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 Junts, oposició responsable i compromesa 

 
 

En un ajuntament, el pressupost municipal és l’eina principal per definir les polítiques públiques 
que es volen executar. L’any 2020, el govern d’ERC no va presentar pressupost, per tant es va 
treballar amb els pressupostos prorrogats del 2019.  
El 2020 i amb l’arribada de la pandèmia, tots els grups municipals vam treballar conjuntament 
per atorgar ajuts extraordinaris per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19.  
El 2021 el govern d’ERC presenta un pressupost que creiem que no s’ajusta a les necessitats del 
poble per diversos motius, entre els que destaquen: 
 

- Augment pressupostari de 3,2 milions d’euros, que una part prové de la pujada de la 
quota de l’IBI i d’altra banda s’incrementa el deute de l’ajuntament amb un préstec 
bancari. 

- No destinen cap dels ingressos ordinaris a fer inversions pel municipi. 
- Es vol contractar personal sense haver fet un estudi de les necessitats reals dels 

departaments de l’ajuntament.  
- Només destinen 35.000 € a intentar pal·liar les necessitats d’habitatge que tenen els 

vilassarencs i vilassarenques. 
- No es contemplen al pressupost mesures específiques per fer front a la important crisi 

econòmica que afecta a molt bona part de la ciutadania. 
 
El govern d’ERC amb 9 regidors/es no ha estat capaç d’arribar a un consens amb cap dels grups 
municipals per aprovar el pressupost municipal. Davant d’aquesta situació, van plantejar una 
qüestió de confiança a l’alcalde Damià Del Clot que tampoc va rebre cap suport. Com a 
conseqüència, s’obre un període d’un mes per plantejar una moció de censura, que necessitava 
un acord dels 4 grups de l’oposició. 
 
Com a líders de l’oposició, essent conscients del complicat de l’opció, hem cregut que teníem 
l’obligació i el deure de mantenir converses amb tots els partits de l’oposició, amb l’objectiu 
d’entendre les seves posicions, compartir les nostres, i explorar les possibilitats d’entesa. 
 
Han estat converses molt enriquidores. Ens uneix la perplexitat davant el convenciment que el 
govern actual està abandonant el poble, sense rumb i incapaços d’emprendre accions ni de 
consensuar o arribar acords per emprendre-les. Convençuts que aquest govern està deixant 
desatesos als ciutadans i ciutadanes de Vilassar. 
 
Malgrat aquest punt d’unió, és igual de cert, que en  alguns casos, les distàncies programàtiques 
i ideològiques fan que trobar un acord esdevingui un repte majúscul, pràcticament impossible. 
Hem cregut que hi ha renúncies ideològiques que no podíem afrontar, i per això finalment no 
hem arribat a cap acord de govern. 
  
Seguirem, però, exercint les responsabilitats que els vilassarencs i les vilassarenques ens han 
encomanat. Al capdavant de l’oposició, fiscalitzant l’acció de govern, i denunciant la seva inacció 
i el seu desgovern, fent també propostes constructives i donant suport  en allò que ens sembli 
positiu per la ciutadania. 
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