
3.- En cas de poder disposar d’un/a secretari/a de grup, es repartirà la dedicació entre 2 
persones. Cada formació política en designarà una.

FUNCIONAMENT I PRESA DE DECISIONS

1.- El grup municipal decidirà la manera d’estructurar-se i funcionar de comú acord entre els 
seus membres, amb un repartiment equitatiu d’àrees segons perfils i coneixements. 

2.-Independentment de la plena sobirania a l’hora de prendre decisions de cadascuna de 
les forces polítiques i d’establir els procediments que creguen convenient per a fer-ho. El 
grup municipal donarà periòdicament comptes de la seua gestió a la ciutadania en 
assemblees informatives conjuntes i obertes, on també arreplegarà opinions i propostes de
temes d’actualitat local per a incorporar-les, si s’escau, a la seua gestió municipal.

3.- Les forces signants acorden igualment convocar assemblees conjuntes per a la presa 
de les decisions estratègiques de gran importància com són:

a. Votació per a l’alcaldia.
b. Possibilitat d’establiment d’acords de govern i assumpció de competències de 

gestió.
c. Votació de pressupostos.
d. Votació del PGOU o de modificacions substantives de l’ordenament urbanístic 

(particularment aquelles que afecten sensiblement el medi ambient, el patrimoni 
històric-artístic o a col·lectius grans o especialment vulnerables).

e. Votacions sobre la gestió de serveis públics municipals (particularment en el cas que
es pretenga la seua cessió a altres administracions o la privatització/recuperació de 
la seua gestió).

f. Assumptes que tinguen una especial rellevància pública i/o siguen sospitosos 
d’il·legalitats o de comportaments corruptes.

 
4.- La distribució de la representació del grup en comissions i organismes municipals 
s’haurà de regir pel principi de paritat en la representació de les dues forces i propiciar els 
perfils més adients.

5.- Es crearan i fomentaran activitats, jornades, xarrades i actes conjunts d’ambdues 
formacions.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest acord serà signat per tots/es els candidats/es de la coalició i es farà públic en 
presència dels mitjans de comunicació per a que així quede constància del mateix.


