
AJUNTAMENT DE V1LADECAiiS

NOTIFICACIÓ

Us comunico que el Pie municipal, en la sessió ordinària realitzada el dia 29
de setembre de 2016, adoptà, entre d'altres; I'acord següent:

ACORD NÚM. 14.- MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
(PSC-CP, ICV-EUiA, C's, ERC-AM, PP, VSP i GV-CAP) I ELS REGIDORS NO
ADSCRITS, PER A LA TRANSPARÈNCIA I EL SON GOVERN.-

ANTECEDENTS

1. Tal i com estableix el preàmbul de la L/ei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govem "les administracions '
públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen funcions,
activitats i serveis per a complir finalitats d'interès públic en benefici del conjuntdeis ciutadans. .
2. En un context d'estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la

..Iegitimitatqueels dónalaparticipació ciutadanaen lIur configuració (de manera

directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d'acord
amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió deis recursos
públics que s'han posat al seu abas!.

3. No és possible fer aquesta constatació sobre altres aspectes essencials de
I'organització i el funcionament de I'Administració pública, que incideixen

directament sobre la seva qualitat democràtica en . tant que afecten el
coneixement per 'part de la ciutadania de les dades i de la informació de què
disposen les administracions i els poders públics, que són determinants per a la
seva presa de decisions i que els ciutadans també han de conèixer per tal de
poçler avaluar les actuacions públiques i garantir un exercici del poder públic
responsable.

4. Des d'aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són
el de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis
bàsics que permeten avaluar la qualitatdemocràtica del funcionament de les
adniinistracions públiques. I també la té el de gbvern obert, com a concepte que
permet aprofitar els avantatges deis mitjans electrònics per a configurar un
sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i
més participatiu."

5. En base a aquesta realitàt tenint en compte I'espèrit d'aquesta lIei i tal i com
indica el Pla d'Actuació Municipal en el seu quart capitol, creiem que des de
l'Ajuntament de Viladecans podem millorar paulatinament I'accés a la informació
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per part de la ciutadania, aixi com caminar cap a ser més efectius en les claus
d'urì bon govern; accessible, amable i curós amb tots els seus membres.

6. Una d'aquestes millores consisteix en facilitar la tasca de I'oposició i fer
pública I'acció de tots els regidors i regidores que composen el Pie de
l'Ajuntamen!.

7. És indispensable, també promoure noves formules per tal de que I'acció de la
fiscalització plenària s'efectuï amb tota la garantia de no vulnerar drets i tampoc
deures deis regidors.

Per tot aixó,

ACORDS.-

PRIMER.- FER ARRIBAR als regidors totala documentació i informació
sol, licitada en el termini d'un un mes, per la via que determinin els regidors. En
cas que sigLJi impossible, caldrà justificar la motivació i indicar quan es rebrà la
informació.

SEGON.- RESPONDRE les preguntes realitzades al Pie municipal en el termini
d'un mes des çJe la seva formulació, en format imprès i per comunicació

electrónica. El retorn deis documents signats es durà a terme al mateix 1I0c de .
recollida.

TERCER.- INDICAR als regidors si s'acompliran o no els precs realitzats, amb
resposta justificada en format imprès i per comunicació electrónica.

QUART.- INCLOURE en I'apartat del web de l'Ajuntament on s'incorporaran les
mocions i les dades sobre el seu compliment -tal i corn es va establir en la
moció aprovada per unanimitat pel control del seguiment i I'execució de les
mocions i propostes aprovades pel Pie, una secció amb les preguntes orals i
escrites, així coni els precs orals í escrits realitzats durant el Pie. També s'hi
inclouran les preguntes presentades per la ciutadania, que' hauran de ser
respostes en el. terminí establert. Aquesta informació serà recollda de manera
ordenada i íntuïtiva 'per tal de garantir I'accés a la mateixa per part de tota la

ciutadania. .
CINQUÈ.- Les mocions i les respostes a preguntes i precs s'hauran de
PUBLICAR a la web de I'Ajuntament una setmana després de I'aprovació de
I'acta.

SISÈ.- L'APLlCACIÓ d'aquelles mesures que requereixin una adaptació per part
de I'estructura a9ministrativa es duran a terme paulatinamerit abans de finalitzar
el primer trimestre del 2017.
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Resultat de la votació: Aprovat per unanimitat de tots els regídors de la
corporació.

La qual cosa us comunico perqué en prengueu coneixement i tingui els.efectes
que corresponguin. .

I .. ..... ,.,
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Viladecans, 7 d'octubre de 2016
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