
El Bruc a 15 de juny de 2015. 

REUNITS: 

Per una banda el grup “Bruc Viu – ERC – AM”, representat pel seu cap de llista, 
Enric Canela Vallès. 

Per una altra banda el grup “El Bruc ets tu – EBET”, representat pel seu cap de 
llista, Vicenç Moliner Bayo. 

MANIFESTEN: 

Que a les passades eleccions municipals, de data 24 de maig de 2015, van 
obtenir respectivament 348 vots i 4 regidors i 155 vots i 1 regidor. 

Que la llista més votada va ser “Bruc Viu”. 

Que compten amb la legitimitat necessària, atorgada pels electors i electores del 
poble de El Bruc, per tal de constituir un govern de majoria, per a la qual cosa, 

ACORDEN: 

1. Que “EBET” donarà suport a la investidura del cap de llista de “Bruc Viu”, 
el Sr. Enric Canela. 

2. Que governaran plegats els propers quatre anys, en coalició. 

3. Que en el moment de signar el Cartipàs Municipal, “Bruc Viu” cedirà a 
“EBET”, en la figura del seu cap de llista, Sr. Vicenç Moliner, les 
responsabilitats de la Regidoria de Medi Ambient, que comprèn les 
responsabilitats de: Medi ambient, Turisme, Mobilitat i Promoció 
Econòmica. 

4. Que tota la acció de govern respectarà en tot moment les següents 
normes de funcionament: 

a. Transparència, treball en comú i comunicació per part de l’equip de 
govern. 

b. L’equip de govern actuarà de forma cohesionada. Si hi hagués 
discrepàncies es resoldrien per consens, mai en el Ple. 

c. Cap membre de l’equip de govern ni de les candidatures 
presentades cobrarà del pressupost de l’Ajuntament, ni directa ni 
indirectament.  Això no treu el rescabalament de les despeses en 
l’exercici de funcions de representació i el mínim legalment 
establert per participació en els Plens. En tot cas, les despeses per 



aquests conceptes es publicaran periòdicament. L’alcalde sí que 
cobrarà d’acord amb la seva dedicació a mitja jornada. 

d. Les decisions consensuades entre els cinc regidors prevaldran en tot 
cas sobre les ordres de les respectives estructures superiors. 

e. Que en la presa de decisions es donarà molta importància a l’opinió 
de les persones i col·lectius afectats. 

5. Que es prioritzaran els següents punts comuns dels respectius programes 
electorals: 

a. Centralitat de les polítiques socials i públiques. 

b. Reconeixement i foment de l’associacionisme com a motor de la 
vida al poble i expressió de participació. 

c. Treballar per tenir un POUM adequat pel Bruc i fruit d’un procés 
participatiu real. 

d. Revisar críticament la situació de la Pedrera i la Planta d’asfalt a fi 
d’aconseguir que no es tirin endavant. Esgotant totes les vies legals 
possibles. 

e. Donar prioritat a la millora i solució dels problemes urbanístics de 
les urbanitzacions Montserrat Parc, Mas Grau i Bruc Residencial, 
sota la premissa que “no hi ha d’haver ciutadans de primera i de 
segona per motiu del seu lloc de residència”. 

f. Preservar el medi natural i treballar en favor de la sostenibilitat. 

6. Que per als punts del programa que puguin ser no coincidents, o fins i tot 
divergents, les parts es comprometen, en les respectives regidories, a 
buscar el consens previ dels signants del present pacte, com a mínim dins 
de l’equip de govern. En tot allò que sigui possible es prioritzaran les 
accions de govern contingudes dins dels programes de les formacions 
signants d’aquest pacte. 

7. Que l’incompliment del present pacte per part d’alguna de les parts, 
donarà dret a l’altra a la rescissió unilateral del mateix. 

8. Que el present pacte es farà públic. 

I per tal de deixar constància de l’acord a qual han arribat, signen el present 
document a El Bruc el dia 15 de juny de 2015.   


