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d’ARENYS DE MUNT

Gemma García Ramos, com a secretari accidental de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Comarca del
Maresme (Barcelona):
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28/07/2016, primera
convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup municipal CIU, el següent acord, a reserva
de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CIU SOBRE EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES
PEL PLE, I LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT.
Atès que fa més d’un any que ha començat la legislatura actual i s’estan adoptant i s’adoptaran
acords plenaris com a conseqüència de les mocions presentades pels grups municipals.
Atès que les forces polítiques representades al Ple, presenten iniciatives amb la finalitat de millorar la
vida de la ciutadania, donant resposta a necessitats o peticions de la població arenyenca.
Atès que el fet de dilatar o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot repercutir de manera
negativa en el benestar col·lectiu i pot arribar a tindre conseqüències no desitjables.
Atès que les mocions són els instruments fonamentals per fer efectives les funcions de control,
orientació política i crítica propositiva de l’oposició, què amb el seu exercici garanteix la qualitat
democràtica municipal.
Atès que les mocions, quan són aprovades, es converteixen en actes administratius i el seu
compliment s’ha de garantir pel Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que el Ple és l’òrgan més representatiu i amb major legitimitat de l’Ajuntament per aprovar
iniciatives i, els seus acords són el millor reflex de la voluntat popular.
Atès que la Corporació ha de complir i respectar els acords plenaris, la qual cosa és necessària,
legalment exigible i és un acte de coherència política, responsabilitat i respecte vers la ciutadania.
Atès que el compliment dels acords implica una oportunitat per millorar la qualitat de la democràcia
local i l’eficàcia en la gestió pública, tot això, en benefici de l’interès general.
Atès que s’han d’establir mecanismes de control per a evitar que mocions aprovades pel Ple no
s’executin, o bé, l’execució trigui més de l’acordat, previst o desitjable, o bé, les mesures adoptades
no siguin del tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel proponent de la iniciativa.
Atès que els grups municipals han d’estar informats de l’estat d’execució dels acords, de les gestions
realitzades, de les actuacions iniciades, de les possibles incidències i, en el seu cas, dels motius del
no compliment de l’execució de les mocions.
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Atès que els mecanismes de control també han de servir perquè els grups de l’oposició puguin
assumir un compromís de participació destinat a enriquir i fer realitat les propostes elevades al Ple.
Atès que el major òrgan de control de l’execució dels acords plenaris és la ciutadania i s’ha de
garantir el seu dret a la participació, informació i transparència; les mocions aprovades s’han de
publicar en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament, amb la informació referent al termini
d’execució, el pressupost destinat, les fases en què es troba l’execució i qualsevol altre aspecte
d’interès.
Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
ACORD 1. Establir trobades trimestrals per informar als portaveus municipals sobre el grau
d’execució, les actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius del no compliment de
les mocions aprovades.
ACORD 2. Adaptar un espai al web municipal dedicat a les mocions aprovades, que es posaran a
disposició de tota la ciutadania quan l’acta del corresponent Ple hagi estat aprovada, amb tota la
informació relativa i disponible sobre l’evolució del seu compliment.
ACORD 3. Que per a garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima
transparència, des del Portal de la Transparència les associacions, els col·lectius o la ciutadania en
general, pugui sol·licitar informació mitjançant correu electrònic o ordinari sobre el grau de
compliment íntegre o parcial de les mocions.
ACORD 4. Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des de l’inici
d’aquest mandat.
ACORD 5. Donar trasllat al Parlament de Catalunya que el Ple d’Arenys de Munt ha acordat donar
compliment a la llei aprovada en matèria de transparència pel que fa al seguiment de les mocions
presentades i aprovades en aquest òrgan municipal.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del
senyor alcalde president, a Arenys de Munt, el dia quatre d’agost de dos mil setze.
Vist i plau
L’alcalde accidental
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