
MOCIÓ	  DEL	  GRUP	  MUNICIPAL	  D’ESQUERRA	  REPUBLICANA	  PER	  LA	  TRANSPARÈNCIA	  
DE	  L’ACTIVITAT	  DELS	  MEMBRES	  DE	  L’EQUIP	  DE	  GOVERN	  I	  DELS	  CÀRRECS	  DE	  
CONFIÀNÇA	  DE	  L’AJUNTAMENT	  DE	  VILAFRANCA	  
	  
Atès	  que	  la	  Llei	  19/2013	  de	  9	  de	  desembre	  apel·∙la	  a	  la	  transparència	  i	  l'accés	  a	  la	  
informació	  com	  a	  elements	  bàsics	  per	  a	  l'articulació	  d'una	  societat	  democràtica	  
consolidada,	  establint	  d'aquesta	  manera	  una	  relació	  de	  proximitat	  entre	  els	  
ciutadans	  i	  els	  seus	  representants	  polítics.	  Atès	  que	  la	  ciutadania	  ha	  de	  tenir	  
l'oportunitat	  de	  conèixer	  i	  jutjar	  l'actuació	  dels	  seus	  càrrecs	  electes,	  tal	  com	  la	  
precitada	  llei	  assenyala:	  “Només	  quan	  l'acció	  dels	  responsables	  públics	  se	  sotmet	  a	  
escrutini,	  quan	  els	  ciutadans	  puguin	  conèixer	  com	  es	  prenen	  les	  decisions	  que	  els	  
afecten,	  com	  es	  manegen	  els	  fons	  públics	  o	  sota	  quins	  criteris	  actuen,	  podrem	  
respondre	  a	  una	  societat	  que	  és	  crítica	  i	  exigent”.	  	  
	  
Atès	  que	  la	  nostra	  societat	  exigeix	  una	  regeneració	  democràtica	  que	  té	  entre	  els	  seus	  
pilars	  fonamentals	  el	  principi	  de	  responsabilitat	  i	  la	  rendició	  de	  comptes	  dels	  càrrecs	  
públics,	  promovent	  la	  cultura	  i	  la	  pràctica	  de	  l'avaluació	  dels	  seus	  representants	  
polítics	  en	  el	  marc	  d'unes	  institucions	  democràtiques,	  de	  manera	  que	  els	  permeti	  
recuperar	  la	  confiança	  ciutadana.	  	  
	  
Atès	  que	  en	  el	  modern	  procés	  de	  presa	  de	  decisions	  pels	  responsables	  polítics,	  la	  
publicació	  de	  les	  agendes	  dels	  càrrecs	  públics	  és	  una	  mesura	  fonamental	  per	  garantir	  
la	  transparència	  de	  les	  institucions.	  D'aquesta	  manera,	  la	  ciutadania	  pot	  tenir	  una	  
idea	  clara	  de	  qui	  participa	  i	  com	  en	  el	  procés	  de	  presa	  de	  decisions.	  	  
	  
Atès	  que	  la	  necessitat	  de	  publicitat	  ve	  confirmada	  per	  destacats	  organismes	  
internacionals,	  com	  el	  Grup	  d'Estats	  Contra	  la	  Corrupció	  del	  Consell	  d'Europa	  
(GRECO),	  que	  l'assenyala	  com	  un	  dels	  estàndards	  internacionals	  a	  tenir	  en	  compte	  
per	  incorporar	  al	  sistema	  polític	  de	  l’estat	  espanyol;	  o	  l'Organització	  per	  a	  la	  
Cooperació	  i	  el	  Desenvolupament	  Econòmic	  (OCDE)	  que,	  al	  juny	  del	  2013,	  destacava	  
que	  "en	  el	  despertar	  d'una	  crisi	  global	  on	  la	  protecció	  de	  l’interès	  públic	  ha	  estat	  
qüestionada	  de	  forma	  mundial,	  hi	  ha	  una	  creixent	  necessitat	  de	  valorar	  el	  progrés	  
assolit	  per	  garantir	  un	  procés	  de	  presa	  de	  decisions	  obert,	  balancejat	  i	  amb	  un	  públic	  
informat“.	  	  
	  
En	  línia	  amb	  aquest	  esperit	  d'obertura,	  i	  amb	  la	  decidida	  voluntat	  que	  hi	  hagi	  
fluïdesa	  en	  la	  informació,	  es	  considera	  necessari	  fer	  públiques	  les	  agendes	  dels	  
regidors	  amb	  responsabilitats	  de	  govern	  i	  càrrecs	  de	  confiança	  com	  a	  l’inici	  d'una	  
política	  de	  transparència	  i	  rendició	  de	  comptes	  a	  l'Ajuntament	  de	  Vilafranca,	  de	  
manera	  que	  sigui	  possible	  saber	  quina	  feina	  fan	  els	  membres	  del	  govern	  municipal	  i	  
quins	  col·∙lectius	  o	  circumstàncies	  poden	  tenir	  repercussió	  en	  les	  decisions	  que	  es	  
prenen.	  	  
	  
El	  Ple	  de	  l’Ajuntament	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès,	  a	  proposta	  del	  grup	  municipal	  
d’Esquerra	  Republicana,	  ACORDA:	  	  
	  



PRIMER.-‐	  Les	  agendes	  dels	  regidors	  amb	  responsabilitats	  de	  govern	  i	  els	  càrrecs	  de	  
confiança	  es	  faran	  públiques	  a	  través	  del	  web	  de	  l'Ajuntament	  de	  Vilafranca	  del	  
Penedès	  i	  el	  seu	  Portal	  de	  Transparència	  amb	  la	  periodicitat	  i	  antelació	  necessària	  en	  
funció	  de	  l'acte	  o	  reunió	  de	  què	  es	  tracti,	  a	  fi	  de	  facilitar	  el	  coneixement	  de	  les	  
activitats	  i	  tasques	  concretes.	  	  
	  
Així	  mateix,	  a	  més	  dels	  esmentats	  en	  el	  paràgraf	  anterior,	  qualsevol	  regidor,	  de	  
forma	  voluntària,	  podrà	  adherir-‐se	  a	  aquesta	  iniciativa	  de	  transparència	  i	  fer	  pública	  
la	  seva	  agenda	  a	  través	  dels	  portals	  web	  de	  l’Ajuntament	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès.	  	  
	  
SEGON.-‐	  La	  publicació	  serà	  competència	  de	  cada	  regidor	  utilitzant	  les	  eines	  
(acordades	  en	  una	  Junta	  de	  Portaveus)	  que	  es	  posin	  a	  la	  seva	  disposició	  per	  part	  de	  
la	  regidoria	  de	  Participació	  Ciutadana,	  aplicant	  els	  criteris	  i	  interpretacions	  generals,	  
sempre	  amb	  l'objectiu	  de	  complir	  la	  finalitat	  de	  potenciar	  la	  transparència	  i	  
coneixement	  per	  la	  ciutadania	  de	  les	  preses	  de	  decisions	  i	  treballs	  que	  es	  realitzen.	  
Aquesta	  eina	  ha	  d’entrar	  en	  funcionament	  abans	  d’acabar	  el	  2017.	  
	  
	  


