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INFORMACIÓ D’ESQUERRA - VILASSAR

Comencem un nou mandat i comencem a caminar amb un nou govern, un govern que creiem 
sòlid per diferents motius. El simple fet que el pacte de govern s’ha treballat pensant en política 
i en com afrontar les necessitats actuals de l’ajuntament, n’és un exemple. 
Un cop acordades les prioritats polítiques a aplicar els propers anys és quan s’ha parlat de les 
regidories i les responsabilitats de cada regidor escollit. Aquest fet demostra la maduresa del 
nou govern –desitgem que passi el mateix a l’oposició-  i esperem que es tradueixi en una nova 
etapa, que ens permeti situar el nostre ajuntament, amb la capacitat de poder oferir el màxim de 
serveis per als nostres convilatans. Felicitem els nous membres electes 
de l’ajuntament i desitgem que el treball i la voluntat de sumar siguin els 
eixos bàsics del nou mandat que comencem.

Xavi Yelo

President 

de la Secció local

EL MOLL DE L’OS

Cap dia sense cap!
Des d’Esquerra Vilassar sempre hem dit que creiem en les persones, i que pensem que els vilassarencs ja hem 
pagat prou la crisi. Hi ha, però, alguns que creuen que no, que no hem pagat prou la crisi, i per això estan tirant 
endavant uns pressupostos de la Generalitat que suposaran una retallada dràstica dels serveis essencials, 
sobretot sanitat i educació. 

D’aquests pressupostos, recolzats per CIU i PP, ja en comencem a veure 
els efectes que tenen sobre la nostra vida quotidiana, i és que a partir del 
15 de juliol, el CAP de Vilassar de Dalt deixarà de tenir servei d’Urgències 
a la nit, els diumenges i els dies festius. L’Institut Català de la Salut (ICS) 
ha decidit traslladar-les al CAP de Vilassar de Mar per tal d´optimitzar 
recursos, segons han argumentat.
Aquest fet deixarà sense atenció continuada (nits, diumenges i festius) 
als prop de 9.000 habitants de Vilassar de Dalt i als més de 7.000 de 
Cabrils que també feien ús del servei. Tant l’alcalde, Xavier Godàs, com 
la regidora de Serveis Personals, Maria Lluïsa Ruhí i la resta de la Junta 
de govern han mostrat el seu profund desacord i han demanat a l’Institut 
Català de Salut una reunió per tal d’argumentar la necessitat de mantenir 
el servei d’urgència a Vilassar de Dalt. 

Ara és el moment de remar tots en la mateixa direcció per evitar perdre els serveis essencials que 
tant ha costat de guanyar i que tant necessaris són per garantir una bona qualitat de vida dels nostres 
veïns. Des d’ERC Vilassar cridem a tots els veïns a donar suport a les iniciatives populars que s’estan 
movent, com ara la recollida de signatures o la manifestació convocada per avui, divendres 8 a les 8 
del vespre a la Plaça de la Vila.

Esquerra Vilassar s’oposarà frontalment a qualsevol retallada dels serveis públics que afecti la qualitat de vida 
i el benestar dels vilassarencs, i creiem que s’hauria de reduir despesa en altres aspectes, com ara simplifi cant 
l’administració, informatitzant els tràmits o reduïnt en organismes supramunicipals pràcticament buits de 
contingut.

NO retallem els serveis a les persones, retallem l’espoli fi scal! 
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DIES DE NEGOCIACIÓ

Joan Abril Español

Després de les eleccions del 22 de maig, ERC a Vilassar 
sempre s’ha mantingut oberta a parlar amb tots els 
grups polítics que han tingut representació, però també 
amb la CUP, que ha estat a només x vots de tenir-ne.

A ERC sempre hi som, i sempre escoltem, amb l’única 
condició que sigui en benefi ci del poble, i només 
del poble, i sempre hem evitat les confrontacions 
estrictament partidistes, perquè el que realment 
volem és construir poble perquè Vilassar gaudeixi de 
més futur.

A llarg del període de negociació no hem rebut cap 
trucada de CEV ni del PP. CEV se separa més d’ERC 
per les maneres d’entendre la política que no pas pel 
programa en si, que té punts de confl uència.

Les primeres trobades van ser amb el GEV i PSC. Vam 
fer una primera reunió per tal de valorar els resultats 
i els possibles pactes, sempre que hi hagués un punts 
mínims d’acord. La primera reunió que vam mantenir 
amb OxV es va fer juntament amb GEV i PSC.

El dimecres 8 de juny vam rebre al nostre local el 
grup d’en Francesc Solà (CiU). Vam estar preguntant-
li de quina manera farien front al dèfi cit que pateix 
l’Ajuntament i quines propostes concretes farien en 
el cas que volguessin formar govern amb l’esquerra 
nacionalista de Vilassar. El resultat d’aquesta trobada 
va ser decebedor, perquè no vam poder escoltar per 
part de CiU cap proposta substanciosa.

El mateix dimecres vam tenir una reunió assembleària 
per discutir la possibilitat o no de formar govern 
amb GEV, PSC i OxV. Tot i que, després dels resultats, 
predomivava l’opció de fer una actitud crítica digna 
des de l’oposició, fi nal va anar prenent cos la idea 
de formar govern per fer front, des del compromís 
pel poble, als grans reptes que ens deparen aquests 
quatre anys de mandat.

El dijous 9 de juny a la nit vam fer una reunió a 
quatre bandes per llimar certes diferències, que vam 
solucionar, fi ns que el cartipàs va provocar un petit 
bloqueig que ens va fer arribar fi ns a dos quarts de 
dues de la matinada. Finalment, el divendres 10 de 
juny a la tarda, els caps de llista van fer una trobada 
llampec que va acabar amb els acords http://locals.
esquerra.cat/documents//acord_govern.pdf que ja 
són públics.

ERC considera que els acords de mínims que vam 
signar amb els grups actuals de govern s’han d’assumir 
amb dedicació, esforç i moltes dosis de diàleg també 
é amb l’oposició, des del més escrupolós respecte pel 
repartiment de vots que han decidit sobiranament el 
poble de Vilassar.

La posició d’ERC és d’avançar en serveis, buscant 
fórmules com ara els ingressos atípics i eixugar en 
aquest nou mandat el dèfi cit municipal amb un curós 
pla de sanejament. ERC considera que la manera més 
efi cient i efi caç que se senti la nostra veu és explicant 
amb fermesa i claredat el nostre posicionament en 
cadascun dels plens.

Treballarem per un govern fort, per un govern estable 
en benefi ci del poble, perquè conservi serveis com 
la piscina, el casal d’avis, els serveis sanitaris, els 
serveis de la via pública, l’escola de dansa, el patrimoni 
cultural…, però també els que ara estan en procés 
d’obrir-se com ara la nova biblioteca, o la creació de 
nous aparcaments, perquè el centre del poble sigui un 
gran passatge per als vianants.

Ara toca treballar de valent i fer-ho des de la convicció 
que ERC ha d’impulsar un projecte de poble i de país. Ca 
Nolla, Can Maians, l’eix comercial, el patrimoni històric, 
les fi res artesanes, la gerència de Viserma… són tan 
sols alguns exemples de regeneració urbanística i 
econòmica i són també exemples de més poble i més 
futur.

Comença una nova etapa a Vilassar, i la gent d’Esquerra volem respondre a la confi ança dels 
nostres votants i al compromís adquirit amb tots els vilassarencs oferint el màxim d’informació 
possible de totes les nostres actuacions, de l’actualitat política del poble i dels plens ordinaris i 
extraordinaris que se celebrin a l’ajuntament de Vilassar.

Per això, cada mes editarem un butlletí electrònic que estarà penjat tant al web (www.esquerra.

cat/vilassardalt) com a les xarxes socials on disposem de perfi l propi. A més, si us hi voleu 
subscriure, us enviarem el butlletí al vostre correu electrònic. Per subscriure-us només heu 
d’enviar un correu a vilassar.erc@gmail.com.



PLE D’ORGANITZACIÓ 7/7/2011

El ple d’ahir ha marcat l’inici del nou mandat. Ha 
començat amb l’aprovació de l’acta de l’anterior ple (on 
es va investir el nou alcalde, Xavier Godàs) i la Creació 
i composició de la Comissió Informativa General, la 
Comissió especial de Comptes i altres, i ha seguit amb 
els següents punts:

Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries del 

Ple i Junta de Govern, juntament amb el calendari de 

sessions. L’equip de govern proposa que se celebrin 
els plens l’últim dijous no festiu de cada mes, a les 8 
del vespre a la sala de plens. La comissió informativa 
es reunirà el dijous anterior a cada ple i la Junta de 
Govern es reunirà quinzenalment. S’accepten les dates 
i s’aprova per unanimitat.

Establiment del règim de dedicació, retribucions i 

indemnitzacions dels membres de la corporació. 
Aquest és el punt més calent, ja que es parla dels sous 
dels càrrecs electes, i és un tema delicat que sovint 
se’n parla molt però no se’n sap tant. Es manté el 
mateix règim que l’anterior mandat, sense augments 
ni reduccions, tot i que durant el mandat el nostre 
grup municipal està obert a reduir, si cal, els sous dels 
càrrecs electes. Les retribucions exactes seran les 
següents:

- l’alcalde, en Xavier Godàs, tindrà una dedicació 
mínima de 22h setmanals, per les quals cobrarà 
24300€ bruts anuals (s’aplica una reducció del 10% 
als 25.650€ bruts anuals que cobrava l’alcalde fi ns 
ara), que suposen poc més de 1100€ mensuals.     
- La resta de regidors del govern, amb una 
dedicació mínima de 15h setmanals, passaran 
a cobrar de 14535€ bruts anuals a 13770€ bruts 
anuals (reducció del 10%), que suposen poc més 
de 750€ nets mensuals.         
- Els regidors de l’oposició cobraran 300€ nets 
per assistència als plens, 75€ nets per assistència 
a la comissió informativa general i 75€ nets per 
assistència a la comissió especial de comptes.
- Aportacions als partits: cada grup municipal 
rebrà 250€ mensuals + 54€ per cada regidor electe. 
Nosaltres portarem una escrupulosa i transparent 
comptabilitat d’aquestes aportacions.  

- Consell d’administració de VISERMA: es 
redueix de 13 a 7 membres i s’aplica una reducció 
del 50% de la retribució ( de 200€ bruts per 
assistència a 100€ bruts).

L’oposició considera la rebaixa insufi cient, és el que els 
hi toca dir, tot i així, cal recordar que a molts pobles on 
CIU governa s’han apujat el sou (Cabrils i Llavaneres un 
15%, diversos càrrecs del govern de la generalitat,...). 
S’aprova per 7 a Favor i 6 en contra.
 
Els  darrers  punts han sigut Nomenar representants 

de la Corporació a òrgans col•legiats (consells 
municipals, consells escolars, ...). Com ERC som un 
equip aniran diferentes persones a cada consell (en 
aquells que puguem designar representants enlloc del 
nostre regidor i treballar per la màxima pluralitat) en 
funció dels seus coneixements i/o afi nitats. Assabentar 

dels grups polítics municipals i designació de llurs 

portaveus, i donar compte dels Decrets de l’alcaldia 

relatius al Cartipàs. Podeu consultar el cartipàs (qui 
s’ocupa de cada regidoria) a l’acord de govern, que 
hem fet públic al nostre web i el podreu trobar aquí: 
esquerra.cat/vilassardalt/document/2136

S’aprova per unanimitat tot i que resten per nomenar 
un representant arquitecte a la comissió de patrimoni i 
delegat a la comissió de delimitació amb Cabrils. 

El ple va concloure quan els indignats van acabar de 
llegir el seu manifest. Només cal dir que no es va crear 
el Consell Municipal de Cultura perquè la normativa 
actual no s’ajusta a un consell participatiu i obert 
i per tant des de la regidoria de cultura (ERC) farem 
un reglament per poder tirar endavant un consell de 
cultura amb totes les garanties.
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