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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/4546/2016
Codi document: ASC10I0WX

ASSUMPTE: MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-SOMVIC PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE
L'APLICACIÓ DELS ACORDS INCLOSOS A LES MOCIONS APROVADES AL PLE
El ple de Vic, com el de qualsevol altre ajuntament, és el seu òrgan municipal bàsic. Segons
l'article 98 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, "en els plens ordinaris la part
dedicada al control de la resta d'òrgans de la corporació ha de tenir una substantivitat pròpia
i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva en el seu funcionament
i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els grups municipals en la
formulació de precs, preguntes i mocions".
Així doncs, en aquest marc es debaten i s'exposen per a la seva aprovació les mocions
presentades per les diverses forces polítiques amb representació al Ple municipal, ja sigui
per iniciativa pròpia o a proposta de les diverses entitats ciutadanes.
És evident que quan un o més grups municipals presenten una moció no ho fan només amb
la intenció que aquesta sigui aprovada i prou, sinó que busquen que els acords inclosos a la
mateixa es duguin a la pràctica de manera efectiva i eficient.
ATÈS que durant el present mandat el Ple municipal de l'Ajuntament de Vic ha aprovat un
percentatge elevat de les mocions que s'hi han presentat, la majoria per àmplies majories o
fins i tot per unanimitat.
ATÈS que els grups de l'oposició no disposen de la informació necessària per conèixer en
temps real el grau de compliment o no de les mocions aprovades al Ple.
ATÈS que el nostre grup municipal té seriosos dubtes sobre la voluntat de l'equip de govern
d'acabar implementant algunes d'aquestes mocions perquè de la majoria d’elles no tenim
coneixement dels treballs que s’estan fent per donar-hi compliment.
ATÈS que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, obliga les administracions a un determinat comportament a nivell
intern i extern.
Per tot això sol·licitem al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Crear i elaborar, des de l'àrea d'Alcaldia, un informe de seguiment de les mocions
que es mantingui viu i actualitzat durant tot el mandat, i que es fonamenti en aquest punt:
 En la creació d’una base de dades que inclogui totes les mocions presentades al
ple, els grups municipals que les hagin presentat, els resultats de les
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corresponents votacions, l’àrea o àrees competencials que les hagin
d’implementar i un seguiment específic de l'evolució del compliment dels acords
inclosos en les mocions aprovades.
SEGON.- Informar trimestralment del contingut complet de l'informe, per dues vies
diferenciades:
 L'evolució del conjunt de les mocions, de manera global, en una Junta de
Portaveus.
 L'evolució específica de cada moció, a les comissions informatives relacionades
sectorialment amb elles.
TERCER.- Incloure l'informe a la pàgina web de l'Ajuntament, de manera que la ciutadania
interessada en alguna moció pugui tenir accés permanent al seu seguiment.
QUART.- Fer la primera presentació trimestral de l'informe el proper mes d'octubre de l'any
2016.
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