
Insuficiència manifesta 

Gratuïtat de la llar d’infants... però no del tot ni per tothom 

Al ple de juny es va aprovar l’aplicació de la gratuïtat de la quota d’escolarització pel grup d’I2 a les llars d’infants 

derivat de la decisió de la Generalitat. En principi és una bona notícia que una de les quotes d’escolarització passi a ser 

gratuïta per a les famílies, això està clar, i per tant el nostre vot no podia ser negatiu. No obstant això, el Govern ha 

enfocat aquesta gratuïtat com un element propagandístic. Es comença la casa per la teulada introduint una nova 

desigualtat entre les famílies, i el compromís per fer gratuïts els altres cursos es deixa descansar en la “disponibilitat 

pressupostària” futura. 

En les converses sobre els pressupostos de Vilassar pel 2022, la CUP volíem introduir més finançament municipal per 

l’escola bressol per tal de poder abaixar les tarifes. Davant la impossibilitat de posar-nos d’acord, vam trobar una sortida 

en la promesa del nou govern de la Generalitat per tal que l’I2 fos gratuït. L’acord va ser: “si la Generalitat paga l’I2 

això representarà un estalvi per a les arques municipals que es reinvertirà a Can Roura en la forma d’una baixada de 

tarifes per als altres cursos”. Com que la Generalitat no pagarà la totalitat del cost de les places l’estalvi és molt menor 

al que podríem preveure. Davant això el que va fer l’equip de govern, en comptes de posar en comú la situació i trobar-

hi una sortida conjunta, va ser informar tots els grups d’una solució que ja havia decidit internament. 

Per altra banda, finalment es farà el reestudi de la tarificació social que demanem de fa temps. Esperem que es faci amb 

la premissa “d’abaixar les tarifes per a tothom” i per tant pal·liar la desigualtat addicional induïda a partir d’ara. Si és 

així, s’hauran de reformar les tarifes, l’ordenança tornarà al ple i comptarà amb el nostre vot. 

La rotonda de Can Tarrida, una solució que hipoteca el futur de la zona 

En aquest ple també es va aprovar la modificació del pla de Can Tarrida pactada amb la propietat, amb l’objectiu de fer 

una rotonda i solucionar el problema de sorolls dels autobusos. 

- Augmentarà la quantitat d’habitatges de promoció lliure que ni resultaran més assequibles ni seran ocupats per la gent 

del poble que ho necessita. Milloraran, això sí, els beneficis del promotor. 

- S’incompleix de manera flagrant un acord de totes les forces polítiques al mandat anterior, segons el qual tota 

modificació dels plans urbanístics s’aprovaria només si almenys el 30 % dels habitatges fos de protecció oficial. En el 

cas que ens ocupa només 12 dels 73 habitatges serien protegits, i a més 10 dels quals els hauria de construir el propi 

Ajuntament de Vilassar! 

En resum: de pressa i corrents s’aproven unes modificacions urbanístiques sense major concreció, sense passar pel grup 

de territori, amb una única reunió de portaveus, tot per tal de donar sortida a una demanda veïnal que trobem molt justa, 

però que s’havia deixat aparcada i es desperta de cop i volta per no deixar temes pendents de cara a les eleccions. 
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