Data de la sessió: 21/07/2016
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient M271/UO050/2016/004
Descripció
Aprovació definitiva del Pla de Govern pel qual es regirà l 'acció de govern municipal durant el període
2015-2019
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que el Ple municipal, en la sessió portada a terme el dia 18 de febrer de 2016 va aprovar
inicialment el Pla de Govern pel qual es regirà l'acció de govern municipal durant el període
2015-2019
;
Atès que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública fins el 31 de març de 2016, i a
tal efecte ha estat exposat al tauler municipal d’anuncis i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província
de data 29 de febrer de 2016) ;
Atès que dins del termini d’informació pública han estat presentades al·legacions pel Grup Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya presentades en el Registre General d'entrada el dia 31 de març
de 2016 amb el número 2016008921;
Vist l’informe favorable de resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del Pla de Govern pel
director de l'Àrea de Governança en data 8 de juliol de 2016 que consta a l'expedient;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/07/2016 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,
Proposta d 'acord
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Grup Municipal Esquerra
Republicana de Catalunya en el Registre General d'entrada el dia 31 de març de 2016 amb el
número 2016008921, d’acord amb els motius que s'esmenten a l’informe elaborat pel director de
l'Àrea de Governança de data 8 de juliol de 2016 que s'annexa al present acord.
SEGON.- APROVAR definitivament el Pla de Govern pel qual es regirà l'acció de govern municipal
durant el període 2015-2019.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província i anunciar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què hagi estat publicat .

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,

en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera: PONENT: Sr. Juan A. Tamayo
Informació al peu:
INTERVENCIONS:
Després de la petició i l’autorització prèvies que constin en acta.

EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA:

Sr. Juan A. Tamayo:
"Hola, bona tarda.
Fruit de les propostes polítiques de l'equip de govern, de les entitats de ciutadans que van participar a
títol individual, com vostès saben, vam portar a l'aprovació, fa uns mesos, a aquest plenari, una
aprovació inicial del Pla de govern.
Aquest és el principal document de planificació estratègica del mandat i està integrat per un conjunt
de polítiques que tenim la intenció de posar en marxa durant aquests anys i que incorpora actuacions
en diferents àmbits de l'Administració.
És un document de treball que distingeix entre prioritats rectes i actuacions de l'Ajuntament per als
propers anys, i els hi recordo, molt somerament, que eren en primer lloc, la generació de l'activitat
econòmica d'ocupació de qualitat en un territori competitiu sostenible i més amable, l'atenció a les
necessitats de les persones més vulnerables i l'impuls de l'educació i la cultura com a eines
imprescindibles per garantir els drets i per la igualtat d'oportunitats de futur.
Durant el temps d'exposició al públic Esquerra Republicana va presentar una al·legació a aquest Pla
de govern, i cal reconèixer que han fet una feina, per part d'aquest grup, que dóna fe de que s'ho han
estudiat, han treballat i han esmenat amb interès clarament constructiu.
També ha estat intensa la feina portada a terme pels ponents de les diferents àrees i pels tècnics
municipals, per poder donar resposta a aquestes al·legacions amb el rigor i amb l'interès que li havia
posat Esquerra Republicana a les seves propostes. Crec que ha sigut una feina molt enriquidora i
interessant per a ambdues parts.
Una part important de les seves propostes estaven ja inicialment recollides i altres estan, o en vies
d'executar-se, o en la cartera de serveis de l'Ajuntament. Altres propostes, evidentment, que són
conegudes per tots, no han tingut el consens suficient i, per tant, no han estat recollides en aquesta
al·legació i, per això mateix al text de la proposició es diu que estimem parcialment l'al·legació
d'Esquerra Republicana.
Jo crec que hem d'entendre aquest Pla de govern com un pla ampli que recull moltes de les
propostes dels diferents grups expressades en aquest plenari, no només de l'equip de govern, i per

tant, en aquest sentit global els demanaria un vot de confiança i un vot favorable a l'aprovació
definitiva d'aquest pla."

DEBAT:

Sr. Miquel Salip:
"Abans d'exposar quin serà el nostre posicionament sí que volíem fer un seguit d'agraïments que crec
que són de rigor. El primer de tots per als companys i companyes de la secció local d'Esquerra
Republicana que van treballar intensament en l'elaboració d'aquestes al·legacions. Els tres que estem
aquí a dalt representant aquest projecte polític tenim molta sort de comptar amb tots ells i elles, que
són gent plena de capacitat i idees per fer una ciutat millor
En segon lloc també volem agrair a l'equip de govern la predisposició a parlar sobre les nostres
al·legacions i fem menció especial a les dues persones amb qui hem mantingut aquestes converses i
negociacions, el tinent d'alcalde Tamayo i el regidor de noves formes de participació Josep Martínez. I
finalment, també ho ha fet el tinent d'alcalde, agrair a tots els departaments de la casa, tant a nivell
polític com a nivell tècnic, que ens consta que s'ha fet un treball exhaustiu per donar resposta a tots
els plantejaments, i agraïm que s'hagi tingut aquest tracte.
Dit tot això, però, i com ja els hi vam avançar ahir, quan teníem la darrera de els trobades, dir que el
nostre vot serà contrari a aquest Pla de govern, com ho va ser en el seu tràmit d'aprovació inicial al
mes de febrer. I ara explicaré alguns dels motius que ens porten a aquesta decisió.
Davant d'un document inicial que contenia cinc prioritats, deu reptes i cent onze mesures d'actuació,
el nostre grup va presentar un paquet d'al·legacions que contenia quatre nous reptes, cent setze
mesures addicionals; proposava l'addició d'algun element en trenta-quatre de les mesures originals, i
proposava la modificació o substitució de sis de les propostes originals. Per tant, un total de cent
seixanta propostes que pretenien enriquir el document, fer-lo més concret, més avaluable, més
ambiciós també en alguns aspectes; i que no s'oblidés d'alguns elements que, per a nosaltres, eren i
són fonamentals.
D'aquestes, finalment, se n'han acceptat, i així vam quedar ahir mateix, i ja ho veurem quan estigui a
sobre del document, entenc que serà així, s'han acceptat setze, sota el nostre punt de vista. D'altres,
com bé ha explicat el tinent d'alcalde, se suposa que estan incorporades a la programació de les
mesures. Una prevalopració que no la podem veure perquè no està en el Pla de govern i que és
difícilment avaluable pels grups de l'oposició, com a mínim pels grups de l'oposició. Entenc que
internament sí que és avaluable, però a l'Observatori, per exemple, el sistema d'avaluació que es pot
seguir per part de la ciutadania només es poden avaluar al global de la mesura. Per tant, a la
programació considerar avaluar... per part nostra si una mesura està incorporada o no a la
programació ens és difícil de fer i de creure que està acceptada la nostra al·legació que ja està
incorporada, si no veiem aquesta programació ni el desenvolupament de les mateixes.
Per tant, durant aquests dies que hem estat parlant, el tinent d'alcalde parlava que prop d'un setanta
per cent de les al·legacions estaven, en un sentit o un altre, incorporades. Per a nosaltres, setze de
cent seixanta és un deu per cent. Estem molt contents d'haver assolit aquestes, que quedi clar, però
el motiu que ens porta al vot contrari no és quantitatiu sinó que és qualitatiu. Han quedat fora
d'aquestes al·legacions acceptades elements que plantejàvem, alguns nostres, alguns d'entitats que
ens havien fet arribar en el seu moment quan vam elaborar el programa electoral, elements com
treballar per la instauració d'una renda municipal per a famílies amb infants al llindar de la pobresa; un
repte específic amb diverses mesures per tal que els drets i la dignitat dels animals també quedin
garantits; reprendre les negociacions amb el Ministeri de Defensa per al trasllat de la caserna. Ens
sembla que un govern d'aquesta ciutat, fins que no aconseguim recuperar aquell espai, hauria de
mantenir com a foc en el seu pla de govern, com a mínim, seguir amb això. No vol dir que no s'estigui
fent però que, com a mínim, que figuri com un compromís que pugui avaluar-se quines actuacions
s'han de fer en el llarg del temps; evitar el desenvolupament urbanístic del sector de la Paellada a
partir del PDU; evitar que es desenvolupin centres comercials fora del nucli urbà que amenacin el
comerç de proximitat; treballar per especialitzar la C-245 i no permetre una diversitat d'usos que la
pugui convertir en un eix comercial als afores de la ciutat; comprometre's a un pla de formació

permanent per al voluntariat de la Botiga Solidària, i replantejar-ne els horaris per evitar les
aglomeracions; o modificar el ROM en la línia de permetre que l'oposició pugui tenir un paper més
actiu en la vida política local.
Aquestes només són algunes de les mesures que han arribat, per fer un símil esportiu, perquè tot
s'ha mogut en un àmbit de molta esportivitat, fins a la final, en el procés de negociació, però que han
acabat caient. N'hi ha moltes d'altres que també consideràvem importants però que enteníem que en
un procés negociador havíem d'abandonar-les si volíem salvaguardar aquestes altres que per a
nosaltres eren cabdals.
Lamentem que no s'hagin reconsiderat, però per això fem un vot contrari, un no tranquil, que es diu a
vegades en altres àmbits institucionals. És un no tranquil però és un no, en definitiva... Tranquil amb
nosaltres mateixos perquè considerem que hem fet una tasca rigorosa i propositiva; tranquil perquè
hem aconseguit que algunes propostes de millora per a la ciutat siguin incorporades; tranquil perquè
el to de la negociació ha estat ple, com deia, d'esportivitat; i tranquils, també, amb el nostre electorat
perquè no ens hem mogut d'allà on érem quan ens van donar suport ara fa un any i dos mesos, amb
un contracte que era el nostre programa, amb la voluntat intacta d'esdevenir, a partir de la
contraposició de propostes i de models, i veient a on podem arribar a acords, i a on hi ha una
confrontació de models, esdevenir una alternativa clara i nítida des de l'Esquerra al govern d'aquesta
ciutat, tot treballant per assolir el nou Sant Boi en el que ens vem presentar a les eleccions.
Gràcies."

Sra. Olga Amalia Puertas:
"Anticipo mi voto que va a ser de abstención, como ya hice cuando se presentó el Plan de gobierno,
pero esta abstención constituye un voto de confianza, y no olviden que Ciudadanos velará por la
ejecutividad del Plan, o sea, ya saben que voy a estar con un ojo puesto en lo que hacen.
Espero poder felicitarles al final del mandato, por el cumplimiento de ello, y no sólo por el
cumplimiento sino porque se hayan introducido mejoras, porque un plan no e salgo estático ni una
lista de recetas, es algo dinámico que tiene que mejorar a medida que se va poniendo en marcha.
Y no olviden esto: estaré controlando, ya saben, lo que se va haciendo.
Gracias."

Sr. Juan A. Tamayo:
"En el to constructiu del debat d'avui sí que vull puntualitzar que jo crec que en el desenvolupament
del Pla de govern aquesta consideració d'haver assolit el deu per cent de les seves propostes,
Esquerra Republicana, com que ja hem parlat de que moltes de les coses ja estan dins de la cartera
de serveis i estan en vies de fer-se, s'anirà incrementant fins a arribar, segurament, al final del
mandat, al seixanta per cent del que hem parlat abans, perquè després ha posat una sèrie de
discrepancies sobre la taula que entenc, algunes segurament són més conceptuals i de model, però
altres, com quina és la política que s'ha de fer en relació als infants en situació de pobresa, la defensa
dels animals, a la Botiga Solidària, o a la modificació del ROM, jo crec que la final són diferències
més semàntiques que de fons i, per tant, estem parlant de que el nivell d'acord era molt alt i per això
els hi demano l'esforç que nosaltres estàvem disposats a fer si ells es movien de la seva posició del
vot negatiu.
Els hi demano que considerin aquest Pla no com el Pla de govern sinó un pla que, en bona part, és
també seu."

VOTACIÓ:
S’aprova per:

A favor: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
4

En contra: 7 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP

3
2
2

Abstencions: 4 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
CiU-AG

3
1

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Jordi Garcia:
"Des del principi vem tenir molt clar que l'elecció del nom no era encertat, era un nom excloent i gens
integrador: Pla de govern. Exclou i no ens integra a la resta. Des del principi se'ns deia que aquest pla
tenia nom i cognom, però des de Convergència creiem que no són adequats.
Per a nosaltres aquesta elecció ha estat un gran error tàctic ja que, si tenien la voluntat de sumar
seria l'efecte contrari, doncs aquells que no formem part del govern difícilment ens sentirem part
d'aquest projecte.
Si teniu empatia, els del govern, poseu-la en pràctica. Si estiguéssiu a l'oposició no seria el vostre pla.
L'elecció d'aquest nom també ha estat un error ètic, ja que no representa a totes les persones que,
com jo, hem participat d'aquest procés. I quina poca consideració i poca visió global. On estan
representades totes les persones que van dir les seves idees a tots els centres cívic i finalment a Can
Massallera? No ens representa, el nom.
Un consell: escolteu i observeu al vostre voltant, no només s'ha de mirar un mateix el melic: Pla de
govern. Desconec quins són els vostres assessors però no l'heu encertat des del nostre punt de vista.
Des de Convergència creiem que heu de canviar el sistema d'entendre la política perquè no és
vostre, el Pla de govern, ha sortit de la veu de moltes persones. Heu de fer que aquest pla sigui més
transversal i més inclusiu, perquè el nom no és inclusiu. Potser cal fer un pla més ajustat a la realitat,
ho dic perquè a l'últim pla vem veure que moltes coses que es deien en el Pla no es van dur a terme, i
ho vem estar repassant en els últims plens.
I també, com altres companys us han dit, i com a una bona oposició, us informem que estarem
pendents que tot allò que s'aprova avui s'executi.
Gràcies."

Sr. Jorge Romero:
"Hola.
El nostre vot en contra té una explicació, en principi, en una part és conceptual perquè, senzillament,
tenim models de ciutat en ment diferent i aleshores això complica, segurament, tot el
desenvolupament de projectes.
Per altra banda, s'ha de reconèixer que el Pla de govern és un document molt important perquè és de

caràcter estructural i, per tant, l'aprovació o no del mateix, o el votar a favor o no el mateix, té molt a
veure, també, amb lo que he dit anteriorment, amb el projecte de ciutat que cadascú té.
Nosaltres hem fet una anàlisis del Pla i el que més, bé ens sorprèn no seria la paraula adequada, del
que més en contra estem és perquè sembla un pla que podria tenir una cabuda adequada en una
situació de ciutat diferent, o sigui, són una mica models dels anys noranta, que està molt bé, es busca
una qüestió d'imatge, de marca, de promocionar la ciutat a partir d'aquestes qüestions però, davant
de situacions concretes amb dades concretes, com és la pèrdua d'un deu per cent del parc agrícola
en vuit anys, o una taxa d'atur del 15,9%, més d'un u per cent per sobre de la taxa del Baix Llobregat,
perquè aquesta taxa del 15,9 és de Sant Boi. Un 77,6 % de joves que no s'han emancipat; 600
activitats econòmouqes registrades menys, que n'hi ha menys des del 2006, o la disminució del pes
del sector industrial com a font de llocs de treball; o l'augment del pes del sector servesi amb
contractes molt precaris que solen comportar. I al cap i a la fi tot això desemboca en un elevat
nombre de llars sense ingressos.
És a dir, per a nosaltres, i malgrat que reconeixem que hi ha un esforç per part de l'equip de govern i
de l'Administració, per fer-se càrrec dels problemes socials, probablement més enllà de lo que la
mateixa legislació preveu, però també perquè jo crec que les administracions municipals són les més
properes a la ciutadania i, per tant, tenim que estar a primera línia d'aquesta trinxera, per tant inclús
per sobre de lo que la llei preveu o recorta, tenim que estar fent front a aquest problemes, però per
aquests mateixos motius nosaltres faríem un pla molt més, per dir-ho d'alguna manera, d'atac de tots
aquests problemes socials, en definitiva, la política es prioritzen qüestions, prioritzaríem tot això per
sobre d'una planificació que, com he dit, ens sembla una mica una planificació del tipus dels anys
noranta en el qual el tema de la imatge, el tema de buscar gairebé una especialització, com és el
tema de la salut mental en el nostre cas, justificada, la qüestió, però que són coses que, per dir-ho
d'alguna manera, en una situació de vaques grosses es podria entendre, o nosaltres l'entendríem
més, en una situació de vaques no tan grosses, de fet bastant flaquetes no l'entenem. No l'entenem
en aquest sentit i per això hem votat en contra.
Finalment, per dir-ho d'alguna manera, si el pla es baixa a tres pilars, que era ciutat igualitària, era
ciutat acollidora, la salut mental, nosaltres el que baixaríem és a altres tres pilars que serien: feina,
cooperació i entorn natural. L'entorn natural també el contempla el Pla però diríem que l'enfocaríem
des d'un altre punt de vista.
I bé, per no estendre'm massa, ho deixo aquí. Tenia preparat un altre document d'unes cent
cinquanta pàgines però...."

Sr. Miquel Salip:
"Només dir-li al tinent d'alcalde que espero que arribem a aquest cinquanta, seixanta per cent i si és
així no se'ns cauran els anells per felicitar-los de que s'hagin tirat endavant les nostres propostes. A
dia d'avui, com deia abans, ens serà difícil avaluar propostes que no figuraran entre les mesures del
Pla de govern, i aquest era un dels motius pels quals hem votat que no.
Gràcies."

Sr. Juan A. Tamayo:
"Yo me remitiría a mi explicación inicial del punto, que conste en acta, i supongo que Olga también
quiere que conste en acta."

