ACORD DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE VALLS
2019-2023

AJUNTAMENT DE VALLS

JUNTSxVALLS I ERC-COMPROMÍS
PER VALLS

ANNEX II
Estructura de l’equip de govern

PRIMER. Alcaldia
L’alcaldia presidència serà de JuntsxValls a partir de la constitució de la corporació
municipal fins a la constitució de la nova corporació municipal. Per aquest motiu Esquerra
Republicana de Catalunya - Compromís per Valls va facilitar l’elecció de la presidència en el
passat ple de constitució.
SEGON. Cartipàs
El nou cartipàs i l’organització municipal inclourà les consideracions següents:
a) Tinències d’alcaldia
La primera tinença d’alcaldia i la tercera correspondran a ERC-Compromís.
La segona tinença d’alcaldia i la quarta correspondran a JuntsxValls.
b) Junta de Govern
Té una composició marcada per llei de set membres i l’alcaldia, en total vuit.
Dels vuit membres, cinc seran de JuntsxValls i tres d’ERC-Compromís per Valls.
c) Comissions Informatives
Hi haurà sis comissions informatives.
Composició: formades per deu membres.
4 membres a proposta de JuntsxValls
2 membres a proposta d’ERC-Compromís per Valls
2 membres a proposta del PSC
1 membre a proposta de la CUP
1 membre a proposta de Ciutadans
En tres de les comissions informatives, la distribució serà de:
3 membres a proposta de JuntsxValls
3 membres a proposta d’ERC-Compromís per Valls
2 membres a proposta del PSC
1 membre a proposta de la CUP
1 membre a proposta de Ciutadans
Presidències
Tres presidències per a JuntsxValls i tres presidències per a ERC-Compromís per Valls
Denominació de les comissions informatives
comissió informativa de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
comissió informativa de Serveis a la Ciutat
comissió informativa de Desenvolupament Econòmic, Comerç,Turisme i Ocupació
comissió informativa de Cultura, Educació i Lleure
comissió informativa de Serveis a les Persones
comissió informativa de Transparència i Bon Govern
d) Cartipàs municipal

El cartipàs municipal establirà el repartiment de regidories segons l’annex 1 d’aquest
document. Cada partit serà autònom en la designació dels càrrecs electes responsables de
les regidories delegades.
Davant de la corresponsabilitat acordada en la tria del millor model de gestió de la SAM
Gestió Pius Hospital de Valls, aquesta voluntat es farà efectiva repartint la presidència del
Consell d’Administració de la SAM Gestió Pius Hospital entre els grups municipals de
l’acord de Govern dos anys cadascun.

e) Dedicacions exclusives, càrrecs de confiança i règim retributiu
El règim de dedicacions exclusives, càrrecs de confiança i règim retributiu s’assignarà
segons els paràmetres següents i la normativa vigent.
Cada partit serà lliure d’escollir com s’aplicarà entre els membres del seu grup municipal.
JuntsxValls disposarà com a màxim de:
dedicació exclusiva de l’alcaldia de 58.000€ bruts anuals
quatre dedicacions exclusives de 48.000€ bruts anuals
quatre assessors tècnics de grup de 46.000€ bruts anuals
Esquerra Republicana de Catalunya – Compromís per Valls disposarà com a màxim de:
tres dedicacions exclusives de 48.000€ bruts anuals
tres assessors tècnics de grup de 46.000€ bruts anuals
La resta de regidors amb delegació o portaveus de grups de l’oposició tindran una
assignació d’acord amb la seva responsabilitat i dedicació, i podran escollir el règim
retributiu (assistències o dedicació parcial) més idoni en cada cas en funció de les
possibilitats de cada persona.
f) Assignacions als grups municipals
Amb la finalitat de poder desenvolupar adequadament la tasca en favor de la ciutat de Valls,
els grups municipals rebran unes assignacions. Aquesta quantitat es genera a partir d’un
component fix de 600€/mensuals i un component variable de 200€/regidor/mensual.

TERCER. Comissió paritària de seguiment
Per a la correcta coordinació i seguiment del funcionament de l’acord, i amb la plena
voluntat de contribuir lleialment a les responsabilitats compartides de l’acció de govern, es
nomenarà una comissió paritària que vetllarà pel compliment dels compromisos de l’acord
de govern 2019-2023.
Aquesta comissió paritària de seguiment de l’acord tindrà també capacitat per avaluar i
proposar canvis, modificacions o noves mesures que s’inclouran en l’acord i que s’elevaran
als respectius grups municipals per al seu debat i consideració. Així mateix, aquesta
comissió tindrà l’encàrrec de tractar, en primera instància, qualsevol aspecte intern de
l’equip de govern, per tal de garantir la màxima estabilitat i lleialtat entre les formacions que
configuren el govern municipal.

Periodicitat: quinzenal
Composició: tres membres de cada grup municipal i alcaldia. Amb la possibilitat de convocar
específicament tècnics directius o altres responsables de regidories delegades segons la
temàtica que es tractarà per a una correcta presa de decisions.
Convocatòria: alcaldia la convocarà de forma ordinària amb el corresponent ordre del dia
(agenda institucional i comunicativa, convocatòria i ordre del dia dels òrgans de govern,
seguiment dels projectes estratègics i dels acords programàtics, així com els temes
sobrevinguts que no estiguin recollits en els acords). També es pot convocar de forma
extraordinària per petició d’un grup municipal.
Com a mesura per garantir l’estabilitat de l’equip de govern, davant qualsevol decisió
rellevant sobrevinguda no inclosa en l’acord, serà inicialment la comissió paritària de
seguiment qui en primer terme haurà d’analitzar-ho i, en el cas que no hi hagi acord entre
els dos grups municipals, aquests podran expressar-ho políticament com millor ho
considerin.

QUART. Les votacions en els òrgans de govern
Les votacions en els òrgans de govern s’han d’acordar prèviament a les reunions bilaterals,
amb el benentès que en els temes que fan referència a la dinàmica municipal de Valls hi ha
d’haver el mateix criteri en la votació. En les altres mocions, cada grup municipal tindrà
llibertat de vot.

CINQUÈ. Durada de l’acord
Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i tindrà vigència fins a la
finalització del mandat municipal.
I perquè així consti, el signem a Valls, el 12 de juliol de 2019

Dolors Farré Cuadras
Cap de llista de JuntsxValls

Jordi Cartanyà Benet
Cap de llista d’ERC-Compromís per Valls

Ramon Giró Batalla
President Local PdCAT

Andreu Garcia Jané
President local d’ERC

