ACORD DE GOVERN DE LA
CIUTAT DE VALLS
2015-2019
AJUNTAMENT DE VALLS
CiU-ERC
Valls, 17 de juny de 2015
REUNITS
D’una banda, els càrrecs electes de Convergència i Unió (CiU) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de l’Ajuntament de Valls,
I, de l’altra, els presidents respectius de les agrupacions locals dels partits polítics de Convergència i Unió (CIU) i de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) del municipi de Valls,
EXPOSEM
Vista la composició municipal resultant de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015, proposem un acord
de govern, amb la finalitat de perseguir l’interès general i de dotar el municipi d’un govern municipal estable, que pugui
oferir als seus ciutadans uns serveis públics de qualitat, mitjançant una gestió eficaç, participativa i de consens, que posi
les persones en el centre, per tal de fomentar la cohesió social, la igualtat i la justícia social.
L’objectiu de l’acord de govern és, d’una banda, garantir la formació d’un govern estable, amb capacitat d’entomar els
reptes de la ciutat i del país en els propers anys i, de l’altra, fixar els principals eixos estratègics que s’han de desenvolupar durant el mandat.
L’acord de govern s’inspirarà en cinc valors: transparència, confiança, responsabilitat, participació i aposta per les persones. Aquests valors orientaran el conjunt de mesures estratègiques de govern i la plasmació de les polítiques públiques
que s’impulsaran durant el mandat 2015-2019.
Transparència en la gestió dels recursos públics en tots els àmbits on l’Ajuntament de Valls desenvolupi la seva activitat
o hi tingui presència i/o representació.
Confiança en les potencialitats econòmiques, acadèmiques, culturals, esportives, socials i de tota mena, que ens ha de
permetre generar millors condicions per als veïns i veïnes, per als petits empresaris, per als professionals liberals, per
als alumnes..., per tal que puguin excel·lir en tots els àmbits.
Responsabilitat compartida entre tots els regidors dels partits signants de l’acord de govern, amb el benentès que la
ciutat i els veïns i veïnes de Valls són els únics destinataris del compromís de govern. Responsabilitat compartida que
implica també la rendició de comptes, d’acord amb el valor de transparència abans esmentat, i que el nou equip de
govern tindrà com un dels seus principals actius.
Participació entesa des de la governança, involucrant els ciutadans en la presa de decisions i en la coresponsabilitat del
govern. La participació ha de fluir en tots els àmbits del nou govern.
L’aposta per les persones centrarà les polítiques municipals, per tal de forjar un Valls més just i cohesionat, amb igualtat

d’oportunitats per a tots els vallencs i vallenques. Defensem que la principal inversió d’un ajuntament són les persones,
per possibilitar que els ciutadans puguin viure millor i garantir el seu projecte de vida.
Per això ens comprometem a complir fidelment i lleialment els següents:
ACORDS
Primer. L’alcaldia presidència serà de Convergència i Unió, a partir de la constitució de la corporació municipal fins a
la constitució de la nova corporació municipal. Esquerra Republicana de Catalunya facilitarà l’elecció de l’alcaldia presidència.
Segon. El nou cartipàs i organització municipal comptarà amb les consideracions següents:
a) Tinències d’alcaldia
- La primera i tercera tinença d’alcaldia correspondran a ERC.
- La segona i quarta tinença d’alcaldia correspondran a CiU.
b) Junta de Govern
Composició: Formada per set membres i l’alcaldia.
Cinc membres correspondran a CiU i tres correspondran a ERC.
c) Comissions informatives
Hi haurà sis comissions informatives:
Composició: Formada per 10 membres. Quatre membres a proposta de CiU, dos membres a proposta d’ERC, un membre a proposta de la CUP, un membre a proposta del PSC, un membre a proposta del PP i un membre a proposta d’ICV.
Presidència: quatre presidències per a CiU i dues presidències per a ERC
Denominació de les comissions informatives:
- comissió informativa de Territori i Habitatge
- comissió informativa de Via Pública i Mobilitat
- comissió informativa de Promoció Econòmica
- comissió informativa de Cultura i Participació
- comissió informativa de Serveis a les Persones
- comissió informativa de Serveis Interns i Transparència
d) Cartipàs municipal
El cartipàs municipal s’establirà en el repartiment de regidories segons el document
Annex 1. Cada partit serà autònom en la designació dels càrrecs electes que comptaran en les regidories delegades.
e) Dedicacions exclusives, càrrecs de confiança i règim Retributiu
El règim de dedicacions exclusives, càrrecs de confiança i règim retributiu es basarà segons les limitacions que estableix la normativa vigent.
Cada partit serà lliure d’escollir com s’establiran el règim retributiu entre els membres del seu grup municipal.
El Grup Municipal de CiU comptarà com a màxim amb:
- 4 dedicacions exclusives de 43.000 € bruts anuals
- 3 càrrecs de confiança de 43.000 € bruts anuals
El Grup Municipal d’ERC comptarà com a màxim amb:
- 2 dedicació exclusives de 43.000 € bruts anuals
- 1 càrrec de confiança de 43.000 € bruts anuals
La resta de regidors amb delegació comptaran amb una assignació aproximada de 20.000 €; es podrà escollir el règim
retributiu (o assistències o dedicacions parcials) més idoni en cada cas en funció de les possibilitats de cada persona.
f) Assignacions a grups municipals
Les assignacions a cada grup municipal amb la finalitat que puguin desenvolupar la seva tasca en favor de la ciutat
comptaran amb un component fix per a cada grup municipal (600 €/mensuals) i un component variable (200 €/regidor/mensuals)

Tercer. Comissió paritària de seguiment
Per al correcte 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 de seguiment de l’acord que vetlli per
l’acompliment dels compromisos durant tot el mandat 2015-2019. Aquesta comissió paritària de seguiment de l’acord
tindrà també capacitat per avaluar i proposar canvis, modificacions o noves mesures a incloure en l’acord, que s’elevaran
als respectius grups municipals per a la seva discussió 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 partícips del govern municipal.
Per al funcionament del bon govern s’establirà una periodicitat setmanal i una composició de tres membres del grup
municipal de CiU i tres membres del grup municipal de ERC amb la possibilitat de presència de tècnics directius i altres
regidors per la facilitació de les tasques i la presa de decisions. Es convocarà de forma ordinària per part de l’alcalde
amb establiment de l’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 ens els acords). També es pot convocar de forma extraordinària amb la petició d’un dels dos grups municipals.
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 de seguiment qui en primer terme haurà d’analitzar-ho i, en el cas que no
existeixi acord entre els socis, aquests podran expressar-ho políticament com millor ho considerin.
Quart. Programa de govern
S’arriba a un acord programàtic entre ambdós partits que s’adjunta en el document Annex2
Cinquè. Les votacions als òrgans de govern s’han 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 mocions
que no fan referència a la dinàmica de política municipal de Valls, cada grup municipal tindrà llibertat de vot.
Sisè. Aquest conveni 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 en la població i data esmentades a l’encapçalament d’aquest conveni.
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