
PACTE DE GOVERN 
DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Per teixir i impulsar Navàs 
del Llobregat al Cardener



PACTE DE GOVERN DEL MUNICIPI DE NAVÀS

Reunits per una banda, en Genís Rovira Barat, en representació del partit polític Candidatura d’Uni-
tat Popular – Amunt (CUP-Amunt), i d’altra banda en Salvador Busquets Gubianas, en representa-
ció del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), 

 MANIFESTEN

Que en les darreres 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 de Navàs, les organitzacions polítiques signants del 
present document acorden establir un pacte de govern per al mandat 2019-2023. 

Aquest pacte és el reflex natural dels resultats obtinguts per ambdues formacions, i també pel 
programa polític, en gran part coincident i que es basa en posar al centre les persones, l’aposta 
per fer de Navàs un poble socialment just, amb la visió posada a la igualtat i el feminisme, el be-
nestar social, la sostenibilitat, el cooperativisme des de la vessant de l’economia social i solidària, 
la memòria històrica per trencar els silencis, l’aposta per la cultura, els esports, el medi ambient o 
la millora de la gestió econòmica; tot plegat amb voluntat de servei al poble i amb el compromís 
d’impulsar i teixir el municipi, des del Llobregat fins el Cardener. A més, i vist des d’una perspectiva 
nacional, els dos partits signants tenen com a objectiu polític la implantació de la República Cata-
lana i la independència dels Països Catalans.

Aquest acord es basarà en els següents punts del pacte:

 PACTES

 1. ÀMBIT PROGRAMÀTIC

S’estableix que en conformitat de les dues parts i ateses les temporalitats de les negociacions, els 
partits signants es comprometen a treballar en profunditat els dos programes polítics per tal de 
consensuar un Pla d’Actuació Municipal (PAM), que ha de ser la base de l’actuació governamen-
tal durant els propers 4 anys, establint les prioritats d’actuació i el temps d’execució aproximat. 
Aquest treball es durà a terme durant el primer mes de legislatura, amb el compromís que com 
a data límit el 15 de juliol es faci públic aquest Pla d’Actuació Municipal, el qual estarà signat per 
les persones que encapçalen aquest document i s’introduirà a aquest pacte en forma d’annex. 
La sistemàtica de treball per a la redacció del PAM es basarà en el treball conjunt dels dos partits, 
amb reunions individualitzades entre la regidoria delegada de cada àrea i els dos caps de llista de 
les formacions signants del pacte. 

En línies generals, però, el PAM seguirà els següents punts, si bé no seran els únics:
- Transparència, democràcia directa i més participació ciutadana.
- Fer realitat l’edifici de l’Institut-Escola Sant Jordi.
- Ampliació i potenciació de la Residència d’Avis i Àvies.
- Conveniència d’ampliar el servei del Centre de Dia, i estudiar la possibilitat de portar-lo al  
   centre del poble.
- Fer polítiques reals i efectives en favor del feminisme i el col·lectiu LGTBI.
- Pla d’acollida per a persones nouvingudes.
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(1) S’acompanya com a annex 1 l’organigrama dels períodes 2021-2023 on constarà la distribució de les persones responsables 
     de les diferents àrees de govern.

- Potenciació cultural a tots els nivells, i amb el Casal Sant Genís com a eix central.
- Estudiar solucions pels elevats costos del tanatori, entre elles la possibilitat de mancomunar 
  el servei.
- Creació d’una Oficina Local d’Habitatge.
- Sectoritzar les tasques de manteniment i jardineria per tal de ser més efectius en les 
  emergències i anar eliminant les barreres arquitectòniques.
- Repensar el futur del Parc de l’Alzineta.
- Potenciació turística del municipi, amb el focus posat al món rural i el turisme familiar. 
   Estudiar la creació d’una àrea habilitada d’autocaravanes.
- Impuls de l’Escorxador i la Pallissa com a centres de referència turística.
- Seguir promocionant l’obertura de nous comerços locals, impulsar les fires i aprofundir
  en l’Economia Social i Solidària.
- Continuar i ampliar el manteniment i la rehabilitació dels nuclis del municipi, dotant-los de 
  partida pressupostaria pròpia.
- Facilitar l’arrelament de la població al món rural.
- Continuar amb el projecte de Navàs Sobirania Alimentària per tal de potenciar els productes
  alimentaris locals, ecològics i de proximitat.
- Potenciar els productes artesanals i industrials fets a casa. 
- Continuar amb la transformació energètica per aconseguir un Navàs eficient energèticament 
  i 100% renovable.
- Actuacions al Pavelló Blau, al camp de futbol i a l’Eix i a les pistes de tennis i pàdel.

 2. ÀMBIT DE RESPONSABILITATS

 2.1 Organigrama municipal

El nou govern que sorgeix de l’aplicació d’aquest acord implica compartir les responsabilitats de 
govern per part dels dos grups signants. De comú acord, s’estableix un organigrama que té per 
objectius dotar Navàs d’un govern municipal estable i eficient per donar l’impuls que el municipi 
necessita i per millorar els serveis a la ciutadania. Aquest organigrama té vigència durant els dos 
primers anys de la legislatura (2019-2021), i durant el mes de juny del 2021 es durà a terme el canvi 
de cartipàs municipal, amb canvi d’alcaldia inclòs. Amb tot, el cartipàs pot tenir alguna modificació 
durant tota la legislatura si la situació personal o laboral d’algunes de les persones que formen part 
de l’equip de govern així ho requereix, i sempre sota l’aprovació dels dos partits. (1)

 2.2 Alcaldia

Tots els regidors i regidores electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot a Genís 
Rovira Barat, de la formació política CUP-Amunt, en la sessió d’elecció d’alcaldia del dia 15 de juny 
de 2019.

Tanmateix, durant el mes de juny del 2021, s’efectuarà el canvi d’alcaldia i tots els regidors i regido-
res electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot a Salvador Busquets Gubianas, 
de la formació política ERC-AM.
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 2.3 Tinències d’Alcaldia

En el període 2019-2021, les tinències d’alcaldia seran atorgades de la manera següent:
- 1r Tinent d’alcaldia: Salvador Busquets Gubianas (ERC-AM)
- 2n Tinent d’alcaldia: Jaume Casals Ció (CUP- Amunt)
- 3r Tinent d’alcaldia: Carles Estrada Serra (ERC-AM)
- 4t Tinent d’alcaldia: Helga Iglesias Porta (CUP-Amunt)

Aquestes tinències d’alcaldia es veuran modificades a partir del mes de juny del 2021, juntament 
amb el canvi d’alcaldia, i també si algunes de les persones així ho requereixin per motius personals 
o laborals.

 2.4 Junta de Govern Local i acords de govern al Ple

La Junta de Govern Local estarà integrada per 7 membres: l’alcaldia i 6 membres distribuïts de la 
manera següent, 3 membres de la CUP i 3 d’ERC.

Els acords de govern al Ple es prendran per unanimitat, excepte en aquelles qüestions que no 
afectin estrictament la vida municipal, que hi haurà llibertat de vot.

 2.5 Òrgans supramunicipals i compareixences públiques

En aquells casos on l’Ajuntament participi en òrgans supramunicipals o bé disposi d’empreses 
municipals, la representativitat recaurà en l’alcaldia i la 1a tinència d’alcaldia, a més de la persona 
encarregada de la regidoria delegada corresponent i membres de l’oposició. 

Respecte a les compareixences públiques s’acorda que hi haurà representació dels dos partits 
signants en tots els actes on sigui possible, respectant la preferència de qui hagi realitzat la part 
executiva de l’activitat. 

 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 Municipal. Per a la confecció dels pressupostos anuals de la cor-
poració es farà una reunió específica entre representants de les dues formacions per tal d’establir 
uns criteris generals.

(2)

(2) Les tinències d’alcaldia explicitades en aquest període es podran veure modificades si les situacions familiars o laborals de les 
     persones així ho requereixen. Si fos el cas, es redactaria una esmena a aquest annex.
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 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 representants d’ambdues forces polítiques, 
no necessàriament de l’equip de govern.  Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment 
del Pla d’Actuació Municipal. 

Tanmateix, els partits signants es comprometen a realitzar una reunió de seguiment periòdica amb 
la participació de les 10 persones que formen part de l’equip de govern. 

 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 mo-
dificat per un nou acord entre les parts representades si les circumstàncies així ho aconsellessin.

 6. SIGNATURA DEL PACTE

I, en prova de conformitat del pacte, juntament amb els annexos, signen les persones que en-
capçalen el document juntament amb les vuit persones que formaran part de l’equip de govern 
municipal de Navàs durant la legislatura del 2019 a 2023. 

                      Genís Rovira Barat   Salvador Busquets Gubianas

Anna Rubio Funes        Imma Colldeforns Oller        Jaume Casals Ció        Carles Estrada Serra

Helga Iglesias Porta     Marta Manubens Oliveras     Uriel Montesinos Moreno     Lluís Puig Obradors 
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 6. ANNEXOS

 6.1 Annex 1 – Organigrama de responsabilitats 

 Període 2019-2021

Genís Rovira Barat
    

Salvador Busquets Gubianas   

Anna Rubio Funes    
Imma Colldeforns Oller     

Jaume Casals Ció     

Carles Estrada Serra    

Helga Iglesias Porta 

Marta Manubens Oliveras 
Uriel Montesinos Moreno

Lluís Puig Obradors  

Alcalde
Regidor-delegat d’Educació i Via Pública
1r Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat de Serveis Municipals de Navàs i Personal
Regidora-delegada de Cultura i Turisme
Regidora-delegada d’Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural
2n Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat d’Hisenda i Participació
3r Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat d’Esports i Sanitat
4a Tinent d’Alcalde
Regidora-delegada de Drets Socials, Residència i Feminisme
Regidora-delegada de Festes i Comunicació
Regidor-delegat de Promoció Econòmica, Medi Ambient, 
Joventut  i Habitatge
Regidor-delegat de Governació i Emergències

 Període 2021-2023 (3)

Salvador Busquets Gubianas   

Genís Rovira Barat
    

Anna Rubio Funes    
Imma Colldeforns Oller     

Jaume Casals Ció     

Carles Estrada Serra    

Helga Iglesias Porta 

Marta Manubens Oliveras 
Uriel Montesinos Moreno

Lluís Puig Obradors 

Alcalde
Regidor-delegat de Serveis Municipals, Personal, Hisenda 
i Participació
1r Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat d’Educació i Via Pública
Regidora-delegada de Cultura i Turisme
Regidora-delegada d’Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural
3r Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat d’Habitatge
2n Tinent d’Alcalde
Regidor-delegat d’Esports i Sanitat
4a Tinent d’Alcalde
Regidora-delegada de Drets Socials, Residència i Feminisme
Regidora-delegada de Festes i Comunicació
Regidor-delegat de Promoció Econòmica, Medi Ambient, 
Joventut  i Habitatge
Regidor-delegat de Governació i Emergències

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

(3) Les àrees i les tinències explicitades en aquest període es podran veure modificades si les situacions familiars o laborals de les persones  
     així ho requereixen. Si fos el cas, es redactaria una esmena a aquest annex.
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 6.2 Annex 2 – Règim de sous 

Els dos partits signants estableixen les següents directrius pel que fa a les compensacions 
econòmiques:
- Juntament amb els Serveis Financers de l’Ajuntament s’acabarà redactant una proposta que 
  acabi definint les dotacions econòmiques previstes en aquest pacte.
- Una forquilla biennal amb un topall de remuneració directa pel partit que ostenta l’alcaldia 
  d’un màxim de 165.000€ bruts i d’un mínim de 135.000€ bruts per l’altre soci de govern, 
  amb llibertat de despesa per cada partit signant.
- Compromís de no traspassar els 300.000€ bruts per cada partit en el total de la legislatura.




