
                              

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR I EL 

GRUP MUNICIPAL BLOC-ELS VERDS AL PLE DE 

l'AJUNTAMENT, RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ 

SENSE REMUNERAR PER AL SEGUIMENT DE LES MOCIONS 

APROVADES EN EL PLENARI  

D. José Pons Cervera i D. Vicent Forment Llegua, regidors d'este 

excel·lentíssim Ajuntament i Portaveus del Grup Polític Municipal Popular i del 

Bloc- Els Verds, respectivament, a l'empar del establit en els articles 91.4 i 97.3 

del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, sotmeten a consideració del Ple de la Corporació Municipal, per 

al seu debat i aprovació, per a si és procedent, la següent 

MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les mocions són l'instrument polític fonamental amb el que compten els 

regidors i Grups Polítics amb representació en el Consistori per a elevar 

propostes o peticions i sotmetre-les a la consideració i aprovació del Ple. 

 No obstant això, es dóna la circumstància que moltes de les mocions 

presentades per l'oposició i aprovades pel ple no són després executades per 

l'Equip de Govern, o bé la seua execució es demora més d'allò que s'ha 

acordat, previst o desitjable.  

També pot donar-se el cas que les mesures adoptades finalment no siguen 

totalment fidels a l'esperit de la moció o als objectius que perseguia el  

proponent amb la dita proposta, ja que este no ha pogut participar en la seua 

posada en marxa.  

Des del Partit Popular i des del Bloc-Els Verds hem realitzat una infinitat de 

propostes que pogueren resultar beneficioses per als ciutadans d'Alaquàs. I en 



alguns casos hem aconseguit que s'aprovaren algunes de les nostres 

propostes. 

Inclús este plenari va aprovar per unanimitat al febrer de 2012 una moció 

proposada per Bloc-Els Verds en què l'equip de govern s'obligava a donar 

compte en el termini màxim de tres mesos de les gestions i actuacions de 

compliment corresponents a mocions aprovades. 

Si transcorreguts els tres mesos des de l'acord del ple municipal, sense que 

l'equip de govern donara compte de les gestions i actuacions realitzades, 

s'inclourià al plenari ordinari immediatament posterior un punt de l'ordre del dia 

en què s'informarà de les gestions i actuacions realitzades en compliment dels 

acords plenaris.  

Per estes raons, des del Partit Popular i des del Bloc-Els Verds considerem 

fonamental crear un òrgan de seguiment de les mocions aprovades pel ple, 

amb una composició plural i flexible, per a aconseguir dos objectius 

fonamentals: en primer lloc, assegurar el compliment dels acords adoptats i, en 

segon lloc i fonamental, enriquir les propostes amb la participació de tots els 

grups polítics (exigint-los també un compromís de participació per a fer realitat 

les propostes que eleven al ple) 

 Per les raons exposades, es proposa al Ple de la Corporació els següents:  

ACORDS 

                                               PROPOSTA D'ACORD 

1. Crear una comissió no remunerada en la que estiguen representats tots els 

grups polítics, la finalitat de la quals siga fer el seguiment de les mocions 

aprovades pel Ple de la Corporació. 

 2. Traslladar del resultat del present acord al conjunt de la població a través 

dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i 

col·lectius de la nostra localitat. 

 

 A Alaquàs, a 21 de Febrer de 2014. 

 

 

 

José Pons Cervera                                                         Vicent Forment Legua 

Portaveu PP Alaquàs                                                     Portaveu Bloc- Els-Verds 

 


