
Junts per Vilassar  

En aquest primer article en la represa del butlletí municipal, des de Junts volem començar 

agraint als vilassarencs i les vilassarenques que ens han fet confiança i van propiciar que Junts 
fos la força més votada a Vilassar en les eleccions del passat 14F. Aquest suport ens dona 

confiança per continuar treballant des del Grup Municipal de Junts, tant per al benestar de 
la ciutadania com per a la millora d’infraestructures i equipaments del nostre poble. Ho 
continuarem fent amb la mateixa serietat i coherència a l’hora de prendre decisions, com ho 
hem vingut fent aquests dos anys de mandat municipal, tot i estar a la oposició. 

Hem passat i estem passant moments molt difícils, tant per la salut com per l’economia, i de 
retruc per al benestar de les persones més vulnerables del nostre poble, i tot per aquesta 

maleïda pandèmia que ens ha portat la Covid-19. Conscients del mal moment, Junts des de la 
oposició no solament hem recolzat les mesures d’ajut a persones i comerços que ha proposat 
l’equip de govern municipal, sinó que hem estat proactius en proposar les nostres pròpies, que 
en alguns casos han servit per a reforçar i millorar les inicialment preses. 

La oposició de Junts dins del Ple Municipal és una oposició constructiva, hem recolzat al 
govern municipal en els pressupostos (en els quals varen quedar reflectides varies de les 
nostres propostes), en la reorientació de Viserma (amb l’objectiu de que acabi sent una 
empresa de serveis municipals autònoma i rendible), i en els treballs per a la municipalització 
del servei d’aigües, per posar exemples, però també hem estat crítics amb el tema de la 
privatització de Can Banus o amb les decisions preses en el Pla Especial de Can Reig. A Can Reig 
hem estat al costat de les reivindicacions vilatanes perquè creiem en un urbanisme més 
sostenible; és veritat que necessitem habitatges accessibles a totes les economies, però amb 
previsió del creixement que suposa i dotant-lo dels serveis necessaris.  

Bé, una vegada més assenyalar que Junts estarà al servei de Vilassar tant si governa com si 
està a la oposició, i esperem poder continuar el contacte amb la ciutadania mitjançant aquesta 
represa del butlletí municipal.  
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