
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANS, PSC I PP AL

PLE DEL 15 DE JULIOL DEL 2016 SOBRE L’EXECUTIVITAT DE LES MOCIONS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que en el decurs de l’actual mandat el Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat un

total de 69 mocions i propostes de resolució dels diferents Grups Municipals de l’oposició,

de les quals, una trentena tractaven sobre assumptes de competència directa del Plenari

Municipal, en els termes establerts per l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del

Règim Local.

Atès que l’article 4.1 e) de l’esmentada Llei de Bases del Règim Local atorga als municipis

la presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.

Atès que l’article 56 de la Llei 30/92 de 26 de novembre estableix que els actes de les

Administracions  Públiques  subjectes  al  dret  administratiu  seran  executius,  establint

l’article 94 de la mateixa Llei que l’executivitat dels actes serà immediata.

Atès que amb independència de la denominació que s’atorgui a les propostes que sobre

assumptes competència del Ple siguin sotmesos a debat i votació per aquest Plenari, el

cert és que una vegada votades i aprovades, són actes emanats per aquesta Corporació i,

en conseqüència, executius.

Atès que la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de gener de

2002  va  establir  que  la  iniciativa  dels  grups  municipals  tendent  al  debat  i  votació

d’assumptes  de  competència  del  Ple  s’articula  mitjançant  Propostes  de  Resolució  i

Mocions,  essent  la  seva  única  diferència  que  es  presentin  abans  o  després  de  la

convocatòria del Ple. 

Atès que la realitat ens demostra que a data d’avui no ha estat executada pràcticament

cap de les mocions i propostes de resolució que sobre assumptes de competència del

Plenari Municipal han estat degudament debatudes, votades i aprovades.



Atès que els Grups Municipals que presenten aquesta moció tenen la voluntat que es

compleixi  la llei  i  que per tant les mocions i propostes de resolució aprovades pel Ple

Municipal  que  són  competència  del  Ple  siguin  d’obligat  compliment  per  part  de

l’Ajuntament de Reus, independentment de la voluntat política que mostri o no l’equip de

govern al respecte.

Per tots aquests motius, els Grups Municipals de Ciutadans, PSC i PP proposen adoptar

els següents 

ACORDS:

Primer.  Que les mocions i propostes de resolució aprovades pel Ple Municipal des de

l’inici  de  l’actual  mandat  i  d’ara  en  endavant,  i  que  tractin  sobre  matèries  que  són

competència directa del Ple, siguin executades per l’equip de govern de l'Ajuntament de

Reus ajustant-se al marc legislatiu vigent.

Segon. Que, per a cadascuna de les mocions i propostes de resolució que hagin estat

aprovades pel  Ple,  el  regidor que tingui  la competència de fer-la complir  doni  compte

mensualment de l'estat d'execució en què es troba a la Comissió Informativa de l'àmbit

corresponent.

Tercer. Que l'estat d'execució de cadascuna de les mocions i propostes de resolució que

hagin estat aprovades pel Ple es publiqui actualitzada i trimestralment al portal de transpa-

rència de l'Ajuntament de Reus.
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