
 

 

Pacte de govern municipal al municipi de 
Palau-solità i Plegamans per al mandat 

2019-2023 
	

Reunits	per	una	banda	 l’Oriol	 Lozano	 i	Rocabruna,	en	 representació	del	partit	polític	

ERC-AM,	i	d’altra	banda	la	Laura	Navarro	Ceballos	en	representació	de	la	candidatura	

JxP	

	

MANIFESTEN	

Que	en	 les	darreres	eleccions	municipals	del	26	de	maig	cap	 formació	política	de	 les	

que	es	presentaven	al	municipi	va	obtenir	majoria	absoluta,	per	aquest	motiu	i	per	tal	

de	garantir	la	governabilitat	de	l’administració	municipal,	les	organitzacions	polítiques	

signants	 del	 present	 document	 acorden	 establir	 un	 pacte	 de	 govern	 per	 al	 mandat	

2019-2023.		

	

Vista	 la	 necessitat	 de	 donar	 un	 nou	 enfocament	 a	 la	 governança	 de	 Palau-solità	 i	

Plegamans	 i	 l’àmplia	coincidència,	per	ambdues	formacions	signants,	en	 la	necessitat	

d’una	 nova	 forma	 de	 fer	 política	 a	 Palau-solità	 i	 Plegamans,	 i	 sense	 perdre	 de	 vista	

l’objectiu	 comú	 d’aconseguir	 la	 independència	 de	 Catalunya	 en	 forma	 de	 República,	

aquest	acord	es	basarà	en	els	següents		

	

P	A	C	T	E	S	

1.-	Àmbit	programàtic	

Després	d’haver	analitzat	amb	profunditat	els	programes	electorals	de	JXP	i	d’ERC	i	

haver	constatat	les	seves	àmplies	coincidències,	s’establirà:	

❖ Redacció	en	el	propers	mesos	d’un	Pla	d’Acció	de	Govern	que	reculli	les	propostes	i	

fixi	 els	 compromisos	 a	 impulsar	 en	 els	 propers	 quatre	 anys,	 on	 constarà	 les	

prioritats	d’actuació	i	el	temps	d’execució	aproximat.	 

❖ S’acorda,	fora	d’aquest	pla	d’actuació,	el	següent: 



 

 

� Treballar	 per	 la	 recuperació	 de	 la	 gestió	 directe	 de	 serveis	 bàsics	 com:	

L’abastament	 d’aigua,	 la	 recollida	 de	 residus,	 la	 neteja	 viària	 i	 tots	 aquells	

serveis	considerats	bàsics	per	a	un	municipi.	 

� Retirada	del	projecte	de	la	construcció	del	polígon	de	Llevant	(Gallecs). 

� Adequació	urbanística	del	polígon	de	Can	Valls.		

� Cessió	de	la	C-59	(Av.	Catalunya)	per	part	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	amb	

dotació	econòmica	per	la	seva	integració	a	la	trama	urbana.		 

� 	Entrada	del	CAP	de	Palau-solità	i	Plegamans	en	la	rotació	de	CAPs	d’urgències. 

� Comunicació.-	 Les	 dues	 forces	 polítiques,	 acorden	 que	 la	 Comunicació	

Institucional	 que	 es	 faci	 des	 de	 l’ajuntament	 sigui	 transparent,	 objectiva,	

imparcial	i	clara.	 

 

2.-	Àmbit	de	responsabilitats	

El	nou	govern	que	sorgeix	de	l’aplicació	d’aquest	acord	de	govern	implica	compartir	les	

responsabilitats	de	govern	per	part	dels	dos	grups	signants.	

De	 comú	acord,	 s’estableix	 un	organigrama	que	 té	per	 objectius	 dotar	 a	 la	 vila	 d’un	

Govern	 municipal	 estable	 i	 eficient	 per	 donar	 l’impuls	 que	 Palau-solità	 i	 Plegamans	

necessita	i	per	millorar	els	serveis	a	la	ciutadania.	

	

S’acompanya	com	a	annex	1	 l’organigrama	on	constarà	 la	distribució	de	 les	àrees	de	

responsabilitat,	els	àmbits	que	abarquen	i	les	persones	responsables.	

	

Tots	els	regidors	electes	de	les	formacions	signants	del	pacte	donaran	el	seu	vot	a	Oriol	

Lozano	i	Rocabruna	de	la	formació	política	ERC-AM,	en	la	sessió	d’elecció	de	l’alcalde	el	

dia	15	de	juny	de	2019.		

	

La	 Junta	 de	 Govern	 Local	 estarà	 integrada	 per	 6	 membres:	 l’alcalde,	 i	 5	 	 membres	

distribuïts	de	la	manera	següent:		2	membres	de	JxC	i	3	d’ERC.	

	

	

Les	tinences	d’alcaldia	seran	atorgades	de	la	manera	següent:	

1a	tinent	d’alcalde	Eva	Soler	i	Guallar	(ERC-AM)	



 

 

2a	tinent	d’alcalde	Patricia	Freire	Nuñez	(ERC-AM)	

3a	tinent	d’alcalde	Laura	Navarro	Ceballos	(JxP)	

4rt	tinent	d’alcalde	Ignasi	Fargas	i	Roca	(ERC-AM)	

5è	tinent	d’alcalde	Jordi	Pujol	Lozano	(JxP)	

	

En	 les	 representacions	 a	 òrgans	 supramunicipals	 on	 només	 pugui	 assistir-hi	 un	

representant	 de	 l’Ajuntament,	 aquesta	 l’ostentarà	 l’Alcalde	 o	 el	 regidor/regidora	 en	

qui	 decideixi	 delegar.	 En	 cas	 que	 hi	 puguin	 assistir	 dos	 o	 més	 representants	 de	

l’Ajuntament	la	representació	serà	equitativa	entre	les	dues	formacions.		

	

S’establiran	els	espais	de	coordinació	entre	tots	els	regidors	i	regidores	de	govern	que	

siguin	 necessaris,	 essent	 la	 Comissió	 Interàrees	 Permanent	 el	 principal	 òrgan	 de	

coordinació.		

	

Es	faran	polítiques	transparents,	facilitant	l’accés	a	tot	tipus	d’informació	als	regidors	i	

regidores	de	govern.	

	

En	les	Juntes	de	Govern	local	es	procurarà	arribar	a	consensos	i	aprovar	els	punts	per	

unanimitat.	En	cas	que	no	sigui	possible	es	respectarà,	sempre,		la	majoria	sorgida	en	

les	 votacions	 que	 es	 realitzin	 en	 aquest	 òrgan	 col·legiat,	 d’acord	 amb	 lo	 establert	

legalment.			

	

Les	propostes	que	l’equip	de	Govern	elevi	al	Ple	Municipal	seran	escollides	per	tots	els	

regidors	 i	 regidores	 que	 conformen	 el	 govern	 de	 forma	 unànime	 sempre	 que	 sigui	

possible.	En	el	cas	que	no	sigui	possible	aquesta	unanimitat,	es	respectarà	el	resultat	

que	 sorgeixi	 de	 la	 votació	 entre	 tots	 els	 regidors	 i	 regidores,	 sempre	 d’acord	 als	

principis	bàsics	de	màxima	 lleialtat	 i	 confiança	entre	 tots	 els	membres	de	 l’equip	de	

govern.	

	

Els	punts	que	l’equip	de	Govern	elevi	al	Ple	Municipal	seran	votats	afirmativament	per	

tots	els	membres	del	mateix	Govern.		

	



 

 

En	els	punts	que	no	tractin	temes	de	caire	municipal	els	regidors	i	regidores	d’ambdós	

grups	municipals	tindran	llibertat	de	vot.		

	

El/La	portaveu	del	Govern	serà	designat	pel	grup	municipal	d’ERC-AM	que	 tindrà	 les	

funcions	de	presentar	i	defensar	aquelles	propostes	de	govern	que	no	corresponguin	a	

cap	regidoria	en	concret.	Així	com	la	d’expressar	 l’opinió	de	l’equip	de	Govern	en	les	

propostes	 que	 presentin	 la	 resta	 de	 partits	 que	 conformen	 el	 Ple	 Municipal,	 sense	

perjudici	que	s’acordi,	en	alguns	casos,	que	cada	grup	municipal	expressi	la	seva	opinió	

per	separat.			

	

	

3.-	Dotació	econòmica	de	les	àrees	de	responsabilitat	

Pel	que	fa	a	la	dotació	pressupostària	de	cada	àrea	aquesta	es	farà	tenint	en	compte	

les	 prioritats	 establertes	 en	 el	 Pla	 d’Actuació.	 Per	 a	 la	 confecció	 dels	 pressupostos	

anuals	de	 la	 corporació	es	 faran	 les	 reunions	que	 calguin	entre	 representants	de	 les	

dues	formacions	per	tal	d’establir	uns	criteris	generals	degudament	consensuats	entre	

ambdues	formacions,	sempre	sense	esgotar	els	terminis	d’exposició	pública	legalment	

establerts,	en	aquest	cas	es	procedirà	a	una	votació	de	les	propostes	en	qüestió	entre	

tots	els	regidors	i	regidores.		

	

	

4.-	Seguiment	del	pacte	

Per	tal	de	mantenir	l’esperit	d’aquest	pacte	i	el	seu	compliment,	alhora	que	per	cercar	

l’acord	 i	el	 consens	en	 la	 solució	de	problemes	 i/o	nous	projectes	que	en	el	 futur	es	

puguin	plantejar,	es	constituirà	una	Comissió	de	Seguiment	formada	per	l’Alcalde	més	

el	mateix	nombre	de	representants	d’ambdues	forces	polítiques.	

	

La	 presidència	 d’aquesta	 Comissió	 recaurà	 en	 l’alcalde	 i	 la	 convocarà	 periòdicament	

per	iniciativa	pròpia	i/o	petició	de	qualsevol	de	les	dues	forces	polítiques	signants.	

	

Aquesta	comissió	valorarà	també	el	grau	de	compliment	del	Pla	d’actuació.	

	



 

 

5.-	Vigència	del	pacte	

La	 vigència	d’aquest	 Pacte	de	Govern	 s’estableix	 per	 a	 tot	 el	mandat	municipal,	 i	 es	

considerarà	sense	efecte	en	el	moment	en	què	algun	dels	dos	grups	municipals	que	el	

conformen	decideixi	apartar-se’n.	Serà	condició	prèvia	per	a	desvincular-se	del	pacte	la	

convocatòria	d’una	reunió	de	 la	comissió	de	seguiment	per	tal	d’analitzar	 la	situació.	

Així	 mateix	 el	 present	 pacte	 podrà	 ser	 modificat	 per	 un	 nou	 acord	 entre	 les	 parts	

representades	si	les	circumstàncies	així	ho	aconsellessin.	

	

I,	 en	 prova	 de	 conformitat	 i	 en	 representació	 dels	 respectius	 regidors	 i	 regidores	

electes,	signen	les	persones	que	encapçalen	el	document.	

	

	

	

Representant	d’ERC-AM	 	 	 Representant	de	Junts	per	Palau	(JxP)	

	

	

	

Oriol	Lozano	Rocabruna	 	 	 Laura	Navarro	Ceballos	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

ANNEX	1		

	

Cada	grup	municipal	serà	lliure	de	decidir	qui	ostenta	cada	regidoria	i	tinença	d’alcaldia	

que	li	hagi	estat	assignada.	Un	cop	l’alcalde	hagi	realitzat	les	delegacions	oportunes,	la	

modificació	d’aquest	organigrama	haurà	de	ser	acordada	per	la	Comissió	de	Seguiment	

del	Pacte.		

	

ANNEX	2	

DEDICACIONS	I	RETRIBUCIONS:	

L’Alcalde,	Oriol	Lozano	 i	Rocabruna,	 	 i	un	membre	de	 JxP,	 la	Laura	Navarro	Ceballos,	

tindran	dedicació	a	jornada	completa	amb	les	assignacions	establertes	pel	cartipàs.	La	

resta	 de	 regidors	 i	 regidores	 percebran	 les	 assignacions	 establertes	 pel	 cartipàs	 en	

funció	de	la	seva	assistència	a	òrgans	col·legiats,	essent	obligatori	la	seva	assistència	a	

tots	aquells	òrgans	dels	que	en	formin	part	exceptuant	casos	de	força	major	justificats.		

	

SUPORT	TÈCNIC:	

Per	tal	de	donar	suport	a	la	tasca	dels	regidors,	el	grup	municipal	d’ERC-AM	disposarà	

dels	 següents	 recursos	 humans	 de	 suport,	 designats	 pel	 Grup	 d’ERC	 però	 que	

assessoraran	a	tot	el	Govern	municipal,	en	les	següents	àrees:	

- Gerència	 

- Comunicació	 


