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CONTROL I SEGUIMENT DEMOCRÀTIC DELS PLANS

MOCIONS APROVATS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i regidors/es

sense responsabilitats de govern per tal d'incorporar propostes d'actuació en l'àmbit

municipal. Així mateix, el conjunt de la ciutadania ha de disposar d'informació actualitzada

sobre els acords adoptats pel Ple Municipal i la resta d'òrgans de govern del seu Ajuntament,

però també sobre el grau de compliment dels mateixos.

Per altra banda, la gestió municipal compta necessàriament amb instruments de planificació

que anticipen, a alguns anys vista, certs aspectes de la gestió local i assenten les bases del

posterior desenvolupament. Alguns d'aquests instruments es construeixen no només amb una

inversió en capital humà i econòmic (per exemple, amb la contractació d'experts), sinó que

han comptat amb la participació de veïns i veïnes, així com d'entitats i persones expertes

convidades.

Dotar-nos d'eines de planificació és un element de gestió de qualitat, que garanteix que certs

aspectes de les inversions o dels projectes s'han desenvolupat en base a una anàlisi acurada i a

una detecció de necessitats ben fonamentada i no partidista. Alguns d'aquests plans no

s'acaben seguint i no es tenen en compte a l'hora d'executar els pressupostos anuals.

Conseqüentment se'n ressenteix la participació ciutadana alhora que es malbaraten recursos

municipals de forma inútil.

Si bé és cert que en alguns casos no es pot donar compliment al 100% de molts d'aquests plans

o mocions per elements que escapen a la voluntat política local (conjuntura econòmica,

entrada en vigor de noves lleis, etc), convindria que com a ens municipal, per tal d'avançar en

la direcció que marquen aquests (ja que els suposem una anàlisi encertat de la situació i com a

mostra de respecte als processos participatius, als recursos invertits i a la feina dels tècnics de

l'Ajuntament) el compliment dels plans fos una prioritat per l'equip de govern,

independentment del color polític.

Malgrat això, no existeix cap normativa que reguli el control públic i/o polític sobre el grau de

compliment i seguiment dels plans aprovats i per tant, i com a mostra de transparència i bon

govern (principis recollits en la llei 19/2014, però no desenvolupats pel que fa a seguiment

d'acords del ple).



Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès proposa al Ple de

l'Ajuntament l'adopció dels segLlents ACORDS:

1. Que l'equip de govern expliqui i detalli l'estat d'execució i el grau de compliment dels

diversos plans municipals i mocions aprovades de forma pública a través del web

municipal i expliqui també els motius dels incompliments dels mateixos. Aquest

apartat es posarà en funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils des de

l'endemà de l'aprovació d'aquesta moció per part del Ple Municipal. Aquest apartat

serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu,

mitjançant un baner o instrument similar.

2. Qualsevol grup municipal podrà sol.licitar, amb anterioritat a la convocatòria d'un

Ple Ordinari, la inclusió en l'ordre del dia d'un punt específic referent al seguiment del

grau d'execució d'una o diverses mocions aprovades al ple, així com també d'un o

diversos plans municipals en estat d'execució.

3. Aquest punt necessàriament haurà d'ésser inclòs per part de l'Alcalde/essa a la part

de control de l'ordre del dia del següent Ple Ordinari, en la posició immediatament

anterior a les mocions que es presentin en aquell ple, i en qualsevol cas, sempre abans

dels "Donar compte" i els precs i preguntes dels grups municipals.

4. Aquest punt podrà donar lloc a debat i es regirà pels mateixos criteris quant a torns,

temps d'intervenció i altres, que els que són d'aplicació per a les mocions i els punts

amb substantivitat pròpia.

5. Quan dos o més grups municipals hagin presentat sol. licituds de seguiment de les

mateixes o de diferents mocions, els torns d'intervenció seran:

a. Un primer torn d'exposició, només d'aquells grups municipals que han

presentat les sol.licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels

ponents d'una moció.

b. Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són

d'aplicació per a les mocions i els punts amb substantivitat pròpia.

Marcel Martínez, Maria Ferrerons i Laia Santís.

Candidatur2 d'Unitat Popular- 16 de gener de 2017.


