
MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS ACORDS DE LES 

MOCIONS PRESENTADES I APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS 

 

1. Atès que les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual els 

regidors i regidores dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament fem servir per 

a elevar propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat i aconseguir 

l’aprovació en el Ple i la seva execució. 

2. Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d’opcions i idees que 

existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important. És 

fonamental que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en una 

mera declaració política sense transcendència ni eficàcia per manca de voluntat de 

l’Equip de Govern. No poden quedar-se en una declaració d’intencions davant de la 

ciutadania. 

3. Atès que quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels acords 

adoptats i dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions aprovades 

en el Ple. Lamentablement tenim molts exemples a l’Ajuntament de Sant Cugat en què 

les mesures que s’executen no són fidels a l’esperit de la moció o als objectius que es 

perseguia en presentar-la. 

4. Atès que existeixen acords que no s’han dut a terme o que la seva aplicació s’ha 

perllongat excessivament en el temps. Especialment acords de mocions dels Grups 

Municipals de l’oposició que resulten incòmodes a l’equip de Govern però que són de 

directa competència municipal i afavoreixen al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat. 

5. Atès que per garantir l’execució dels acords de les mocions s’han d’incorporar no només 

el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó també 

mesures concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius. 

6. Atès que, en el Ple de 21 de desembre de 2015 es va aprovar per unanimitat la “Moció 

dels grups municipals de Ciutadans, Convergència i ICV-EUiA  sobre el seguiment i 

execució de les mocions aprovades pel ple, i la seva publicació en el Portal de la 

Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès” . 

 

Per tot això es proposa al Ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- Instar, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a l’equip de 

govern a què es pronunciï expressament sobre la voluntat d’executar les propostes 

d’actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents plens municipals. 



SEGON.- Instar a l’equip de govern a què faci partícip i que hi hagi diàleg permanent amb 

els grups proposants de les diferents mocions aprovades per a la correcta execució dels 

acords aprovats i la correcta adequació a l’esperit de la moció. 

TERCER.- Instar al govern municipal perquè habiliti un sistema de comunicació immediat 

amb els grups polítics municipals proposants de les mocions, per a informar-los de les 

actualitzacions incloses en el seguiment de les esmentades mocions. 

QUART.- Donar efectiu compliment als acords de la “Moció dels grups municipals de 

Ciutadans, Convergència i ICV-EUiA  sobre el seguiment i execució de les mocions 

aprovades pel ple, i la seva publicació en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès”, aprovada per unanimitat al Ple de 21 de desembre de 2015. 

CINQUÈ.- Publicar el text definitiu de les mocions aprovades pel ple al web municipal.  

 

Sant Cugat del Vallès, 10 de juliol de 2017. 


