
ADDENDA A LES BASES D’ACORD PER AL 

GOVERN DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE 

LLOBREGAT (2019-2023) 

El Prat de Llobregat, 10 de desembre de 2021 

 

1. Refermant i consolidant el govern de progrés. 

El juny del 2019 el Prat en Comú (EPC) i el Partit dels Socialistes de 

Catalunya (PSC) del Prat de Llobregat vam signar un acord de govern amb 

el qual iniciàvem la legislatura amb un objectiu: consolidar el Prat del 

present com la base sòlida sobre la quals volem que s’erigeixi el Prat del 

futur: una ciutat que volem que segueixi sent referent en matèria de 

cohesió social, prosperitat econòmica, i sostenibilitat ambiental. Així es 

recull al Pla d’Actuació Municipal aprovat pocs mesos després, el desembre 

d’aquell mateix any. 

Quan ja hem superat l’equador del mandat i encarem el seu darrer any i 

mig, s’escau fer una revisió d’un context que ha canviat molt. D’una banda, 

la crisi de la covid ens ha obligat des del 2020 a prioritzar la resposta a una 

crisi que és sanitària, però també social i econòmica. Així ho vam fer amb el 

desplegament de l’estratègia de reconstrucció Ara més que mai, el Prat 

acordada amb els principals agents de la ciutat. De l’altra, ha calgut dotar 

de major protecció al nostre territori, al nostre model de ciutat, que es veu 

amenaçat per un projecte expansiu com és el de l’ampliació de la més gran 

infraestructura que suportem: l’aeroport. Un projecte que Aena va 

presentar tot just després de que l’Ajuntament aprovés la declaració 

d’emergència climàtica, un full de ruta per situar la nostra ciutat a 

l’avantguarda de les polítiques per donar resposta a aquest context 

mediambiental. 

Ens trobem doncs en un context complicat, però en el qual també s’obren 

moltes oportunitats. Els plans de resiliència i innovació de la Unió Europea, 

l’Estat i la Generalitat ens interpel·len i ens obliguen a focalitzar esforços en 

obtenir finançament per tal de desenvolupar projectes estratègics que ens 

permetin avançar en els reptes de l’Agenda 2030 i que s’enquadrin en els 

objectius que ha definit la UE en els fons Next Generation; uns projectes 

que han de reforçar tant la cohesió i inclusió social com el model de ciutat 

del Prat. 

Actualment s’ha acomplert un 64% del Pla d’Actuació Municipal i un 83% de 

l’estratègia de reconstrucció Ara més que mai amb què el vam 

complementar després de l’esclat de la pandèmia. En aquest context, la 

Comissió de Seguiment de l’acord de govern entre el Prat en Comú i el PSC 

ha fet una anàlisi i ha arribat a la conclusió que és necessari i oportuna la 

seva revisió per encarar en les millors condicions possibles el tram final de 

la legislatura: garantint la governabilitat i l’estabilitat necessàries per 



afrontar la resta del mandat i consolidant els acords formalitzats. Veiem 

possible una remodelació de l’equip de govern i la reestructuració d’algunes 

àrees per a una millor gestió de les noves realitats i la inclusió de 

responsabilitats que concreten la voluntat d’un treball més transversal i 

interseccional. 

És en aquestes circumstàncies que hem acordat modificar el punt 5 de 

l’acord de 2019, sobre un organigrama de govern que ens permetrà 

perseguir aquests reptes amb l’objectiu d’encarar les perspectives de 

millora del futur de les nostres veïnes i veïns amb força i il·lusió renovades. 

2. Organigrama de govern 

Per tal d’executar i gestionar el conjunt d’eixos programàtics del Pla 

d’Actuació Municipal, plantegem l’organigrama funcional següent: 

2.1. Alcalde: 

- Lluís Mijoler Martínez 

2.2. Tinents d’alcaldia i Junta de Govern Local: 

 Juan Pedro Pérez Castro 

 Alba Bou Jordà 

 Joaquim Bartolomé Capdevila 

 Juan Carlos Moreno Roig 

 Pilar Eslava Higueras 

 Débora García Barrios 

 Anna Martín Cuello 

 David Vicioso Adrià 

2.3. Organigrama: 

 Àrea d’Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation› Juan 

Pedro Pérez Castro 

 Àrea d’Economia, Governança i Qualitat Democràtica› David Vicioso 

Adrià 

o Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica› Esther García 

Fernández 

 Àrea d’Urbanisme i Habitatge› Alba Bou Jordà 

o Regidoria de Gestió Urbanística› Rafael Duarte Molina 

 Àrea d’Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans› Joaquim 

Bartolomé Capdevila 

o Regidoria de Dret a l’Aigua› Francisco Manuel Lorenzo 

Gallardo 

 Àrea d’Educació i Cultura› Pilar Eslava Higueras 

o Regidoria de Memòria Democràtica› Esther García Fernández 

o Regidoria de Joventut› Esther García Fernández 

 Àrea de Desenvolupament Econòmic› Juan Carlos Moreno Roig 

o Regidoria de Comerç i Turisme› Marina García Vargas 

 Àrea de Benestar i Salut› Débora García Barrios 

o Regidoria de Salut Pública i Consum› Gabriel Soriano Porcella 



 Àrea d’Acció Social i Comunitària› Anna Martín Cuello 

o Regidoria del Pla d’Actuació Sant Cosme› David Vicioso Adrià 

o Regidoria d’Acció Comunitària i Drets Humans› Esther García 

Fernández 

o Regidoria d’Entitats› Joaquim Bartolomé Capdevila 

o Regidoria de Feminisme i LGTBI+› Maria Dolors Siles García 

 

 

 

 

 

 

Lluís Mijoler Martínez   Juan Pedro Pérez Castro 

Grup Municipal El Prat en Comú  Grup Municipal Partit Socialista de Catalunya 


