Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12
de desembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
APROVACIÓ DEL PLA DE MANDAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (2019-2023)
ANTECEDENTS
El PAM (Pla d’Acció Municipal) encarregat per l’Alcalde, s’ha treballat per l’equip de
govern, de manera col·legiada i transversal.

17/12/2019 ALCALDE

Com a resultat d’aquest treball, s’han definit 5 objectius estratègics (la Ciutat oberta, la
Ciutat per viure i conviure, la Promoció de la ciutat, l’Equilibri urbà i la Ciutat ecològica)
que es despleguen en 65 accions polítiques molt concretes que provenen dels
compromisos polítics previs de l’Equip de govern, amb una estimació de costos.
Però, també, programades en el temps, en els diferents pressupostos municipals i
distribuïdes geogràficament, en els tres Consells de Barri.
Atès que el Pla de Mandat ha estat vist pels Consells de Barri i Consell Ciutadà tal com ho
estableix el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell.

L’existència i posada en pràctica d’un Pla de mandat municipal no està prevista en la
legislació de règim local.

Ramon Ferré i Solé
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FONAMENTS DE DRET

Encara que l’Alcalde ostenta la competència residual de l’article 21.1 s), la importància, la
transversalitat i vocació plurianual d’abarcar tota una legislatura, ja aconsellarien la seva
aprovació pel Ple de la Corporació.
A més, en la pròpia normativa de l’Ajuntament de Calafell, a l’article 100 del Reglament
de Participació Ciutadana estableix el següent:

100.2. El Ple Municipal ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en el Consell
Ciutadà.

Alexandre Pallarès Cervilla
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“100.1. Durant el primer semestre d’un nou mandat, el Ple Municipal aprovarà un Pla
d’Acció Municipal per a tota la legislatura, amb participació ciutadana que es farà durant
el primer any de mandat.
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100.3. Els Programes del Pla d’Acció Municipal es traslladaran al Consell Ciutadà per a que
valori la possibilitat de desenvolupar-los amb participació ciutadana i en coordini el procés,
si és així.”
El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 11 vots a
favor: 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la
regidora d’ ECP i amb 9 vots en contra: 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels
regidors de SUMEM+, 2 dels regidors de la CUP, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Pla de mandat municipal de l’Ajuntament de Calafell per al període
2019-2023, tal com consta en el document annex.
SEGON.- Encomanar a l’alcaldia i al govern municipal la posada en pràctica efectiva del Pla
de mandat, aprovant o proposant a aquest Ple, els acords que siguin necessaris per a
aquesta efectivitat, en el marc de les competències o potestats de cada òrgan.
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TERCER.- Realitzar les comunicacions necessàries al personal i/o departaments de
l’Ajuntament afectats, i publicar el Pla de Mandat a la web municipal i al portal de
transparència.
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