PACTE D’INVESTIDURA i ACORD DE GOVERNABILITAT
Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig han modificat la configuració de
l’Ajuntament del Catllar. Per això, reunits els representants de UNICAT-ERC-AM, MO1-TE pel
Catllar, Junts pel Catllar i El Catllar en Comú-Guanyem, coincidim en la necessitat de
compartir nous reptes per aprofundir en les polítiques locals, que permetin establir un acord per
garantir la governabilitat del municipi des dels principis de la igualtat, la sostenibilitat, la
participació, la inclusió, el feminisme i el foment dels valors republicans, segons els àmbits
programàtics i els acords adjunts.

I en prova de conformitat ho signem, al Catllar, el 11 de juny del 2019.

Nom dels signataris

Joan Morlà i Mensa

Ariadna Tous Dalmau

Francesc Saigí Núñez

Daniel Rodriguez Polo

Carles Guillen i Montserrat

Marcelo Tarantino Mingo
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ÀMBITS PROGRAMÀTICS:
❖ Modificar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) fent-ho més democràtic i participatiu.
❖ Dur a terme una auditoria dels comptes.
❖ Afavorir la participació ciutadana i activar els pressupostos participatius.
❖ Crear el Consell Municipal d’Entitats.
❖ Portar a terme mecanismes per evitar les desigualtats per raó de gènere.
❖ Implementar un model de cultura integrador, innovador i participatiu que potenciï les
nostres festes i tradicions.
❖ Potenciar el espais culturals com la Biblioteca, el Castell, l’Ermita de Sant Ramon, el
museu d’eines del camp.
❖ Descentralitzar l’oferta cultural, portant-la fora del nucli urbà.
❖ Treballar conjuntament amb totes les entitats esportives del municipi per fomentar
l'esport així com recolzar als esportistes locals.
❖ Instalar un marcador electrònic al camp municipal.
❖ Construir un pavelló municipal així com una tercera pista de tennis.
❖ Millorar la gestió de la recollida d'escombraries fomentant i facilitant el reciclatge inclosa
la fracció orgànica.
❖ Revisar el conveni actual de l’aigua i estudiar una remunicipalització del l’ús d’aquesta.
❖ Millorar l’atenció al ciutadà, facilitant la gestió de tràmits.
❖ Aprofundir en la transparència de l’administració local.
❖ Fer campanya de conscienciació perquè no s'abandonin animals doméstics i per tal que
tothom tingui sensats i xipats els seus animals.
❖ Crear un casal per als joves.
❖ Instaurar comissions de festes i de cultura amb autonomia de gestió.
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❖ Crear un servei de transport municipal, sota demanda, per aquelles situacions de
necessitat (visites mèdiques, farmàcies, etc.).
❖ Vetllar per un servei d'atenció domiciliària per a la gent gran. Especialment a les
urbanitzacions.
❖ Redactar un projecte per a la posada en marxa d’un centre de dia.
❖ Endegar mesures d’estalvi energètic, seguint el Pla d'acció per a l'Energia Sostenible.
❖ Arranjar els camins públics per a ús agrícola, lúdic, prevenció d'incendis i evacuació
alternativa dels habitants de les urbanitzacions.
❖ Proposar creació d'una via verda per l'antiga línia de ferrocarril juntament amb el
ajuntaments de la zona.
❖ Crear un Pla Estratègic de Turisme, treballant amb el Consorci Turístic del baix Gaià.
❖ Fer horts socials de titularitat municipal.
❖ Reactivar l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal).
❖ Fer un Pla d’ordenació forestal de tot el terme municipal.
❖ Continuar amb la neteja de les franges perimetrals de les zones urbanes en prevenció
d'incendis.
❖ Promoure la substitució de pinedes per alzinars.
❖ Fer un estudi de viabilitat per la instal·lació de Gas natural al poble. Realitzar una consulta
popular si s’escau.
❖ Potenciar l’ensenyament per a adults (idiomes, informàtica, etc.)
❖ Apostar per l’escola de Música.
❖ Millorar l’aparcament a la zona educacional.
❖ Agilitzar els tràmits per a que l'Ajuntament se'n faci càrrec de totes aquelles
urbanitzacions que reuneixin els requisits i promoure que la resta d'elles els
aconsegueixin.
❖ Ampliar les competències dels guàrdies municipals per tal que puguin aplicar sancions
❖ Retransmetre les reunions del Ple Municipal per Internet (streaming), per tal de poder
arribar al màxim de població i transparència.
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ACORDS
PRIMER.- Votar a favor de la investidura del Sr. Joan Morlà i Mensa com Alcalde de la
Vila del Catllar.
SEGON.– Els sotasignants del present acord adquireixen el compromís de facilitar la
governabilitat i l’estabilitat institucional a l’Ajuntament del Catllar durant tot el mandat
(2019-2023), col·laborant mútuament en l’acció de govern, continuant amb l’austeritat en
les retribucions dels càrrecs públics i personal de confiança i en les despeses
protocol·làries.
TERCER.- Per fer el seguiment dels termes d’aquest acord i garantir el seu compliment,
es constituiran els següents protocols i òrgans de funcionament intern:

A) Reunions de la Junta de Govern amb periodicitat setmanal, on hi assistiran els
regidors/es que formen part dels 4 grups signants d’aquest acord.
B) Establir una Comissió Informativa, oberta als 11 regidors, que es reunirà un cop al
mes.
C) Celebrar els Plens municipals bimensualment.
D) Reunió semestral de seguiment del pacte per les 4 formacions.
E) Un cop a l’any fer una avaluació dels objectius complerts del programa conjunt i
fixar els objectius a assolir el següent any.
F) Excepcionalment i en el cas de no poder arribar a acords en temes importants de
govern i una vegada exhaurides les vies de diàleg establertes, cada formació
política podrà explicitar el seu posicionament polític públicament.

QUART.- Amb l’objectiu de democratizar i facilitar la participació en tots els àmbits del
municipi, els sotasignants podran fer i rebre propostes de qualsevol de les àrees
d’incidència/regidories, que es distribuiran de la següent manera:
UNICAT- ERC . Joan Morlà i Mensa. Alcalde
- Urbanisme
- Medi Ambient
- Ensenyament
UNICAT-ERC . Ariadna Tous Dalmau. Regidora
- Turisme
- Comunicació
- Benestar i Família
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UNICAT-ERC. Francesc Saigí Núñez. Regidor
- Esports
- Festes
MO1-TE pel Catllar. Daniel Rodriguez Polo. 1r tinent d’alcalde
- Participació ciutadana
- Transparència
- Joventut i Entitats
JUNTS PEL CATLLAR. Carles Guillen i Montserrat. 2n tinent d’alcalde
- Hisenda
- Afers veïnals
EL CATLLAR EN COMÚ- GUANYEM. Marcelo Tarantino Mingo. 3r tinent d’alcalde
- Cultura
- Personal
CINQUÈ.-Objectius a assolir en el primer any de legislatura:
❖ Realitzar una Auditoria dels comptes.
❖ Haver assolit la modificació de l’actual ROM per fer-lo més democràtic i participatiu.
❖ Haver fet realitat el Consell Municipal d’Entitats.
❖ Haver activat les consultes populars i els pressupostos participatius.
❖ Haver portat a terme mecanismes per evitar les desigualtats per raó de gènere.
❖ Descentralització de l’oferta cultural.
❖ Instauració de les comissions de festes i de cultura.
❖ Revisar el conveni actual de l’aigua i estudiar una remunicipalització del l’ús d’aquesta.
❖ Millorar la gestió de recollida d’escombraries havent fomentant i facilitant l’ús del
reciclatge.
❖ Treballar en plena transparencia en tots els departaments.
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