
 

 

 
 

Iniciativa presentada por el GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS MARRATXÍ 

Autor/a de la iniciativa: LIDIA A. SABATER PÉREZ 

Càrrec de la autor/a: REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE MARRATXÍ 

 

Tipo de iniciativa: moció 

Òrgan de debat: PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Donya Lidia Antonia Sabater Pérez, regidora del Grup Municipal de Ciutadans Partit de la 

Ciutadania a l'Ajuntament de Marratxí, a l'empara de la vigent legislació i atenent al 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568 / 1986, de 28 de novembre, presenta per al seu debat i aprovació si 

escau, davant el Ple de la Corporació, la següent MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL PORTAL DE 

TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.  

EXPOSICIÓN  

Les mocions són l'instrument polític fonamental amb què compten els grups polítics amb 

representació al Consistori per elevar propostes i sotmetre-les al seu debat i votació en el 

Ple Municipal. És, la màxima expressió de la diversitat d'opcions i idees que existeixen en 

democràcia i és per això fonamental que les decisions plenàries no es converteixin en una 

mera declaració política sense transcendència o es converteixin en paper oblidat en algun 

arxiu. 

Sent conscients que el compliment dels acords presos no sempre pot ser d'immediata 

execució, per la seva naturalesa i circumstàncies o per la necessitat, en alguns casos, d'una 

dotació econòmica que prèviament ha de ser pressupostada, el fet és que amb els acords 

adoptats es creen unes obligacions per a l'Ajuntament que els veïns de Marratxí han de 

conèixer. 

És convenient, per tant, la creació d'un sistema de seguiment de les mocions presentades 

a aquest Ple per aconseguir tres objectius fonamentals: 

a) Que els ciutadans de Marratxí coneguin les iniciatives de cada un dels representants 

públics als quals, amb el seu vot, han col·locat en aquest Ple. 



 

b) Assegurar el compliment dels acords adoptats. 

c) Dotar de major transparència i publicitat possible a les mocions 

presentades en aquest Consistori. 

Per tot això, la nostra Corporació hauria, en un exercici de responsabilitat i transparència, 

posar a disposició de tot el que pugui interessar-se, el treball i acords adoptats. Facilitant 

informació que permeti el coneixement de la iniciativa, així com el seu seguiment. 

Per tant, aquesta proposta, que va d'acord a les pretensions de transparència 

manifestades repetidament pels grups polítics aquí representats, des del Grup Municipal 

Ciutadans Marratxí proposem:  

 

ACORDS 

  

1. Que totes les mocions presentades durant la present legislatura en aquest Ple 

siguin incloses al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Marratxí en el termini 

màxim de dos mesos. 

2. Que s'incorpori un enllaç fàcilment visible a la pàgina web de l'Ajuntament de 

Marratxí on es reculli el text precís de la moció, el grup que presenta la iniciativa, el 

resultat de la votació en ple, la resolució adoptada i l'estat d'execució (indicant 

termini, fases si n'hi ha, consignació pressupostària i altres dades que puguin 

resultar rellevants per a la seva realització). I havent, si s'escau, incloure 

posteriorment les informacions relatives a incidències i retards que es pogués 

produir fins a la seva completa execució. 

3. Que l'actualització del contingut d'aquest enllaç amb les noves mocions o amb les 

gestions per a la consecució de les mocions ja incloses s'actualitzi amb caràcter 

mensual.  

A Marratxí, 10 d’octubre de 2.019 

 

 


