
 

 

 

 

MOCIÓ PEL CONTROL DE LES MOCIONS APROVADES AL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE PREMIÀ DE MAR 

 

En el Ple del mes de novembre del 2015, la formació de Ciutadans va presentar aquesta 

mateixa moció, que va ser aprovada per 17 membres del Plenari i és feia un seguiment 

exhaustiu de les Mocions que s’anaven presentant i aprovant pel Ple de l’Ajuntament.    

 

Val a dir, que El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan de màxima representació política dels 

ciutadans al govern municipal. En aquest marc cada mes es debaten i aproven una sèrie 

de mocions presentades per les diferents forces polítiques que configuren el plenari. 

 

Atès que aquestes mocions, un cop aprovades, esdevenen autèntics mandats dirigits a 

l’Equip de Govern que les ha de portar a terme amb la màxima diligència possible. 

 

Atès que hi ha molta diversitat en la temàtica de les mocions i que a la vegada tenen 

implicacions molt diferents a l'hora del seu compliment. 

 

Atès que és necessari que el Ple de l’Ajuntament sigui informat de les actuacions 

realitzades per part de l’Equip de Govern a l’hora de donar compliment als mandats 

rebuts, i en el seu cas pronunciar-se sobre aquestes actuacions.  

 

Atès que els grups de l'oposició, en l’actualitat, no disposen d’informació directa i puntual 

periòdica de la posada en marxa de les mocions aprovades pel Ple, ni del seu grau de 

compliment, ni dels terminis d’execució de les mateixes. 

 

Atès que pot donar-se el cas que les mesures adoptades finalment no siguin totalment 

fidels a l’esperit de la mateixa moció o als objectius que perseguia el Grup Municipal en 

la seva proposta, ja que aquest no ha pogut participar en la seva posada en marxa.  



 

Atès que el nostre Grup Municipal en sessió plenària del passat mes de Desembre del 

2019, li formulaven les preguntes pertinents per la no presentació de l’informe de les 

mocions presentades, la resposta va ser “que no tenim mitjans per fer-ho”, “i es va 

quedar en anar presentant resums de com estaven les mocions”, al no arribar cap 

informe al respecte, ens veiem amb la necessitat de proposar de nou aquesta moció.  

 

 

 

El grup municipal d’ERC-JxP-AM, proposa, de nou al Ple d'aquest Ajuntament, 

l'aprovació dels següents acords: 

 

Primer: Que l’Equip de Govern elabori i remeti a tots els grups municipals informació 

semestral de les actuacions realitzades per donar compliment als mandats rebuts en les 

diferents mocions aprovades per aquest plenari. 

Segon: Que l’Equip de Govern doni compte al Ple semestralment d’aquesta informació 

perquè els diferents Grups Municipals puguin pronunciar-se sobre les diferents 

actuacions. 

Tercer:  Què aquest informe sigui considerat com una eina imprescindible de control i 

seguiment per properes legislatures i que sigui presentat al portal de transparència de 

l’Ajuntament de Premià de Mar.  

 

 

Grup Municipal ERC-JxP-AM 

 

 

Premià de Mar,  15 de maig de 2020   

 

 

 

 

 


