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Balanç 2015-2019
Des d’ERC creiem que la política, i sobretot la política 
municipal, és una activitat viva que només es pot fer 
en contacte permanent amb els teus veïns i veïnes. 
Només d’aquesta manera podem, els qui volem 
transformar la nostra societat, copsar quines són les 
inquietuds, els desitjos, els maldecaps, els anhels i les 
necessitats que té la ciutadania i treballar per a fer-
los realitat i per a poder solucionar-los. És per això 
que creiem tan important estar, durant els quatre 
anys que dura la legislatura, al carrer, al peu del canó, 
amb les associacions, amb la nostra gent de forma 
constant, escoltant, atenent i acompanyant en tot el 
que cal.

També creiem que és imprescindible explicar-nos i 
passar comptes. I és per aquest motiu que cada any, 
l’equip de govern, els regidors i regidores i l’alcalde, 
convoquen una assemblea de veïns i veïnes per a 
passar comptes del que han fet el darrer any i del 
que faran el proper. Ara, quan s’acaba la legislatura, 
és hora de fer balanç, de passar comptes amb tots 
i totes i fer-vos arribar el mateix programa electoral 
que us vam presentar fa quatre anys explicant-vos si 
hem fet el que vam dir, si no ho hem fet o si està en 

curs. A més, també hi afegim tot el que hem fet que 
no estava en el programa i que ha respòs a les noves 
necessitats o projectes que han aparegut aquests 
quatre anys. Només des d’aquesta perspectiva de 
proximitat, de servei, de transparència i de rigor 
entenem des d’ERC la forma de fer política i creiem 
que és la nostra obligació donar-vos el màxim d’eines 
possible per a valorar la feina feta. 

Estem segurs que aquest exemplar de l’Espurna us 
serà útil per a valorar la feina feta per ERC Vilablareix 
aquesta legislatura i esperem trobar-vos les properes 
setmanes quan passem per casa vostra a donar-vos 
el programa electoral que us presentarem per als 
propers quatre anys.

ESTAT DE LES PROPOSTES: David Mascort
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EXECUTAT EN PROCÉS NO EXECUTAT



Urbanisme
i Serveis



Seguirem...
_ Incentivant l’ús del transport públic.
Seguim amb les mateixes freqüències de pas de les rutes 
amb Girona. Pels majors de 65 i 70 anys hem passat de 
gestionar-ho amb TMG a fer-ho amb l’ATM. Ara aquests 
veïns han de venir a l’Ajuntament a fer les càrregues de la 
targeta, per tenir els trajectes gratuïts o subvencionats.

_ Treballant per executar la interconnexió de la 
prolongació del carrer Marroc amb la carretera Santa 
Coloma.
Ja es disposa de la totalitat de la dotació econòmica 
per executar les obres. Hem redactat el projecte i s’està 
pendent de l’aprovació definitiva per poder iniciar les 
obres.

I, a més...
_ Executarem les obres de millora del carrer Perelló des 
de la plaça de l’ajuntament fins la carretera Santa Coloma, 
ampliarem les voreres, soterrarem els serveis i construirem 
un carril bici dins el darrer trimestre del 2015.

_ Ampliarem la xarxa de carrils bici i farem la connexió 
amb el carril bici de Girona i Salt.

_ Estudiarem la mobilitat dels carrers del nucli urbà 
redefinint els sentits de circulació, els espais d’aparcament, 
els nous carrils bici, etc. en els carrers principals.

_ Redactarem un text refós de les normes subsidiàries. 
Hem redactat un document que refon tota la normativa i 
hem posat a disposició de la gent des del WEB municipal 
a través del portal GIS.

_ Elaborarem el projecte de reurbanització de l’entorn 

de l’era per integrar-ho amb la piscina municipal i fer-hi 
diferents activitats.
Hem prioritzat la millora de les piscines i actualment 
s’està pendent de la redacció del projecte.

_ Aprovarem el catàleg de masies.

_ Crearem una xarxa d’itineraris segurs que connecti els 
diferents equipaments municipals.
Hem redactat el projecte dins el Pla de mobilitat i s’està 
pendent d’execució de les actuacions.

_ Continuarem la gestió de soterrament de serveis en 
diferents carrers del municipi.

_ Farem el projecte de reurbanització de la plaça 
de l’ajuntament i, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, l’executarem.
Actualment s’està redactant el projecte. 

_ Encarregarem el projecte per a la construcció d’una sala 
polivalent i, en la mesura del possible, l’executarem. 
Hem redactat el projecte i s’està a l’espera de disposar de 
la dotació pressupostària per iniciar les obres.

_ Arranjarem i adequarem el cementiri i en farem el 
projecte d’ampliació. 

_ Farem una zona de pícnic.
Hem instal·lat taules de pícnic al parc nou.

_ Aconseguirem el canvi, de forma gratuïta, dels 
comptadors d’aigua actuals per comptadors digitals. 

I també...
_ Hem comprat un camió nou per la brigada municipal 
i una segona caixa extra. Això permet fer la gestió dels 
contenidors de poda del cap de setmana.

_ Hem repintat el cementiri, hem tret humitats de les 
parets, hem renovat el dipòsit de subministrament 
d’aigua, hem canviat les portes,... i en breu s’hi faran 
columbaris.

_ A la piscina hem millorat i ampliat el paviment de la zona 
de bar i vestidors. Hem arranjat el paviment de la zona de 
bany. Hem col·locat un elevador-grua per facilitar el bany a 
persones amb mobilitat reduïda. Hem convertit la piscina 
petita a aigua salada, i aquest proper estiu ja s’hi haurà 
convertit la piscina gran.

_ Hem repintat la senyalització horitzontal del sector
Perelló Can Pere Màrtir.

_ Hem tancat la plaça Perelló a la circulació de vehicles.

_ Hem realitzat auditories trimestrals als parcs infantils, 
efectuades per una empresa especialitzada (substituint 32 
bancs, jocs de molles dels parcs infantils, neteja de grafits, 
etc.)

_ Hem adquirit una altra bicicleta elèctrica pels treballadors 
municipals.

_ Hem subcontractat la neteja de la via pública i part de la 
jardineria a empreses del tercer sector. 

_ Hem centralitzat i ampliat les alarmes dels equipaments 
municipals.

_ Hem adequat el nou equipament destinat a l’atenció de la 
gent gran “Can Ribotic”.

_ Hem consolidat els actes principals i les atraccions de la 
festa Major, a la zona annexa al camp de futbol.

_ Hem executat obres de millora i sanejament en un tram 
del carrer Marroc (substitució dels tub d’aigües pluvials, 
carril bici, retirada d’arbrat, construcció de guals reductors 
de velocitat, etc.)



_  Hem redactat l’estudi de la xarxa de 
clavegueram municipal per tal de detectar 
els principals problemes de la xarxa, la 
priorització de les actuacions a executar i 
la seva valoració.

_ Hem executat diverses actuacions a la 
xarxa de clavegueram per tal de reduir els 
problemes durant les pluges.

_ Hem fet millores a les instal·lacions del 
camp de futbol, amb la construcció de 4 
nous vestidors, un despatx i un magatzem. 
També hem consolidat el talús que hi ha 
entre el camp de futbol i el carrer Raset, 
construint-hi les grades noves 

_ Hem aconseguit la redacció del 
projecte de la rotonda i enllaç amb el 
Pla Parcial del sector Perelló-Can Pere 
Màrtir des de la Crta Santa Coloma, 
la licitació i adjudicació de les obres i 
estem pendents que comencin les obres 
aquest segon trimestre de 2019.



Comunicació i 
noves tecnologies



Seguirem...
_ Oferint cursos de formació en noves tecnologies. 
Més de 30 cursos fets de temàtica variada: Fotografia, 
internet, disseny,...

_ Utilitzant tots els mitjans de comunicació (revista 
municipal, ràdio, TV, web xarxes socials i butlletins) 
per a difondre totes les activitats que es realitzen al 
poble.
Hem incorporat un butlletí electrònic per e-mail i 
la xarxa social Instagram. Hem incorporat 11 nous 
programes, amb la participació de la gent del poble, a 
la graella de la ràdio municipal.

_ Oferint l’obtenció del títol ACTIC (Acreditació 
de Competències en Tecnologies d’Informació i 
Comunicació).
Actualment hi ha dos punts habilitats a Can Gruart i 
en tràmits un tercer a l’edifici de l’ajuntament.

I , a més...
_ Aconseguirem que la fibra òptica arribi al nostre 
municipi el darrer trimestre de 2015.

_ Consolidarem la tramitació electrònica per facilitar i 
agilitzar les gestions administraves als veïns.
Hi ha disponible la Seu electrònica, carpeta ciutadana. 
Hem incorporat a les oficines de l’ajuntament, 
Ludoteca i Can Gruart la possibilitat de pagament amb 
targeta bancària.

_ Millorarem la informació del nostre web amb 
l’aplicació de la llei de la transparència i la 
implantació del SIG (Sistema d’Informació #ambtuvilablareix

_ L’any 2016 es va rebre el Premi E-Tech a la millor 
iniciativa en l’administració local atorgat per AENTEG, 
l’associació d’empreses de noves tecnologies de 
Girona, per la web de Vilablareix Televisió. L’any 2017 
en vam ser finalistes amb els projectes tecnològics 
del Sistema d’Informació Geogràfica Municipal (SIG) 
i la plataforma de gestió i informació ciutadana del 
Servei de recollida porta a porta.

 

Geogràfica), que ja hem començat a posar en marxa. 
Hem renovat el web, millorant l’aspecte i fent-la 
adaptativa a dispositius mòbils.
Hem actualitzat el portal de la transparència a la Seu 
Electrònica.
Hem publicat 7 mapes SIG.

_ Farem una aplicació per telèfon mòbil (APP) per 
informació i participació activa dels veïns en la gestió 
municipal.
També hem fet l’aplicació del Porta a Porta i de la 
Ràdio Municipal.

I, també...
_ Hem passat a fibra òptica i hem integrat la xarxa de 
comunicacions entre tots els equipaments municipals.

_ Hem renovat l’equipament informàtic i 
d’audiovisuals en els equipaments municipals.

_ Hem interconnectat en xarxa de fibra òptica l’edifici 
de l’escola i els mòduls escolars.

_ Hem implementat telefonia digital a l’escola.

_ Hem donat de baixa la xarxa WiFi municipal per ser 
obsoleta i estar infrautilitzada.

_ Hem posat en marxa l’estació meteorològica.

_ Hem renovat el web de la Ràdio Municipal i hem 
millorat el servei d’emissió en streaming.

_ Hem editat un manual d’aplicació del logotip de 
l’ajuntament.

_ Hem establert una entitat tecnològica al municipi, el 
Tecnoateneu de Vilablareix. 





CulturaCultura



Seguirem...
_ Participant en el projecte comarcal de música i teatre 
per a mainada.
Hem participat dels projectes de música i teatre, a part 
també n’hem iniciat un d’art i creativitat.

_ Recolzant les companyies de teatre del poble.
Hem donat suport i col·laborat amb totes les associacions 
del poble vinculades en el món de la cultura.

_ Organitzant activitats culturals durant tot l’any per a 
tots els públics: xerrades, cinema, teatre, presentacions 
de llibres, exposicions, etc.
Pel que fa a l’activitat cultural, durant aquesta legislatura 
hem fet:

• Una mitjana de 9 exposicions l’any al Centre Cultural de 
Can Gruart.
• Hem explicat una mitjana de 15 contes l’any a la 
biblioteca i d’altres edificis municipals.
• Hem fet una mitjana de 16 espectacles o animacions 
infantils a l’any (on hi trobem ‘Les tardes de Can Gruart’).
• Hem fet una mitjana de 16 espectacles de teatre o 
d’altres per adults l’any (on hi trobem ‘Les Nits de Can 
Gruart).
• Hem fet o col·laborat amb més de 15 xerrades o 
conferències a l’any, relacionades amb la cultura, algunes 
d’elles fetes en anglès.
• Cada any celebrem la Setmana Cultural, una setmana 
carregada d’activitats com: espectacles infantils, musicals, 
teatre, conferències per adults, el concurs de pastissos...

#ambtuvilablareix

I, també...
_ Fa quatre anys que fem el projecte ‘Al Gironès llegim’ 
durant els mesos de febrer a abril, per incentivar la 
població a la lectura. Expliquem contes, fem padrins 
lectors, xerrades relacionades amb la lectura, vermuts i 
caminades literàries...

_ Durant l’any celebrem moltes festes: el Carnestoltes, 
l’Aplec de Sant Roc, la festa de Sant Menna amb la 
castanyada, la Festa Major, la Fira de la Tardor i les 
Viandes d’Estiu (abans Tastets de Tardor).

_ Treballem des de la ludoteca i la biblioteca preparant 
activitats, projectes, festes, casals, colònies, etc., per 
donar un bon servei a la població.

 

I , a més...
_ Introduirem l’anglès en tots els àmbits culturals del 
poble.
Fa quatre anys que fem el projecte d’anglès, amb una 
mitjana de 200 alumnes l’any (50 de joves i adults i 150 
de nens/es). També fem activitats vàries en anglès.

_ Impulsarem la creació d’un club de lectura.
Fa quatre anys que el Club de lectura està en 
funcionament, es fa una sessió al mes, de l’octubre al juny. 
Han passat per Can Gruart més de 20 escriptors a parlar 
dels seus llibres.

_ Farem xerrades, col·loquis, taules rodones, etc. 
periòdiques sobre cinema, literatura, història, teatre, etc.
Hem fet i col·laborat en diferents xerrades, col·loquis...

_ Editarem un llibre sobre el poble, a partir d’imatges 
d’aquest.
Hem editat el llibre Vilablareix, història, fets i gent

_ Crearem un concurs literari.
Aquest 2019 és el tercer any que fem el concurs literari 
Relata’ns, concurs de relat breu on hi pot participar 
tothom que vulgui.

_ Promourem la pràctica dels escacs.
Durant la setmana cultural hem fet activitats a la ludoteca 
per promoure la pràctica dels escacs.

_ Adequarem la futura sala polivalent per a tot tipus 
d’espectacles (teatre, música, cinema, etc.)
No hem pogut dur a terme la sala polivalent però en breu 
tindrem el projecte.





Educació i 
Formació



Seguirem...
_ Fent cursos de tot tipus i per a totes les edats. 
Hem realitzar anualment cursos d’anglès, premonitor, 
fotografia, monitor de menjador escolar, recerca de feina, 
comercials, negocis, noves tecnologies,...

_ Promovent actuacions per a la millora dels resultats 
acadèmics dels nostres estudiants (p.ex. l’aula d’estudi).
Reforç durant el curs escolar i aquest últim any amb el 
projecte serveis a la comunitat dels alumnes de l’Institut 
amb reforç a la biblioteca.

I , a més...
_ Volem que tots els veïns i veïnes aprenguin anglès i 
per aquest motiu farem formació en anglès per a totes 
les edats i àmbits, a un preu econòmic. Farem de l’anglès 
una eina bàsica i transversal per a tots els veïns del poble, 
beques pels estudiants de 6è fins a 4t d’ESO per millorar 
el seu anglès (anglès a l’estranger), beques per professors 
fixes a l’escola perquè es formin en anglès, etc.
Des del 2014 hem ofert cursos d’anglès per promoure 
una actitud positiva envers l’idioma (a l’escola, a la 
ludoteca, classes per adults,...)  i hem realitzats activitats 
infantils en anglès.

_ Oferirem cursos de preparació per a titulació d’ESO, 
curs d’accés a mòduls o accés a la universitat.
Des de l’aula de reforç.

_ Aconseguirem la construcció de l’ampliació de l’edifici 
de l’escola fruit de l’acord al que hem arribat amb la 
Generalitat de Catalunya per a fer aquest any 2015 el 
projecte i construir-la de forma imminent.
Seguim treballant per aconseguir el nou edifici escola. #ambtuvilablareix

Hem realitzat millores als equipaments escolars: Hem 
canviat finestres i portes, hem connectat amb fibra òptica 
els mòduls i l’edifici, hem actualitzat tot el sistema de 
telefonia i accés a internet.

_ Fruit d’aquest mateix acord, aconseguirem també  
properament la construcció del nou edifici de l’institut a 
la zona de Can Gruart.
Aquest mes de març hem licitat l’obra per més de 6,9 m 
€, a la construcció del nou edifici Institut, de 4 línies d’ESO 
i 3 de batxillerat a la mateixa zona annexa on està ubicat 
actualment.

_ Crearem un servei d’acompanyament dels nens a 
l’escola, seguint un itinerari segur.
Hem realitzat l’estudi de mobilitat. Falta redactar i 
implantar el projecte.





Salut i Acció social



Seguirem...
_ Fent xerrades, tallers i cursos per a totes les edats.
Hem treballat per millorar els hàbits saludables en el nostre 
dia a dia amb tallers de cuina i xerrades específiques. 

_ Treballant amb el pla de salut per a joves fent èmfasi 
especial en l’educació sexual, els trastorns alimentaris, l’ús 
de les xarxes socials, la sexualitat, etc. 
Dins el projecte Connexions, quinzenalment, la tècnica de 
joventut imparteix xerrades a tots els joves de l’institut.  

_ Treballant amb els serveis socials per a tenir cura de 
la nostra gent gran, de les persones amb risc d’exclusió 
social i les persones dependents.
Es realitzen reunions de coordinació i entrevistes individuals i 
a domicili per detectar necessitats.

_ Impulsant i promovent el servei de teleassistència i el 
servei d’atenció domiciliària.
Hem tramitat 22 aparells de teleassistència i 17 persones 
són beneficiàries del S.A.D. Hem realitzat 14 assessoraments 
de visites domiciliàries de la Terapeuta Ocupacional amb la 
treballadora social per tal de gestionar ajudes tècniques.

_ Fent totes les accions necessàries per a protegir la salut 
dels veïns: control d’aigua de consum, control d’aigües 
públiques, control sorreres infantils, control de legionel·losi, 
control de plagues...
Seguim amb les actuacions per a la prevenció dels riscos que 
poden afectar la salut col·lectiva amb els Programes de Dipsalut. 

_ Amb les dinamitzacions i sessions del parc de salut i 
dels itineraris de salut.
Seguim actius amb les dinamitzacions setmanals al Parc de 
Salut.

_ Amb la coordinació entre l’Ajuntament, els serveis 
sanitaris i els serveis socials per detectar situacions de 

risc en diferents col·lectius.
Creació del Projecte CAIC (Comissió d’Anàlisi i Intervenció 
Comunitària) on hi participen les entitats i associacions del 
poble per poder potenciar el treball en xarxa i participació en 
el municipi així com detectar noves necessitats. 

_ Fent campanyes per sensibilitzar en les actituds 
incíviques dels propietaris dels animals de companyia 
que impliquen risc sanitari.
Anualment fem campanya de civisme dirigida als propietaris 
d’animals, recull de defecacions de la via pública i com netejar els 
orins del gos per no deixar-ne rastre i així no malmetre cap part 
de la via pública.  Hem creat el projecte gat, amb la col·laboració 
de veïns per portar un control del gat de carrer.

_ Treballant per estar al costat dels nostres veïns/es i 
assessorarem i informarem a les persones en relació als 
drets, els recursos i a les diferents intervencions socials a 
les quals poden tenir accés.
Hem aconseguit una coordinació entre Serveis Socials i els 
serveis sanitaris del Dispensari Municipal per donar resposta 
a les necessitats de la gent.

Hem realitzat ajuts d’urgència segons proposta de serveis 
socials tant per infants, joves i gent gran al Municipi.

Hem realitzat a proposta de serveis socials ajudes per a 
famílies de la llar-infants, a joves que requerien suport per 
vulnerabilitat social i rendiment acadèmic, i ajudes tècniques 
per a gent gran.

Hem complementat amb aliments frescos les ajudes del 
CDA (Centre de Distribució d’Aliments) per famílies del 
municipi per cobrir necessitats bàsiques.

Hem adaptat els semàfors de la Crta. Sta. Coloma tenint en 
compte les persones amb dèficit visual del municipi. 

Hem creat l’Escola de Pares i Mares de Vilablareix, un espai 
adreçat a famílies per ampliar coneixements i on s’ofereixen 

eines i estratègies que orientin a l’educació dels fills/es.

Hem realitzat col·laboracions amb l’Associació Proem-aid per 
equipament tècnic per fer front a ajudes humanitàries als 
refugiats. Hem destinat l’antic material del consultori mèdic 
de Vilablareix per un projecte solidari.

Hem participat activament amb el “Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple” amb la col·laboració dels veïns a la piscina municipal.

Hem celebrat el Dia Internacional de la Dona amb lectura del 
manifest i xerrada de sensibilització amb la participació de 
l’Ateneu de la Dona de Vilablareix.

Hem celebrat el Dia Internacional de la Violència de Gènere 
amb la participació de la Coral de l’IES Vilablareix i l’Esplai 
Kamono de Vilablareix.

I , a més...
_ Farem un pla municipal de promoció de la salut amb 
accions puntuals per millorar els hàbits saludables.
Hem organitzat multitud de sessions físiques del parc de 
salut, sortides per caminar i còrrer, menjar saludable en els 
esdeveniments organitzats per l’ajuntament,...

_ Construirem un centre de dia i residència per a gent gran, 
amb un nombre de places amb preferència pels habitants 
de Vilablareix.

_ Crearem un servei de voluntariat per a l’acompanyament 
de persones grans.
Hem signat un conveni amb Càritas Fornells i tenim una borsa 
de 14 voluntaris al poble i 7 persones que reben el servei de 
forma continuada i que es valoren millores de l’estat anímic i 
relacional. Consolidació del servei. Reunions de seguiment i 
avaluació de Càritas, el grup de voluntaris i serveis socials.

_ Crearem una borsa d’habitatges de lloguer.



I, també...
_ Hem adquirit i adequat un espai perquè 
sigui el punt d’atenció a les persones, Can 
Ribotic, passant a ser el lloc on s’hi integren 
Servis Social i tots aquells serveis destinats 
a les necessitats de les famílies.
Hem reubicat l’oficina de Serveis Social a 
l’espai de Can Ribotic.

 

 



Gent gran



Seguirem...
_ Col·laborant amb el Casal de la Gent Gran, per 
continuar fent de la llar de jubilats, el seu centre 
d’activitats.
Hem millorat el mobiliari urbà de les pistes de petanca 
i hem fet replantació d’arbres. Es va fer un intercanvi 
amb el Casal de la Gent Gran de Sant Julià de Ramis per 
conèixer i compartir experiències.

Hem impulsat el Programa Intergeneracional amb la 
participació de la Gent Gran del municipi, amb l’IES 
Vilablareix i CEIP Madrenc amb l’objectiu que hi hagi 
interrelació de la gent gran, amb els infants i joves.

Hem col·laborat des del Casal de la Gent Gran al 
programa Gironès Llegim amb la Llar-infants i  CEIP 
Madrenc.

Hem donat suport a la Coral en les diferents activitats en 
què participa.

_ Oferint cursos, tallers, xerrades, activitat física etc. 
adreçats específicament a aquest col·lectiu.
Proporcionem el suport a les famílies que tenen cura de 
persones en situació de dependència.

_ La relació amb els Serveis Socials i amb el CAP 
Vilablareix, per detectar problemàtiques i buscar-hi 
solucions.
Es realitzen coordinacions sistemàtiques de Serveis 
Socials i CAP Vilablareix així com a partir del mes de 
Setembre-18 amb l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran de 
Vilablareix (Can Ribotic).

_ Subvencionant l’accés al transport públic (connexió 
amb Girona) pels majors de 65 anys segons la seva 
renda i per a tots els majors de 70 anys.

#ambtuvilablareix

I , a més...
_ Hem actualitzat les dades de l’estudi “70 i més”, 
per detectar possibles mancances i necessitats, que 
requereixin els nostres veïns majors de 70 anys.
Hem creat l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran.

Serveis que s’hi realitzen: Servei d’Estada (2), Estimulació 
Cognitiva (10), Caminades saludables adaptades (7), 
Servei de Bon dia (14), Taller de Memòria (45), Servei de 
Podologia (26), Cafè Tertúlia (25), Gimnàstica Passiva (2).

_ Facilitarem la participació de la gent gran, a tots 
els mitjans de comunicació municipals, perquè entre 
altres opcions, puguin divulgar els seus coneixements i 
experiències.
Hem creat a Ràdio Vilablareix el programa “Fem Cultura” 
emès per la gent gran de periodicitat mensual per poder 
divulgar els seus coneixements i experiències amb 
entrevistes incloses.

_ Construirem un centre de dia i residència per a gent 
gran, amb un nombre de places amb preferència pels 
habitants de Vilablareix.

_ Celebrem la Festa de la Gent Gran.

també...





Medi 
Ambient



Seguirem...
_ Fent campanyes de sensibilització.
Informació sobre fracció orgànica, tipologies de residus, 
deixalleria, compostadors i actuacions en esdeveniments 
socio-culturals.

_ Fent tallers de reciclatge.
Taller de reciclatge de roba, a l’escola i a la Ludoteca, i 
xerrades a diferents cursos de primària, secundària, i a 
professorat.

_ Implementant mesures per a l’estalvi energètic 
als equipaments municipals i a l’enllumenat públic. 
Substitució de les finestres de l’escola Madrenc. Redacció 
de l’Informe de seguiment del Pla a l’Acció (PAES). Canvi 
a lluminàries LED dels llums de una rotonda i tram del 
carrer Perelló. Hem canviat tot l’enllumenat del pavelló a 
LED, s’hi ha instal·lat una caldera de biomassa. Juntament 
amb plaques solars tèrmiques i hem obtingut el Certificat 
d’eficiència energètica.

_ Mantenint els camins rurals, rieres i zones verdes del 
municipi.
Desbrossat dels marges dels camins rurals, s’anivellen, 
s’hi escampa sauló o àrid reciclat. Desbrossat de diferents 
trams del riu propers a la zona urbana. Segat 2-3 cops 
l’any les parcel·les i les zones verdes de titularitat 
municipal. 

I , a més...
_ Estudiarem una estació de càrrega de vehicles elèctrics.

#ambtuvilablareix

I, també... 
_ Hem aprovat el mapa de capacitat acústica 
municipal.

_ Hem redactat el Pla Local de Prevenció de Residus 
(2017-2020). Es detallen les accions que es faran en 
Prevenció de Residus durant aquests anys.

_ Hem fet millores en el servei porta a porta, com la 
recollida de tèxtil i calçat, de l’oli domèstic, l’eliminació 
del tòtems de la via pública, una aplicació de mòbil, 
la consulta telemàtica de les recollides i imports, 
i la implantació del pagament per participació, 
aconseguint millorar els resultats de les recollides i la 
participació.

_ Hem col·locat els Biblionius: punts d’intercanvi 
de llibres als espais públics. Des del punt de vista 
mediambiental, fomentem el reciclatge de llibres.

_ Aprovació del Plànol de delimitació de franges per la 
prevenció d’incendis i aprovació del Projecte executiu.

_ Subministrarem equips per facilitar a les llars 
domèstiques perquè la gent sàpiga quan consumeix o 
què consumeix (estalvi energètic).
Diversos veïns que ho van sol·licitar van poder utilitzar els 
equips i en van poder obtenir un informe de conclusions.

_ Impulsarem una jardineria més sostenible als espais 
públics i als patis privats dels veïns.
No apliquem glifosat com a herbicida (no utilitzem 
productes químics). Utilitzem el compost orgànic per 
adobar, obtingut de les restes de menjar de l’escola i la 
llar d’infants. Aprofitem les restes de poda com a “mulch” 
(encoixinat) als escocells, etc. (per evitar que hi surtin 
males herbes).

_ Organitzarem sortides als espais naturals de l’entorn 
del poble.
Ruta per l’entorn del poble per la fira de la tardor i 
caminada nocturna per la festa major.

_ Promourem la mobilitat amb bici i a peu.
Hem executat un Pla per millorar la mobilitat pel 
nucli urbà del sector Perelló, aconseguint disminuir 
la circulació de vehicles pels carrers secundaris 
(on ara només hi passen els veïns que hi viuen), 
ordenar l’aparcament, i fomentar la mobilitat a peu 
i en bicicleta. Hem fet campanyes per la compra de 
bicicletes.

_ Estudiarem la possibilitat de poder ampliar el camí 
fluvial i rutes saludables pel poble a peu i en bici. 
Hem planificat un nou itinerari saludable senyalitzat, 
pendent de l’execució. S’estan valorant les diferents 
opcions per ampliar el camí fluvial, per connectar-lo 
amb el que farà Aiguaviva.



Joventut



_ Anualment des de l’àrea de joventut (amb el projecte 
PISCES) fem una mitjana de 28 xerrades a l’institut 
de temes relacionats amb els joves (ús del mòbil, 
assetjament escolar, assetjament a través de xarxes 
socials, orientacions sobre els estudis...).

 

Seguirem...
_ Impulsant i donant suport a l’esplai amb cursos de 
monitoratge per a joves del poble.
Donem suport a l’esplai amb cursos de monitoratge per a 
joves i altres necessitats que tenen.

_ Amb les polítiques actives per a joves per a la millora 
del nivell d’anglès. 
Fa quatre anys que amb el projecte d’anglès ajudem a 
millorar el nivell d’anglès dels nostres joves. Una mitjana 
de 25 joves l’any fan anglès a Can Gruart.

_ Implementant les accions resultants de l’estudi ’25 i 
menys’. 
Durant aquesta legislatura hem anat implementant les 
accions d’aquest estudi, bàsicament relacionades amb el 
món laboral (monitors de casal, brigada jove).

_ Donant suport a totes les iniciatives empresarials 
promogudes per joves.
Des del RUSC hem donat suport i formació als joves que 
han volgut empendre iniciatives empresarials.

_ Posant a l’abast dels joves el suport i assessorament 
d’un agent de salut.
Aquest agent de salut que assessora i forma als joves 
fa una mitjana de 25 xerrades o actuacions durant l’any, 
bàsicament a l’institut, però també a Can Gruart i per la 
Festa Major.

_ Sent sensibles a les necessitats d’habitatge per a joves. 
Aquest any fa 10 anys que es va fer la primera promoció 
d’habitatges de protecció oficial, s’està preparant una 
enquesta per tornar a saber, transcorreguda aquesta 
dècada, quina necessitat hi ha d’habitatge entre els 
nostres joves.

#ambtuvilablareix

I , a més...
_ Farem un projecte de brigades joves per donar-los 
la primera oportunitat laboral i/o augmentar la seva 
ocupabilitat i afavorir-ne la inserció.
Fa quatre anys que duem a terme aquest projecte durant 
l’estiu donant feina a 4 joves del municipi cada estiu 
perquè tinguin la seva primera experiència professional i 
augmentar la seva ocupabilitat.

_ Millorarem la comunicació directa amb els joves amb la 
creació d’una aplicació per a telèfon mòbil (APP).
Ha sortit una APP del municipi gestionada per 
l’ajuntament, que fa que sobretot els joves, es puguin 
comunicar i rebre informació de la manera més ràpida.

_ Estudiarem la reubicació del local de joves.
No hem reubicat el local de joves perquè en l’actualitat 
no hem cregut convenient i tampoc era una prioritat de 
l’estudi ’25 anys i menys’. Des de joventut es treballa molt 
a través de l’institut on podem arribar a una gran part de 
joves del municipi. 

I, també...
_ Anualment organitzem el casal ‘Matins Actius’ adreçat 
als joves del municipi a l’estiu, Nadal i Setmana Santa, es 
fan diferents activitat i sortides, curs de premonitors, per 
a preparar-los pel futur, augmentar la seva ocupabilitat i 
sensibilitzar-los amb diferents temes.

_ Anualment per dur a terme els casals d’estiu, 
contractem una mitjana de 25 joves monitors/es, així 
poden tenir una primera experiència laboral i augmentar 
la seva ocupabilitat en el temps de vacances.



Esports



Seguirem...
_ Donant suport a les entitats esportives que fan esport 
de base.

_ Millorant les instal·lacions esportives dotant-les de 
l’equipament necessari per millorar la qualitat i confort 
de les mateixes (ventilació del pavelló, etc.)

_ Promovent i recolzant iniciatives esportives.

I , a més...
_ Elaborarem un mapa d’itineraris per l’entorn natural 
de Vilablareix per a fer esport de forma espontània i no 
organitzada. 
Hem planificat un nou itinerari saludable senyalitzat, 
pendent de l’execució. 

_ Estudiarem la possibilitat de construir una pista 
poliesportiva al sector del Perelló-Can Pere Màrtir. 
Forma part del projecte d’ampliació de les instal·lacions 
del camp de futbol. S’ubicarà al camp annex al camp de 
futbol

_ Condicionarem l’annex al camp de futbol.

_ Farem l’ampliació dels vestidors del camp de futbol.

_ Farem un pla de salut i esport per promoure l’activitat 
física com a hàbit saludable i la salut de les persones de 
totes les edats.

_ Farem sessions teòrico-pràctiques de diferents 
esports.

_ Farem un skate-parc. #ambtuvilablareix

I, també...
_ Hem fet millores a les instal·lacions del camp de futbol, 
amb la construcció de 4 nous vestidors, un despatx i 
un magatzem. També hem consolidat el talús que hi ha 
entre el camp de futbol i el carrer Raset.

_ Hem canviat tot l’enllumenat del pavelló a LED, s’hi 
ha instal·lat una caldera de biomassa, juntament amb 
plaques solars tèrmiques i hem obtingut el Certificat 
d’eficiència energètica.

_ Hem aconseguit que el camp de futbol sigui una de les 
seus del MIC 2019.

 



Ajuntament
i Hisenda



Seguirem...
_ Oferint més serveis als veïns, sense augmentar –i en la mesura del possible, 
reduir– les càrregues fiscals que depenen de l’Ajuntament.
Hem mantingut congelats els impostos durant els quatre exercicis. 

_ Mantenint el rigor pressupostari, aconseguint l’estalvi suficient per dur a terme 
les inversions previstes.
Hem amortitzat tot el deute bancari :

Inversions total del període = 3.839.593,86 €

_ Fent de la transparència la nostra forma de gestionar el pressupost municipal.
Hem actualitzat i ampliant el portal de la transparència.

_ Fomentant la formació del personal municipal.
Hem realitzat 156 cursos de tipologia variada.

_ Dotant de recursos materials i tècnics a tota la plantilla municipal.
Hem comprat un nou vehicle per la brigada. Hem renovat el parc d’ordinadors. Hem 
renovat les línies de comunicacions a fibra òptica. Hem adequat i redistribuït alguns 
espais de l’edifici de l’ajuntament per millorar l’entorn de treball,...

_ Oferint incentius fiscals a les empreses que es vulguin establir a Vilablareix segons 
les condicions que permet la llei estatal.

I, a més...
_ Implementarem un software de gestió de la informació (GIS) que permetrà ser més 
àgils en les gestions administratives internes i externes i que facilitarà l’accés dels 
veïns i veïnes a més informació municipal.
Està en ple rendiment, treballant amb milers de dades i desenes de mapes. Hem 
publicat els primers 7 mapes SIG al visor accessible per a tothom.

2016 2017 2018 2019
IBI 0.665 % 0.665 % 0.665 % 0.665 %
Taxa escombraries 130€ 120€ Mitjana 95,77€ Igual que 2018
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#ambtuvilablareix



Promoció Econòmica 
i Ocupació



Seguirem...
_ Oferint cursos de formació per augmentar l’ocupabilitat 
de tots el veïns. 
Hem realitzat més de 40 cursos amb més de 300 alumnes 
en total.

_ Donant suport als emprenedors en l’estudi i disseny 
del seu projecte empresarial i a la futura implementació 
d’aquest.
Hem realitzat 125 assessoraments amb 27 empreses creades.

_ Treballant perquè els col·lectius amb més risc d’exclusió 
social (joves, dones i majors de 45 anys) tinguin 
oportunitats laborals. 
Treballem amb empreses del tercer sector i amb els joves de 
garantia juvenil i col·laborem amb l’institut amb el Projecte 
Singular. 

_ Gestionant i impulsant la borsa de treball com a eina 
bàsica d’inserció laboral.
Hem aconseguit 26 insercions laborals.

_ Col·laborant amb altres administracions per aconseguir 
ajuts per a dinamitzar l’economia del nostre municipi.

_ Promovent l’atracció d’inversions empresarials al nostre 
municipi.
Hem instal·lat 89 empreses al municipi.

_ Fent del viver d’empreses El Rusc un motor de 
l’activitat econòmica del nostre municipi donant als joves 
oportunitats laborals (primera feina).
Actualment tots els locals del Viver d‘empreses estan ocupats.

_ Donant als joves oportunitats per aconseguir la seva 
primera feina.
96 joves han accedit a un lloc de treball als casals d’estiu i 16 
a la brigada jove.

_ Dinamitzant el mercat setmanal.
Hem realitzat vàries campanyes de promoció, publicitat, 
sortejos,...

I, a més...
_ Crearem una borsa de locals de lloguer per dinamitzar 
l’oferta comercial del nostre municipi.

_ Incentivarem la creació d’ocupació en les empreses locals 
amb ajuts directes a la contractació.

_ Recolzarem l’associació d’empresaris del poble (amb 
comerciants i restauradors).

#ambtuvilablareix



Activitat
Municipal



Al llarg dels quatre anys de legislatura hem seguit 
treballant pel consens i la bona harmonia amb la resta 
de grups municipals. Una bona mostra d’això és el 
resum de les propostes portades a votació al ple per 
cada grup i el sentit de vot de cadascun dels grups, que 
reflexa aquest ànim de treballar sempre conjuntament 
pel bé del nostre poble.

Composició del ple:

ERC 8 regidors:
David Mascort, Jordi Frigola, Marta Fusté, Pau Rovira, Sònia 
Ruiz, Manel Pallàs, Maite Tixis, Miquel Molas 

CiU 2 regidors:
Josep Boschdemont, Dani Bertomeu

PSC 1 regidor:
Josep García

*Hi ha dos vots particulars en contra i una abstenció del 
regidor Daniel Bertomeu.

Totes aquestes dades i moltes més, estan recollides en els 
actes dels plens que estan disponibles al web de 
l’ajuntament.

Propostes presentades al ple
Vots afirmatius
Vots negatius
Abstencions

ERC CiU PSC
212 0 0
212 198204
0 6* 1
0 2* 13

#ambtuvilablareix



www.esquerravilablareix.cat esquerravilablareix @ERC_Vilablareix





Amb tu, Vilablareix

#ambtuvilablareix


