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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER UN SEGUIMENT I CONTROL 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

ATÈS que el Ple Municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqüència, 
els seus acords han de disposar d’una publicitat adequada i implementar-se de forma ràpida 
i eficaç. 
 
ATÈS que actualment les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups 
municipals i regidors sense responsabilitats de govern per tal d’incorporar propostes 
d’actuació en l’àmbit municipal. 
 
ATÈS que el conjunt de la ciutadania ha de disposar d’informació actualitzada sobre els 
acords adoptats pel Ple Municipal del seu Ajuntament i el grau de compliment dels mateixos. 
 
ATÈS que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, recull tot un seguit d’obligacions de les administracions públiques quant a la 
informació que aquestes han de facilitar pel que fa a la seva activitat. 
 
ATÈS que no obstant l’exposat anteriorment, no existeix cap llei ni normativa municipal que 
reguli amb el suficient grau de detall els procediments i terminis que han de regir la publicitat 
i control del compliment dels acords municipals i, específicament, de les mocions aprovades 
pel Ple. 
 

 

 

 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

PRIMER. Habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades 
pel Ple. 
Aquest apartat es posarà en funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils des de 
l’endemà de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple Municipal. 
Aquest apartat serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web 
corporatiu, mitjançant un bàner o recurs similar. 
 
SEGON. L’apartat referenciat en el punt primer contindrà, com a mínim, la següent 
informació referent a cada moció: 

a. Títol de la moció. 
b. Data del Ple en què es va aprovar. 
c. Document íntegre de la moció 
d. Estat de tramitació. 
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TERCER. L’apartat SEGON.d. (Estat de tramitació) consistirà en una relació de: 

a. Tots els tràmits singularitzats que contingui la moció. 
b. La data límit d’execució d’aquests tràmits segons allò especificat en la pròpia 

moció, si s’escau. 
c. La data en què efectivament s’han dut a terme els tràmits. 

En el supòsit de demores respecte la data límit d’execució referenciada en 
l’apartat TERCER.b, haurà de constar una explicació succinta dels motius que han 
ocasionat l’endarreriment. 

d. Còpies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data 
d’execució. 

 
QUART. Les mocions aprovades pel Ple i la informació referenciada en els apartats PRIMER 
a TERCER d’aquest document, seran introduïdes en el termini màxim de 10 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la seva aprovació. 
Els apartats seran actualitzats regularment i a mesura que es duguin a terme les accions 
contingudes en la moció. En qualsevol cas, les accions enumerades en l’epígraf tercer dels 
acords d’aquest document s’hauran de reflectir en l’apartat corresponent en el termini màxim 
de 10 dies hàbils des del moment de la seva execució. 
 
CINQUÈ. Les mocions aprovades des de l’inici del present mandat, així com la informació a 
què fan referència els punts PRIMER a TERCER dels acords d’aquest document, seran 
introduïdes en aquest espai virtual en el termini màxim d’un mes, comptador des de l’endemà 
de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
SISÈ. El seguiment i control del compliment de les mocions al Ple: 

a. Qualsevol grup municipal podrà sol·licitar, amb anterioritat a la convocatòria d’un Ple 
Ordinari, la inclusió en l’ordre del dia d’un punt específic referent al seguiment del 
grau d’execució d’una o diverses mocions aprovades. 

b. Aquest punt necessàriament haurà d’ésser inclòs per part de l’Alcalde/essa a la part 
de control de l’ordre del dia del següent Ple Ordinari, en la posició immediatament 
anterior a les mocions que es presentin en aquell ple, i en qualsevol cas, sempre 
abans dels “Donar compte” i els precs i preguntes dels grups municipals. 

c. La sol·licitud haurà de dirigir-se a l’Alcalde/essa, mitjançant el Registre General de la 
Corporació, i haurà d’incloure: 

- La moció o mocions el seguiment i execució de les quals es vol debatre. 
- Una breu justificació dels motius pels quals es considera necessari dur a 

terme aquest debat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llorenç del Penedès, 27 de març de 2017 
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