PACTE DE GOVERN CiU, UMdC I PP.

REUNITS:
Jesús Marín Hernàndez….................regidor electe de CiU
Laureà Gregori Fraxedas...................regidor electe de CiU
Mª Asunción Sánchez Salbañà..........regidora electe de CiU
Àngel López Solà…………….... .... regidor electe de CiU
Caterina Forcano Isern..................... regidora electe de UMdC
Albert Lamana Grau..……............... regidor electe de UMdC
Pere Xirau Espàrrech........................ regidor electe de UMdC
Josep Mª Masvidal Serra....................regidor electe de UMdC
José Antonio Romero Carbonell. ..…regidor electe del PP
Manuel Almellones Conesa.………..regidor electe del PP

MANIFESTEM

Que per tal d’establir un govern al Ajuntament de Canet de Mar, al no haver obtingut
cap partit polític la majoria absoluta, acorden establir un pacte per el període 20112015.

Aquest acord es desenvoluparà en les estratègies següents:
1. Model urbanístic orientat a un creixement que pensi més en termes de qualitat
que no pas de quantitat.
2. Impuls de les condicions de benestar com a bé comú i individual i com a
element assegurador de la cohesió social.
3. L’Ajuntament com a instrument dinamitzador de l’activitat econòmica i social i
del municipi.
4. L’Ajuntament com a garant de la potenciació de el coneixement, la cultura i les
arts.
5. Elaboració del Pla Estratègic Econòmic Local.
6. Model de gestió basat en la austeritat i l'equilibri pressupostari.

Aquest acord es basarà en els següents pactes:
Programa
Després de l’anàlisi dels programes electorals de CiU, UMdC i PP, s’establirà un
programa conjunt amb els punts coincidents, que serveixi de base per l’elaboració del
Pla d’Actuació per la legislatura.

Responsabilitats
El govern que surt de l’aplicació d’aquest acord, assumeix compartir les
responsabilitats de govern per part dels grups signants.
La Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde i els tinents d’alcalde. Els
regidors amb responsabilitats de gestió hi seran convidats.
Les Tinences d’Alcaldia seran atorgades de la manera següent:
1er Tinent d’alcalde
2on Tinent d’alcalde
3er Tinent d’alcalde
4at Tinent d’alcalde
5é Tinent d’Alcalde

UMdC
PP
CiU
UMdC
CiU

Es pren l’acord de la reducció en un 10% dels sous estipulats als càrrecs electes amb
dedicacions.
Els acords de Govern es prendran per unanimitat, essent lliure el vot en les qüestions
que no afectin l’àmbit municipal, i/o que tinguin un component ideològic personal.

Compromisos
Conciliar i harmonitzar diferents postures i interessos divergents, la qual cosa implica
treballar en equip, disciplina de grup i fent l'esforç de gestionar prioritàriament i
eficientment els punts comuns dels diferents programes electorals.
Establir un bon clima de relacions humanes entre els membres de l'organització (política
i tècnica) i promoure una política de formació contínua.
Definir una política de comunicació interna i externa, que potenciï la identitat i la
imatge de l’Ajuntament i del poble.
Vetllar per que, sempre que sigui possible, els comunicats que facin els regidors tinguin
el consentiment de l’Alcalde i el coneixement dels demés regidors. Les comunicacions
internes dependran del Regidor de Règim Intern.
Els comunicats als mitjans de comunicació es faran amb el consentiment de tot el
Govern Municipal i s’escollirà un portantveu que serà el responsable de trametre als
ciutadans els acords presos.
Estudiar l'actual situació econòmica, organitzativa i de recursos humans de l'Ajuntament
per tal d'aconseguir una millor coordinació de serveis, activitats i recursos que
garanteixin que els ciutadans i ciutadanes gaudeixin d'un millor Ajuntament, però,
sobretot, que gaudeixin d'un poble en millors condicions d'imatge, de conservació i
d'impuls.

Pel que fa a les decisions de règim intern que impliquin una modificació de la plantilla,
cal prendre el compromís del consens polític i avaluar de manera directe i amb la feina
del dia a dia les mancances que puguin comportar modificacions durant un temps
prudencial, i no de manera impulsiva i/o de possibles influències externes.
Definir un marc pressupostari per els propers anys, en el sentit de buscar el màxim de
subvencions, fer uns pressupostos equilibrats i treballar sota els conceptes d'eficàcia i
d'eficiència.
Els Plans Generals Estratègics que es desenvolupin han de comptar amb el consens de
l'Equip de Govern i es buscarà alhora l'acord amb la resta de Grups Polítics Municipals.

Vigència del pacte
La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal.

RATIFIQUEM
Els acords i pactes anteriors amb la signatura del present document i amb la voluntat
ferma de tenir un Canet de Mar millor, orientat a fer-lo sostenible ecològicament i
econòmicament, i al servei de les persones.

Canet de Mar, a 1 de Juny de 2011
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