MARC REGULADOR PER LES NEGOCIACIONS POSTERIORS A
LA INVESTIDURA
El següents compromisos per incorporar a l’acord d’investidura, sense
perjudici dels necessaris acords programàtics, pretenen establir un marc per
les negociacions posteriors a la investidura, encaminades a la cerca, o bé
d’un govern que sumi majoria absoluta, o bé un acord el més ampli possible.
La transparència i el bon compliment d’aquestes propostes han de servir per
ampliar la confiança i la col·laboració entre els diferents partits i conduir a
un acord el més ampli possible per la governabilitat i l’estabilitat del
mandat.
- Per facilitar la necessària transparència envers la ciutadania, aquest acord
assolit i signat pels representants de CAPGIREM VILANOVA I LA GELTRÚ CUP, ERC, JXCAT i SOM VNG - PODEM es farà públic en la seva versió
original, i només aquesta, mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes
socials o altres vies que cada signant consideri.
- Aquest és un acord estrictament d’investidura de l’alcaldable proposada
per ERC en tant que partit més votat. L’alcaldessa resultant es compromet a
no elaborar o distribuir un cartipàs de govern fins la finalització efectiva de
les negociacions, en els termes aquí exposats. Les àrees de govern i les
persones que les portin fins l’assoliment de l’acord seran delegades per
l’alcaldessa als diferents regidors d’ERC.
- Per assolir la investidura en els termes del punt anterior, s’ha assolit un
acord programàtic considerat com un mínim comú compartit. Els partits no
renuncien a cap aspecte dels programes amb els quals es van presentar a les
passades eleccions i tot allò que no estigui ja en l’acord d’investidura podrà
ser objecte de negociació en el període de negociacions per la formació de
govern o qualsevol altre tipus d’acord. L’acord d'investidura és doncs només
ampliable, però no es podrà reduir, amb indiferència de qui pugui formar
part finalment del govern.
- Aquest acord implica que fins la finalització efectiva i acordada pels
signants de les negociacions posteriors a la investidura, només ERC formarà
part del govern inicial.
- Durant el període de negociacions el govern format exclusivament per ERC
es compromet a que aquells acords o mocions que requereixen d’una
majoria al ple hauran de ser aprovats per la majoria dels partits aquí
signants, o per unanimitat o per ⅔ o ¾.
- Durant el període de negociació, el govern inicial d’ERC no tirarà endavant
accions que comprometin l’acció del govern que sorgeixi a partir de la
negociació, tals com noves externalitzacions de serveis municipals.

- El govern inicial d’ERC es compromet a no fer avançar cap aspecte dels
següents temes si no és per imperatiu legal i inaplaçable:
- Modificacions en els horaris comercials.
- Requalificació o canvi d’usos de terrenys dels que tenien abans de
les eleccions.
- Vendes o altres actuacions que afectin el patrimoni públic.
- Modificacions puntuals del PGOU, si no tenen l’aprovació per
unanimitat dels signants.
- Accions sorgides del consorci de l’Eixample Nord amb la seva
configuració actual.
- Les negociacions posteriors entre els partits signants, ja siguin per assolir
un govern, per un acord de mandat i estabilitat o qualsevol altra fórmula
que es pugui plantejar durant les negociacions, hauran de respectar els
temps que requereixin els partits i les seves fórmules de presa de decisions.
Perquè això no es consideri un temps indefinit, el compromís és arribar a la
proposta final per ser aprovada com a molt tard abans del 15 de juliol (data
màxima marcada per la llei per a la confecció del cartipàs), o l’últim ple
anterior l’1 d’agost.
- Transcorregut el període de negociació, l’alcaldessa farà una proposta
pública d’acord que tindrà uns aspectes programàtics i que en el cas del
govern serà la proposta que fa l’alcaldia als diferents partits del disseny final
del govern amb la distribució de regidories, les seves funcions i àrees
associades i les regidores proposades per encapçalar cadascuna d’elles.
Aquesta proposta final serà considerada per les organitzacions sotasignats
que hauran de decidir la seva adhesió. La falta de unanimitat en l’adhesió
allibera al govern en funcions per formar des d’aquell moment el disseny de
govern definitiu que cregui oportú, respectant en qualsevol cas els acords
programàtics fruit de l’acord d'investidura.
En conformitat a tots els punts anteriors signen 4 còpies que seran original.

