
Vilassar de Mar, 22 de febrer de 2021

Fa un mes, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar rebutjava la proposta de 

pressupost presentada pel govern d’ERC - Gent per Vilassar i l’alcalde no rebia 

prou suports per superar la qüestió de confiança associada.

Es feia palesa la minoria en què aquest govern es troba i s’iniciava el període per 

plantejar una moció de censura que, en cas de no prosperar, comportaria l’apro-

vació del pressupost presentat i la continuació del mateix govern. Aquest període 

finalitza avui sense que s’hagi presentat cap candidatura de govern alternatiu.

PER QUÈ BABORD VA VOTAR EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS 
PRESENTATS PEL GOVERN?

Eren una proposta poc ambiciosa basada a tapar forats més que afrontar pro-

blemàtiques socials, ambientals o econòmiques que té el poble. Per exemple, 

diu que fa una aposta per l'habitatge quan només hi destina 35.000 € o redueix 

48.000 € la despesa en els habitatges socials de Les Pinedes.

Les partides més importants es destinen a inversions més que qüestionades 

o a les que ens hem oposat com la reforma de l'antic local de La Caixa, com-

prat amb un deute de 500.000 €, en plena crisi i amb equipaments en desús.

PER QUÈ BABORD NO VA DONAR SUPORT A LA QÜESTIÓ DE 
CONFIANÇA ASSOCIADA ALS PRESSUPOSTOS?

El govern d’ERC - Gent per Vilassar ha incomplert la majoria d’acords a què 

hem arribat en altres ocasions (investidura del 2015, pressupostos del 2018…).

És un govern inactiu, amb falta de planificació i projecte, que ha provocat un 

desgavell organitzatiu i de gestió.

En les converses establertes de cara a facilitar una abstenció, l’equip de govern 

no va acceptar cessar el regidor Joan Roca (reprovat per la majoria del Ple) ni va 

fer autocrítica sobre la seva gestió.
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PER QUÈ BABORD NO HA DONAT SUPORT  A UN GOVERN ALTER-
NATIU AMB JxC, PSC i Cs?

La seva composició obligaria a acordar totes les mesures amb grups de qui 

estem molt lluny ideològicament. La nostra ideologia feminista, ecologista, 

anticapitalista i independentista fa que no compartim criteris sobre mobilitat, 

habitatge, sobirania alimentària, residus, subvencions, municipalització de 

serveis, la fi de la repressió i el dret a l'autodeterminació...

La nostra visió de la política es basa en l’aplicació d’un programa transformador 

i no en un repartiment de cadires. En aquest sentit, Babord som l’únic grup que 

ha posat propostes sobre la taula i, més enllà d’alguna resposta més o menys 

treballada, cap altre grup ha definit un projecte que valgui la pena sostenir.

Tot i el desgavell i la inoperància, la coalició d’ERC - Gent per Vilassar va ser 

l’opció majoritàriament escollida a les darreres eleccions.

PER QUÈ BABORD DESCARTA L’OFERTA D’ENTRAR ARA A UN 
GOVERN AMB ERC I GENT PER VILASSAR?

La desconfiança i les actituds prepotents d’alguns membres del govern impedi-

rien una bona gestió compartida.

Aquest govern és una coalició d’ERC amb un partit, Gent per VdM, part hereva de 

l'última etapa de Convergència i Unió, amb qui ens seria molt difícil arribar a acords.

QUÈ PROPOSA BABORD PER ALS PRÒXIMS DOS ANYS?

Treballar per un acord polític amb el màxim consens possible basat en compromi-

sos temporalitzats durant el que resta de legislatura que contempli, entre d'altres:

Propostes concretes sobre habitatge públic

Polítiques a l'alçada de l'emergència social que vivim

La municipalització de concessions i serveis externalitzats

El desplegament d’unes bases de subvencions a entitats

Un pla d’equipaments culturals

L’ampliació i millora del procés de pressupostos participatius

La convocatòria dels consells de participació aturats fa temps

L’aprovació d’una nova relació i valoració de llocs de treball a l’Ajuntament

El desplegament del pla d’usos agrícoles

Polítiques de pacificació del trànsit i mobilitat sostenible

El suport a l’educació sexual i de gènere a les escoles i als instituts

El reforç de l’àrea de gestió de la COVID-19
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