
ACORD DE GOVERN 

 

 

Durant els dos anys i mig de mandat municipal han succeït molts fets d'importància tant a nivell 

local com nacional. El clam popular expressat a les urnes per una majoria del poble de Catalunya a 

les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 i les manifestacions massives de la 

Diada dels anys 2012 i 2013 han palesat la voluntat del poble de Catalunya a ser consultat 

respecte del seu futur com a nació. Aquest fet transcendent ens ha de fer reflexionar als 

representats de la ciutadania per tal de sumar esforços i voluntats per afrontar el futur de les 

nostres comunitats. I és en aquest sentit que s'arriba a aquest acord.  

 

L’exercici del dret a decidir el nostre futur polític com a nació, és avui el gran objectiu de país. Les 

nostres institucions s’han de mantenir fermes, al servei d’un poble que majoritàriament ha 

manifestat la seva voluntat d'expressar mitjançant les urnes com vol organitzar-se en el futur. Els 

ajuntaments som una peça clau per tirar endavant aquest procés i és per això que ERC + Sumem 

per Alella, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a raó de les circumstàncies 

històriques que viu el país i de la demanda majoritària dels ciutadans arribem a un pacte per tal 

de treballar institucionalment des del nostre àmbit per tal que se celebri la consulta. 

 

Per la seva banda, ERC + Sumem per Alella i CiU ens comprometem a treballar pel sí en aquesta 

consulta, i a donar des de l’Ajuntament d’Alella tot el suport al Parlament i al President de 

Catalunya en la seva conducció del procés perquè Catalunya sigui un nou estat d’Europa. 

 

 ERC+SxA, CiU i PSC hem arribat a un acord programàtic pel govern d’Alella pel que resta de 

mandat 2011-2015. Amb aquest acord es dóna continuïtat a la feina que s'està realitzant, 

compartida en la majoria dels casos en el darrer any, i ens refermem en la voluntat política de 

continuar desplegant polítiques al servei del desenvolupament sostenible del nostre territori, de la 

gestió eficient dels recursos municipals i de la millora de la qualitat de vida i del benestar de tots 

els ciutadans i ciutadanes d’Alella. 

 

Aquestes polítiques han de fonamentar-se, en primer lloc, en el tractament transversal dels 

processos polítics de presa de decisions i de la gestió tècnica de les diferents àrees de 
l’administració local, mitjançant el treball coherent i cohesionat desenvolupat des de les diverses 

regidories.  
 

Els signants del present acord manifesten la seva voluntat i plena determinació de promoure la 

participació ciutadana per tal d'intentar articular les respostes davant dels reptes d’Alella des d’una 
àmplia majoria social. 
 

Com a pauta d’aplicació genèrica a les grans iniciatives de l’acció de govern, aquestes polítiques 
exploraran fins on sigui possible l’establiment del consens amb els grups municipals de l’oposició. 

Per aquest motiu es facilitarà als regidors de l’oposició la informació i els mitjans necessaris per 

portar a terme la seva feina.  
 

Finalment, aquestes polítiques s’orientaran vers l’enfortiment del poder local, a través de 

l’optimització dels recursos humans i materials propis de l’Ajuntament i l’establiment de línies de 
col·laboració amb altres administracions supramunicipals. 
 

Pel present acord formaran des d'aquest moment l'equip de govern municipal els regidors 



d’ERC+SxA Andreu Francisco i Roger, Fede Salas i Mañas, Isabel Nonell i Torras, Marc Almendro i 

Campillo, Ana Fernandez i Amela i Teresa Vilaró i Comas, els de CiU Cristina Xatart i Alzina, Vicenç 

Llorca i Berrocal i Rosa Rubio i Munné, i la regidora del PSC Glòria Mans i Cervantes.  

 

Les parts signants d’aquest document acorden: 
 

1. Acceptar fins al final de l’actual mandat municipal l’acord programàtic consensuat pels 

signants i que s’adjunta al present document com a Annex Primer. 

 
2. L’alcalde, Andreu Francisco i Roger, delegarà en els regidors signants les diferents àrees de 

govern segons el Cartipàs que s’hi incorpora com a Annex Segon. 

 
3. La Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde i formada per dos regidors o 

regidores d’ERC+SxA, una de CiU i la regidora del PSC.  

 
4. La primera tinença d'alcaldia correspondrà a CiU. Aquesta posició comporta la màxima 

presència publica al costat de l’Alcalde, especialment en tots els actes oficials del poble, 

rodes de premsa i aquells altres en que assisteixin personalitats polítiques i civils. La 
segona tinença d'alcaldia serà per a ERC + Sumem per Alella i la tercera per al PSC.  

 
5. Els signants del present acord es comprometen a no presentar al Ple Municipal cap 

proposta de caire local que no hagi estat prèviament consensuada per la Junta de Govern 

Local. Aquest compromís no inclou el cas de propostes polítiques d’àmbit supramunicipal 

presentades per qualsevol grup municipal, ni els casos previstos en el punt vuitè del codi 

ètic que s’afegeix com a Annex Tercer. 
 

I com a prova de conformitat i acceptació dels continguts i dels termes reflectits en aquest 

document i en els annexos que l’acompanyen, signen els portaveus dels grups municipals amb 

el compromís d'estabilitat i lleialtat propis d'aquest acord polític i de govern.  
 

 

 

 

Alella, 31 d'octubre de 2013 


