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ACORD PER A L’ESTABILITAT DEL GOVERN MUNICIPAL A CASSÀ DE LA SELVA 
DURANT LA LEGISLATURA 2019-2023 
 
PREÀMBUL 
 
Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019 van deixar els 
següents resultats a la Cassà de la Selva: vuit regidors per Junts per Cassà, un regidor pel 
Partit Socialista de Catalunya i vuit regidors per part d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
Donat que la majoria absoluta en el consistori se situa a 9 regidors, es fa imprescindible 
aconseguir un acord de govern que permeti desenvolupar una legislatura amb l’estabilitat 
suficient a fi i a efecte de garantir els serveis, inversions i compromisos propis de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva vers els ciutadans del municipi. 
 
És per això, que Junts per Cassà (d’ara endavant JxC) i el Partit Socialista de Catalunya (d’ara 
endavant PSC) signen el següent acord: 
 
Punt 1 
JxC i PSC formaran part del Govern Municipal en la totalitat dels regidors escollits en els 
comicis del 26 de maig de 2019. 
 
Punt 2 
JxC i PSC votaran a favor del candidat a l’alcaldia proposat per JxC en el ple de constitució 
de l’Ajuntament per a la legislatura 2019-2023. 
 
Punt 3 
L’Alcalde disposarà de dedicació exclusiva per poder fer front a les tasques pròpies del càrrec.  
 
Punt 4 
JxC i PSC acorden la següent distribució de regidories: 8 per JxC i una per PSC.  
 
Punt 5 
Els canvis en la titularitat de les regidories seran definits per l’Alcalde. En cas que la regidoria 
afectada per un canvi de titularitat sigui responsabilitat del PSC, el canvi de titularitat es 
portarà a terme previ acord entre el representant del PSC a l’Ajuntament i l’Alcalde (o el 
representat de JxC designat per ell mateix).  
 
Punt 6 
Aquest acord compromet a votar en el sentit requerit pel regidor que presenti la proposta a 
Ple, Comissió de Govern o Comissió informativa en aquells aspectes recollits en l’Annex I i 
en tots aquells afers que afecten a la gestió diària del municipi, en especial però no de forma 
exclusiva, el pressupost anual i les ordenances fiscals. 
 
Per aquells afers propis del municipi que no siguin recollits en l’Annex I, es requerirà que tots 
els regidors firmants de l’acord indiquin el sentit del seu vot abans de la presentació del punt 
al ple municipal.  
 
Punt 7 
Els regidors afectats per aquest acord disposaran de llibertat de vot en aquells aspectes que 
no afectin de forma directa al municipi de Cassà de la Selva i que corresponguin a l’àmbit 
nacional, autonòmic o estatal i que siguin presentats en el Ple Municipal en forma de moció. 
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Punt 8 
Els regidors de JxC i PSC participaran dels diferents òrgans de gestió municipal com a 
membres de l’equip de govern en els termes definits pel Reglament Orgànic Municipal i les 
diferents lleis que els regulin. 
 
Punt 9 
Els regidors de JxC i PSC participaran dels diferents òrgans de gestió dels possibles ens, 
associacions i empreses municipals com a membres de l’equip de govern en els termes 
establerts per la llei. 
 
Punt 10 
El PSC podrà disposar d’un càrrec eventual. Les funcions seran acordades pels dos partits.  
 
Punt 11 
La firma d’aquest acord impossibilita als seus signants per a la firma d’acords de govern 
municipal amb altres forces polítiques durant la legislatura 2019-2023. 
De la mateixa manera, els firmants d’aquest acord es comprometen a no utilitzar el recurs de 
la moció de censura durant la legislatura 2019-1023. 
 
ANNEX I: (PAM) 
punts acordats dels programes electorals de JxC i PSC 
 


