
Els  Grups  Municipals  del  Comú  de  Lleida,  Esquerra  Republicana,  la  Crida,
Convergència i Unió i Partit Popular  presentem al proper Ple Municipal la següent:

MOCIÓ 

PEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES A PLE 

Entenem que una de les finalitats del Ple Municipal és arribar a ACORDS i l’obligació
política del Govern és portar-los a terme amb la màxima diligència possible. 
El Ple, com a espai on es diposita el poder delegat pel conjunt de la ciutadania, té
legitimitat per determinar les línies polítiques de la Paeria. Els seus acords són el
reflex de la voluntat de la ciutat i les mocions són el instrument polític fonamental
de les entitats i dels grups polítics amb representació al consistori per sotmetre a la
consideració del Ple propostes o peticions per tal de millorar la vida de la ciutadania
i donar resposta a necessitats o peticions de la població. El compliment dels acords
implica una oportunitat per millorar la qualitat de la democràcia en l’àmbit local i
l’eficàcia en la gestió pública, tot això en benefici de l’interès general.

A la pràctica, però, comprovem com gran part de les propostes que treballem i han
estat aprovades cauen en l'oblit, deixant sense efecte la feina, el debat i els acords
aconseguits. Hom pot pensar doncs que les mocions no serveixen per a res: res
més lluny de la realitat. Tenen una utilitat molt clara, tan en el seu vessant legal
com per fixar la voluntat política del màxim òrgan de representació de la ciutat.

La majoria de les mocions aprovades no són de caràcter executiu, són de voluntats
polítiques,  o  de  reglamentació  i  funcionament  municipal  i  aquestes  sí  que  són
atribucions legals del ple i són d'obligat compliment. Les mocions aprovades que es
refereixen a les atribucions que la llei  confereix  al  ple,  quan són aprovades es
converteixen en actes administratius, del quals el Govern de la ciutat ha de garantir
el  compliment.  Però  ens  trobem que  en  l'Ajuntament  de  Lleida  es  desatén  la
posada en marxa del acords, se’n dilata l’execució i no es dóna compte als grups
municipals ni a la ciutadania del seu grau de compliment, tot i l’existència de la
Comissió de la Transparència. El fet de dilatar en el temps o desatendre l’execució
de  les  mocions  aprovades  pot  repercutir  de  manera  negativa  en  el  benestar
col·lectiu i alhora, pot arribar a tindre altres conseqüències no desitjables com és el
desinterès pels afers polítics.
La Corporació ha de respectar i complir els acords plenaris, és necessari, legalment



exigible  i  és  un  acte  de  coherència  política,  responsabilitat  i  respecte  vers  la
ciutadania.
S’han  d’establir  mecanismes  efectius  de  control  per  tal  d’evitar  que  mocions
aprovades pel Ple no s’executin, o bé que l’execució trigui més de l’acordat, previst
o desitjable, o bé per evitar que les mesures adoptades no siguin del tot fidels a
l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel proponent de la iniciativa.

Per això, presentem aquesta moció, amb la voluntat que hi hagi un mecanisme de
control  i  seguiment  real  i  efectiu  del  que  s’ha  aprovat  al  Ple,  per  tal
d’assegurar  que  els  acords  s’executin i  siguem  seriosos  i  respectem  les
determinacions que es prenen. 

Els grups municipals en l’actualitat no disposen d’informació directa i puntual de la
posada en marxa de les mocions i propostes aprovades pel Ple, ni del seu grau de
compliment, ni dels seus terminis d’execució, i no poden exercir el seu deure i el
seu compromís de participació en els afers de la ciutat per tal d'enriquir i fer realitat
les propostes elevades al Ple. Cal que la ciutadania i els grups municipals estiguin
informats  de  l’estat  d’execució  dels  acords,  de  les  gestions  realitzades,  de  les
actuacions iniciades, de les possibles incidències i, quan s’escaigui, dels motius del
no compliment de l’execució de les mocions.

Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament de Lleida l’adopció
dels següents ACORDS:

1. Que l’ordre del dia de les Comissions Informatives inclogui MENSUALMENT, en
els temes que els hi correspongui, un punt destinat a informar als grup municipals
sobre el grau d’execució, les actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas,
els  motius  del  no  compliment  de  les  mocions  i  propostes  de resolució  i  precs
aprovats. 

2. Que s’incloguin en el Portal de la Transparència les dades de seguiment de les
mocions, com la previsió i fases d’execució, el grau de compliment de qualsevol
moció, l’assignació pressupostària si fos el cas, les incidències i qualsevol altra dada
rellevant i d’interès.

3.  Donar  compliment  al  seguiment  de  les  mocions  en  la  Comissió  especial  de
Transparència a partir de la propera comissió del mes d'octubre.

4. Que  l’alcalde,  fent  ús  de  les  seues  potestats,  doti  al  Secretari  General  de
l’Ajuntament del personal necessari per afrontar aquestes tasques. 



5.  Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des
de l’inici d’aquest mandat i es resolguin aquestes i/o es programin dins d’aquest
any 2016.

Lleida, 30 de setembre de 2016.

Sergi Talamonte Sanchez Josep Ma Baiget i Marqués
Portaveu Comú de Lleida Portaveu ERC

Joan Vilella i Jounou Francesc Gabarrell Guiu Paco Cerdà Esteve
Portaveu PP                President La Crida    Portaveu  CiU

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


