projectarem en totes les obres el soterrament de línies de corrent i 
transmissió de veu i dades, i traurem progressivament dels 
nostres carrers els cables penjants. 

3. Potenciarem la creació de pàrquings públics i d'altres pàrquings 
de gestió pública.

4. Millorarem i promocionarem l'ús dels espais infantils, amb una 
millor oferta i gestió d'activitats.

5. Asfaltarem el camí de la costa des del carrer del Carme fins al 
carrer del Nord per tal de promoure una via alternativa de 
connexió ràpida i còmoda amb els punts més distanciats de la 
vila.



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Serveis

1. Mitjançant la web com a eina de relació amb el ciutadà, 
farem que el jutge de pau actuï també com a defensor dels 
vilassarencs i vilassarenques, per a aquells ciutadans que 
vulguin aportar queixes, propostes o d'altres a l'ajuntament. 

2. Elaborarem un pla d'equipaments per regular tots els 
espais de que disposa l'ajuntament i satisfer les necessitats 
de les entitats i associacions de veïns.

3. Promourem acords i convenis amb les oficines de gestió 
pública (Hisenda, Seguretat Social...) per tal de fer més 
propera la gestió i la informació sobre ajuts públics i els 
recursos.



 Sempre hi som + poble, + futur

 

Programa electoral

• Àrea de Planificació i Territori
– Urbanisme i via pública

1. Farem progressar de manera responsable l’actual Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), vetllant perquè el creixement del poble sigui 
sostenible i estigui en funció de les necessitats de les persones.

2. Potenciarem la rehabilitació d'habitatges tradicionals en desús i la 
recuperació dels elements arquitectònics i patrimonials propis

3. Establirem un cànon sobre la nova ocupació en sòl urbanitzable, en 
concepte de compensació de l'impacte ambiental i que serà percebut per 
l'Ajuntament. L'import es destinarà a preservar i millorar la qualitat 
ambiental del municipi.

4. Projectarem nous aparcaments al centre i treballarem sobre el nou model 
de la Plaça de la Vila. Estudiarem la viabilitat a Can Jaumetó i a la zona de 
l'escola Francesc Macià.

5. Ubicarem una nova zona infantil a la Plaça del Teatre.
6. Estudiarem la construcció d'un passatge entre el torrent de la Galbanya i el 

carrer Rafart, just sota l'institut, per facilitar l'accés dels vianants al barri.
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