Acord de govern per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Reunits per una banda, na Olga Arnau i Sanabra, en representació del partit polític Esquerra
Republicana de Catalunya, na Blanca Albà Pujol, en representació del partit polític Junts per
Catalunya, i d’altra banda na Marta Jofra Sora, en representació del partit polític Capgirem Vng
CUP,

MANIFESTEN
Que en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 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 pacte
acorden establir un acord de govern per al mandat 2019-2023.

Aquest acord es basarà en els següents

PACTES
1.- Àmbit programàtic

Després d’haver analitzat amb profunditat els programes electorals d’Esquerra Republicana de
Catalunya, de Junts per Catalunya, i de Capgirem Vng CUP, i haver constatat les seves
coincidències, s’estableix el Pla d’actuació que el futur govern es proposa impulsar pels propers
quatre anys que s’annexa a aquest acord (Annex 1). Tanmateix s’ha arribat a uns acords
concrets que figuren com a Annex 2.

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 tres grups signants. De comú acord, s’estableix una
delegació de competències distribuïdes en quatre àrees que té per objectiu dotar a la ciutat d’un
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Govern municipal eficient per donar l’impuls que la ciutat necessita i per millorar els serveis a la
ciutadania

S’acompanya com annex 3 el quadre de delegació de competències on consta la distribució de
les àrees de responsabilitat i l’àmbit que abarquen, i les persones responsables.

La Junta de Govern Local estarà integrada per nou membres: l’alcaldessa, i vuit membres
distribuïts de la manera següent: quatre d’Esquerra Republicana de Catalunya, dos de Junts per
Catalunya, i dos de Capgirem Vng CUP.

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

• 1r tinència d’alcaldia: Blanca Alba Pujol (Junts per Catalunya)
• 2a tinència d’alcaldia: Marta Jofra Sora (Capgirem Vng CUP)
• 3a tinència d’alcaldia: Jordi Medina i Alsina (ERC)
• 4a tinència d’alcaldia: Adelaida Moya i Taulés (ERC)
En aquells casos on l’ajuntament participi en òrgans supramunicipals o bé disposi d’empreses
municipals caldrà garantir la representació de les tres parts en la manera que es determini
segons el nombre de representants municipals.

Els acords de govern es prendran per consens majoritari. Pel que fa a qüestions que no afectin
estrictament la vida municipal hi haurà llibertat de vot.

4.- Seguiment de l’acord de govern

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest acord de govern 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 les signants del document.

La presidència d’aquesta Comissió recaurà en l’alcaldessa i la convocarà periòdicament per
iniciativa pròpia i/o petició de qualsevol de les tres forces polítiques signants.

Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment del Pla d’actuació, sense que això
comporti que tot l’equip de govern també estableixi els possibles espais de seguiment del mateix.

5.- Vigència de l’acord de govern

La vigència d’aquest Acord de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal, i es considerarà
sense efecte en el moment en què algun dels tres grups municipals que el conformen decideixi
apartar-se’n. Serà condició prèvia per a desvincular-se de l’acord de govern la convocatòria d’una
reunió de la comissió de seguiment per tal d’analitzar la situació. Així mateix el present acord de
govern 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.

Olga Arnau i Sanabra
ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA

Blanca Albà Pujol
JUNTS PER
CATALUNYA

Vilanova i la Geltrú, a 29 de juliol de 2019

Marta Jofra Sora
CAPGIREM VNG CUP

