
 

 
 
MOCIÓ PEL CONTROL I SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LES  MOCIONS 
APROVADES AL PLE DE GRANOLLERS 
 
El ple municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqüència, la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern especifica que s’ha de donar una publicitat adequada als seus acords.  
 
Dins de les sessions plenàries, les mocions són un dels principals mitjans dels que 
disposen els grups municipals de l’oposició per tal d’incorporar propostes d’actuació en 
l’àmbit municipal. D’altra banda, moltes de les mocions que es debaten al Ple han estat 
presentades per part d’organitzacions, plataformes, entitats o associacions que 
representen la societat civil. 
 
Moltes de les mocions aprovades són declaracions polítiques sense caràcter executiu. 
Però les mocions aprovades que es refereixen a atribucions legals del Ple són d’obligat 
compliment per part del govern municipal. Massa sovint, però, les mocions aprovades es 
converteixen en una mera declaració d’intencions i es desatén o es dilata en el temps 
l’execució dels acords presos. Per aquest motiu, és fonamental establir un mecanisme 
de control i seguiment real i efectiu de l’execució de les mocions aprovades.  
 
D’altra banda, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix que tota l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment 
localitzable i expressada amb claredat. En aquest sentit, recull tot un seguit d’obligacions 
de les administracions públiques respecte a la informació que han de facilitar. Entre 
aquestes obligacions, hi ha la d’informar a la ciutadania del desenvolupament de tots els 
acords plenaris i la seva execució. No obstant, no existeix cap normativa ni reglament que 
detalli com s’ha de dotar de transparència el seguiment de les mocions aprovades pel 
plenari.  
 
El govern municipal de Granollers ha expressat en moltes ocasions el seu compromís 
envers la transparència i la voluntat d’informar i retre comptes de tota l’acció de govern. 
 
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AG-AM proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Granollers l’aprovació dels següents 

 

ACORDS 

Primer. Incorporar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Granollers un apartat 
sobre les mocions aprovades pel Ple Municipal que incorpori un registre telemàtic de 
l’estat i grau d’execució de les mocions aprovades pel Ple Municipal. Aquest registre ha 
d’incloure, com a mínim, el text definitiu i íntegre de les mocions aprovades, la data 
d’aprovació, el sentit del vots dels grups polítics, l’estat de compliment dels acords 
aprovats i la dotació pressupostària si fos el cas.  



Segon. Establir que el termini màxim per incorporar les mocions aprovades a aquest lloc 
web sigui d’un mes des de la seva aprovació. La informació sobre el seguiment del 
compliment dels acord haurà d’actualitzar-se trimestralment 

Tercer. Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des 
de l’inici d‘aquesta legislatura i s’incorporin al portal de Transparència en un termini màxim 
de tres mesos. 

Quart. Incloure a la Junta de Portaveus, amb caràcter trimestral, un punt de l’ordre del dia 
d’informació de l’estat d’execució de les mocions aprovades pel ple de l’Ajuntament de 
Granollers.  

Cinquè. El butlletí municipal publicarà cada sis mesos el llistat complert de les mocions 
aprovades amb la informació sobre el seu grau de compliment; caldrà realitzar la primera 
publicació durant l’any en curs. 
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