MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS

Canal

Telemàtic

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REUS

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55661987

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
Llibre General Entrada 2021096166 11/09/2021 12:44:16 - CVE 13520473034700604761 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2021
REFERENT A SOBRE BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION RESPECTO A MOCIONES
PRESENTADAS EN EL PLENO POR LA OPOSICIÓN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Las normas de buen gobierno, la transparencia y el acceso a la información pública deben ser ejes principales de
toda acción política. Es en el pleno del Ayuntamiento donde se refleja el sentir de la sociedad y de los vecinos de
nuestro municipio. Los concejales representamos a los ciudadanos en las propuestas y mociones que se
presentan al pleno. Las mociones son fruto directo de las necesidades, inquietudes e ideas de los propios
ciudadanos que las transmiten a sus representantes políticos elegidos a través de las urnas.
La ejecución de las mociones es obligatoria para el Equipo de Gobierno si se trata de materias que sean de
competencia directa del Pleno.
Las mociones presentadas por la oposición y aprobadas en el Pleno no siempre son asumidas por el equipo de
gobierno, lo que puede entenderse como una forma de no respetar las necesidades de la sociedad, al no ser
ejecutadas. De no ser ejecutadas las mociones aprobadas que presentan los grupos de la oposición, el Pleno se
convierte en una mera cámara de registro de documentos que los grupos políticos presentan. Si el Pleno es
utilizado para presentar mociones y una vez aprobadas luego no se ejecutan se están creando falsas expectativas
y una incertidumbre innecesaria en la población. Una vez aprobadas en el Pleno las mociones, éstas deberían
marcar y representar la senda de por dónde se debe dirigir la acción municipal, respetando así el pluralismo
político.
En el Pleno del 15 de julio de 2016 se aprobó por unanimidad una moción conjunta de Cs-PSC-PP en la que se
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acordó entre otras cosas que en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Reus debía publicarse el estado
de ejecución de cada una de las mociones aprobadas de forma trimestral, lo cual no se ha llevado a cabo,
incumpliendo el deber transparencia e información.
Los vecinos necesitan que la transparencia en la información sea real, así como poder consultar en cualquier
momento el estado de ejecución en el que se encuentra una moción aprobada por el Pleno de la Corporación.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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Por tanto y para agilizar la Administración Pública y hacerla más eficaz y transparente, el Grupo Municipal
Ciudadanos propone adoptar los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Reus para que informe con carácter anual en el Pleno del estado de
ejecución de las mociones aprobadas presentadas por la oposición, dando cuenta de las razones por las que no
se han ejecutado y el plazo en el que se prevé su cumplimiento.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Reus a publicar trimestralmente en la web municipal el estado de ejecución
de las mociones presentadas en el Pleno de la actual Corporación Municipal desde la constitución de esta
legislatura, debiendo indicarse el estado detallado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados, indicando
si es posible el plazo de ejecución previsto.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que AJUNTAMENT DE REUS podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas
d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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