MOCIÓ PER LA POSADA AL DIA DE LA WEB DE TRANSPARÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutadania del nostre país reclama cada vegada més la possibilitat de participar en l’acció
política.
L’accés a la informació és un primer pas ineludible de cara a una participació responsable per
part de la ciutadania.
El nostre país conta actualment amb una llei de transparència (LLEI 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
Fa ja més de dos anys que la EMD de Bellaterra no compleix amb els mandats de la llei i no
disposa de tota la informació referent a la seva gestió correctament adequada a la web de
transparència.
No només molta de la informació no està actualitzada, sinó que simplement és inexistent.
Per sort, poc a poc, es van canviant coses; i sentim que la insistència de ERC Bellaterra i la resta
de la oposició ajuden a empènyer i recordar al govern de la seva obligatorietat de donar
compliment a la llei i a les múltiples mocions ja aprovades en aquest sentit.
Però tot i això, el problema persisteix.
Però tot i això, la necessitat hi és.
Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Demanar un cop més al govern que compleixi la llei i adeqüi el portal de transparència
amb la informació necessària per tal de complir la finalitat de la llei, és a dir, posar en
coneixement de la ciutadania la gestió del govern i les dades d’aquesta gestió; alhora que la
informació necessària per que la ciutadania pugui entendre i elaborar el seu propi criteri amb
aquesta informació.
Segon. Demanar al govern que doni compliment al acord de Junta de Veïns i Veïnes en el que
es va esgrimir dificultats tècniques per retransmetre els plens en directe però es va acordar
penjar-los a la web alhora que aquestes mateixes gravacions esdevenien ACTA de la sessió.
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