
                                                                                                    
 

PROTOCOL D'ACORD PER A LA CONFORMACIÓ D'UN NOU 
GOVERN DE COALICIÓ A L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM 

Les regidores i regidors del Grup Municipal PSPV-PSOE i del Grup Municipal Compromís 
per Benigànim, conscients de la nostra responsabilitat per acomplir amb el mandat de la 
ciutadania sorgit de les darreres eleccions municipals del 26 de maig, manifestem la nostra 
voluntat de donar forma efectiva, en termes organitzatius, als principis programàtics 
consensuats de forma prèvia entre ambdues formacions polítiques i recollits a l'Acord de 
Progrés per Benigànim. 

És per això, que ens comprometem a fer efectiva, en els termes que a continuació es 
desenvolupen, la conformació d'un nou govern municipal de progrés, plural, estable, honest, 
i que situe a les persones al centre de totes les seues polítiques. 

A) REGIDORIES I ESTRUCTURA DE COMPETÈNCIES. 

1. El govern municipal organitzarà les diferents àrees i competències atenent a la següent 
estructura, excepció feta de les modificacions que se'n deriven de les necessitats de 
funcionament, sempre que concórrega l'acord de les dues formacions polítiques signants. 

• Alcaldia (PSPV-PSOE) 
• Regidoria d'Urbanisme, Indústria, Hisenda, Contractació, Comerç i Ocupació. 

(PSPV-PSOE) 
• Regidoria de Festes, Agricultura, Manteniment, Patrimoni i Seguretat. (PSPV-PSOE) 
• Regidoria d'Infància i Joventut, Memòria Històrica i Projecció Esportiva. (PSPV-

PSOE) 
• Regidoria de Benestar Social, Cooperació, Igualtat, Personal i Programació 

Esportiva. (PSPV-PSOE) 
• Regidoria de Cultura Escènica, Formació d'Adults i Sanitat. (PSPV-PSOE) 
• Regidoria de Cultura Urbana, Educació, Sostenibilitat i Medi Ambient. (Compromís) 
• Regidoria de Govern Obert, Participació, Transparència i Noves Tecnologies. 

(Compromís) 

B) COMPETÈNCIES DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 

1. Les regidories de Cultura Escènica i Cultura Urbana, compartiran de forma lleial i 
col·laborativa les competències referents a les àrees d'activitats culturals i educatives, atenent 
a la següent distribució: 

2. Seran competències de la Regidoria de Cultura Escènica, Formació d'Adults i Sanitat, les 
referents a programació cultural a l'Auditori Municipal, gestió de l'Escola d'Estiu, relació amb 
associacions culturals i l'Escola Pública d'Adults. 

3. Seran competències de la Regidoria de Cultura Urbana, Educació, Sostenibilitat i Medi 
Ambient, les referents a programació cultural de carrer, arxiu i biblioteca, informació i 
publicacions culturals, usos didàctics dels equipaments, coordinació d'activitats educatives, 
normalització lingüística i el conjunt de competències en matèria d'educació infantil, primària 
i secundària. 

 



                                                                                                    
 

C) ALTRES DISPOSICIONS ORGANITZATIVES. 

1. Els i les regidores d'ambdues organitzacions s'integraran en la Junta de Govern Local de la 
forma que s'estime més adient, sempre respectant la pluralitat de l'òrgan i de les decisions 
preses. 

2. El PSPV-PSOE ocuparà la primera tinença d'alcaldia, mentre la segona/tercera tinença 
d'alcaldia correspondrà a Compromís. 

3. El PSPV-PSOE ostentarà la presidència de dues comissions de govern, mentre que 
Compromís n'ostentarà una. 

4. El PSPV-PSOE tindrà dret a fer efectiu l'alliberament a temps complet de dues persones 
(comprenent la dedicació d'alcaldia), mentre que Compromís tindrà dret a fer efectiu 
l'alliberament a temps parcial d'una persona. 

D) DISPOSICIONS PRESSUPOSTÀRIES. 

1. El govern municipal dotarà adequadament totes les regidories dels recursos econòmics 
suficients per a desenvolupar les seues activitats, prestant especial atenció a l'equilibri entre 
les àrees de govern integrades per diferents formacions polítiques. 

2. Per a l'exercici pressupostari del 2020 es consignaran dues partides específiques per a dotar 
de recursos l'Àrea de Participació i Transparència, una dotada amb un mínim de 20.000€ per 
al desenvolupament de processos participatius i una de 10.000€ orientada a accions de 
modernització. 

3. Per a l'exercici pressupostari del 2020 es consignarà una partida d'Estudis i Projectes, per 
valor de 24.000€, a través de la qual l'Àrea d'Educació puga començar a desenvolupar un 
projecte d'Escola Municipal de 0 a 3 anys. 

D) MECANISMES DE SEGUIMENT I CONTROL. 

1. Els sotasignants es comprometen a actuar sempre amb lleialtat, col·laborar mútuament i 
respectar les disposicions contemplades en aquest protocol. 

2. Totes les possibles discrepàncies o desacords es tractaran de forma interna en una Comissió 
de Seguiment paritària constituïda a tal efecte. 

3. El govern establirà els mecanismes adients per a donar a conèixer a la ciutadania la seua 
acció i promoure els valors de la transparència i la participació ciutadana. 

4. El present protocol tindrà una vigència de quatre anys, fins a la finalització de la present 
legislatura, i podrà complementar-se amb protocols anuals d'actuacions acordats per ambdues 
formacions polítiques. 

 

Benigànim, a 30 de desembre del 2019 


