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PACTE DE GOVERN MUNICIPAL A BEGUES 

 

Reunits per una banda Ramon Guasch, en representació d’ICV, i per 

una altra banda Mercè Esteve, en representació de CiU i Francesc 

Sànchez en representació d’ERC,  

 

MANIFESTEN 

 

Que en les darreres eleccions municipals de 22 de maig cap formació 

política de les que es presentaven al municipi va obtenir majoria 

absoluta. Per aquest motiu i per tal de garantir la governabilitat de la 

Casa Consistorial, les organitzacions polítiques signants del present 

pacte acorden establir un pacte de govern per al mandat 2011-2015.  

 

Aquest acord es basarà en els següents: 

 

P A C T E S 

 

Primer.- Àmbit programàtic 

 

Després d’haver analitzat els programes electorals d’ICV, de CiU i d’ERC 

i haver constatat les seves àmplies coincidències, s’establirà: 

 

• El Programa conjunt, en un període de quinze dies, que ha de ser la 

base per l’elaboració del Pla d’Actuació, que el futur govern es 

proposa impulsar per als propers quatre anys, on constaran les 

prioritats d’actuació i el temps d’execució. 

 

• El Pla d’Actuació quadriennal, que estarà redactat en un termini de 

dos mesos, i es revisarà anualment. 
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2.- Àmbit de responsabilitats 

 

El nou govern, que sorgeix de l’aplicació d’aquest acord de govern, 

implica compartir les responsabilitats de govern per part dels tres grups 

signants. 

 

De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectiu 

continuar modernitzant i millorant l’eficàcia, el funcionament, la 

transparència i l’accessibilitat de l’estructura político-administrativa de 

l’Ajuntament per seguir fent-lo més accessible a la ciutadania.  

 

Convenim que, durant aquesta legislatura, l’organigrama es mantindrà 

estable, tot i que manifestem també la nostra voluntat constant de 

millorar-lo, tot mantenint les responsabilitats en funció de la 

representativitat existent.  

 

S’adjunta com a Annex 1 l’esquema on constarà la distribució de les 

àrees de responsabilitat i l’àmbit que representen. 

 

Tots els regidors electes de les formacions signants del pacte donaran el 

seu vot a Ramon Guasch d’ICV, en la sessió d’elecció de l’alcalde el dia 

11 de juny de 2011. L’esmentada persona ostentarà l’alcaldia durant els 

primers 26 mesos del mandat municipal.  

 

Els 22 mesos següents del mandat s’escollirà Mercè Esteve, de CiU, com 

a Alcaldessa fins esgotar la legislatura. Aquesta serà escollida amb els 

vots de tots els regidors/res electes de les formacions polítiques 

signants. 
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Durant els primers 26 mesos de la legislatura la Junta de Govern estarà 

integrada per 5 membres: l’alcalde, d’ICV, i 4 membres més distribuïts 

de la manera següent: 1 membre d’ICV, 2 membres de CiU i 1 membre 

d’ERC.  

 

En els següents 22 mesos del mandat i un cop investida Alcadessa 

Mercè Esteve, la Junta de Govern estarà formada per 5 membres: 

l’alcaldessa,  de CiU, i 4 membres més distribuïts de la manera següent: 

2 membres d’ICV, 1 membre de CiU i 1 membre d’ERC. 

 

A més, es preveu la possibilitat de nomenar regidors/es, amb veu però 

sense vot, a la Junta de Govern. 

 

En els primers 26 mesos, les tinences d’alcaldia seran atorgades de la 

manera següent: 

 

1r tinent d’alcaldia: Mercè Esteve (CIU) 

2n tinent d’alcaldia: ____________ (ICV) 

3r tinent d’alcaldia:  _____________(CIU) 

4t tinent d’alcaldia:  Francesc Sànchez (ERC) 

 

En els 22 mesos posteriors, les tinences d’alcaldia seran atorgades de la 

manera següent: 

 

1r tinent d’alcaldia: Ramon Guasch (ICV) 

2n tinent d’alcaldia: _______________(CiU) 

3r tinent d’alcaldia: _______________(ICV) 

4t tinent alcaldia:  Francesc Sànchez (ERC) 

 

 

Atès el volum de responsabilitats que portaran els regidors, el Ple 

reconeixerà el règim de dedicació exclusiva / dedicació parcial per a les 

persones acordades, tal com s’estableix a l’Annex 2. Les remuneracions 
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acordades que pertocaran percebre cadascun dels regidors/es segons el 

règim de dedicació es contemplen en l’actual Pressupost Ordinari 2011.  

 

Atès el règim de dedicació dels regidors/es en qüestió i tenint en compte 

les característiques pròpies de cadascuna de les regidories, els tres 

partits acorden dotar-se de l’estructura tècnico-administrativa adient i 

sempre de forma consensuada, garantint així el suport tècnic i humà, 

en totes les àrees d’una forma equilibrada. 

 

En aquells casos en què l’Ajuntament participi en òrgans 

supramunicipals (Àrea Metropolitana, Patronats, consorcis, 

mancomunitats, etc.) o bé disposi d’empreses municipals, caldrà 

garantir la representació de les tres parts en la manera que es determini 

segons el nombre de representants municipals. 

 

La Comissió de Govern estarà constituïda per tots els regidors i 

regidores de les formacions polítiques sotasignats. I es reuniran per 

defecte un cop per setmana mitjançant una convocatòria d’Alcaldia. Els 

seus continguts seran consensuats a través de la Junta de Portaveus 

dels grups municipals de l’equip de govern. Aquesta Junta es convocarà 

setmanalment abans de la Comissió de Govern Local. 

 

Tots els acords de govern es prendran per consens. Pel que fa a 

qüestions que no afectin estrictament la vida municipal hi haurà 

llibertat de vot. 

 

Les decisions rellevants en l’àmbit de cadascuna de les regidories de 

govern es prendran per consens en el si de la Comissió de Govern i 

sempre d’acord amb el pacte programàtic acordat. 

 

Les decisions compartides que afectin a més d’una regidoria es 

tractaran de forma transversal implicant les regidories en qüestió i es 
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prendran per consens a la Comissió de Govern d’acord amb el pacte 

programàtic. 

 

De forma general, l’Alcalde/ssa delegarà en les regidories corresponents 

la signatura dels acords propis de cada àrea. 

 

Així mateix, i donat que s’ha establert un pacte de govern, s’acorda que 

les compareixences públiques seran conjuntes entre els tres partits, 

especialment en els actes institucionals d’especial rellevància. 

 

En l’àmbit de la comunicació, els tres partits sotasignants acorden la 

creació d’una Comissió de Comunicació per consensuar l’estratègia 

comunicativa de l’acció de govern. 

 

 

3.- Dotació econòmica de les àrees de responsabilitat 

 

Pel que fa a la dotació pressupostària de cada àrea, aquesta es farà 

tenint en compte les prioritats establertes en el Pla d’Actuació. Per a la 

confecció dels pressupostos anuals de la corporació, es farà una reunió 

específica entre representants de les tres formacions per tal d’establir 

uns criteris generals. 

 

4.- Seguiment del pacte 

 

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, alhora 

que per cercar l’acord i el consens en la solució de problemes i/o nous 

projectes que en el futur es puguin plantejar, es constituirà una 

Comissió de Seguiment formada per representants de les tres forces 

polítiques que seran els portaveus de cada Grup Municipal. 
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La presidència d’aquesta Comissió recaurà en l’alcalde/essa i la 

convocarà periòdicament per iniciativa pròpia i/o petició de qualsevol de 

les tres forces polítiques signants. 

 

Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment del Pla 

d’Actuació. 

 

5.- Vigència del pacte 

 

La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat 

municipal. A més a més, els tres partits sotasignats es comprometen a 

revisar els acords del pacte un cop cada any. 

 

Es considerarà el Pacte de Govern sense efecte en el moment en què 

algun dels tres grups municipals que el conformen decideixi apartar-

se’n. Serà condició prèvia per a desvincular-se del pacte la convocatòria 

d’una reunió de la Comissió de Seguiment per tal d’analitzar la situació. 

Així mateix el present pacte podrà ser modificat per un nou acord entre 

les parts representades si les circumstàncies així ho aconsellessin. 

 

 

I, en prova de conformitat i en representació dels respectius regidors i 

regidores electes, signen les persones que encapçalen el document. 

 

Begues, _____ de juny de 2011. 

 

 

 
 

 

Sr. Ramon Guasch Sra. Mercè Esteve  Sr. Francesc Sànchez 

           ICV    CiU        ERC 
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ANNEX 1 

Distribució de les àrees de responsabilitat: 

 

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (ICV) 

 

1. Els primers 26 mesos per ICV: Alcaldia, Hisenda, Comunicació i 

Governació 

La Participació Ciutadana recaurà en les funcions de l’Alcalde.   

2. Els darrers 22 mesos per ICV: Urbanisme; Obres, Serveis i Via 

Pública. 

 

• Polítiques Socials : Acció social, Joventut, Solidaritat i 

Cooperació.  

• Polítiques Territorial: Medi Ambient, Habitatge, Mobilitat i 

Transport.  

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 

 
1. Els primers 26 mesos per CIU: Urbanisme; Obres, Serveis i Via 

Pública. 

2. Els darrers 22 mesos per CIU: Alcaldia, Hisenda, Comunicació i 

Governació  

La Participació Ciutadana recaurà en les funcions de l’Alcalde.   

 

• Serveis Personals: RRHH, Brigada. 

• Polítiques Socials: Esports, Salut i Consum. 

• Polítiques Econòmiques: Promoció econòmica, Ocupació, Comerç 

i Turisme. 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 

 

• Política Cultural: Cultura, Educació i Política Lingüística 
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ANNEX 2 

 

Règim de dedicació dels regidors que formaran part de l’equip de govern 

i les persones les ocuparan: 

 

 

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS 

 

Dos regidors a dedicació exclusiva. 

Un regidor a dedicació parcial. 

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

 

Dos regidors a dedicació exclusiva. 

Un regidor a dedicació parcial. 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  

 

Regidor a dedicació exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 


