
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ PER A MILLORAR LA  INFORMACIÓ 
I LA TRANSPARÈNCIA A LA CIUTADANIA, EN RELACIÓ AL P RESSUPOST 
MUNICIPAL 

El coneixement per part de la ciutadania de la gestió del seu ajuntament, és necessari 
per a la seva implicació, i per al seu complet desenvolupament com  a ciutadania.  

Per a poder participar veritablement, opinar, i actuar, cal tenir tota la informació a 
l’abast. Sobre el pressupost, les polítiques, les accions en cada àmbit, etc.   

I aquesta informació no pot ser proporcionada de qualsevol manera, sinó que ha de 
ser de forma entenedora, clara, amb un llenguatge planer i en formats visuals, que 
ràpidament es comprenguin sense necessitat de tenir grans coneixements tècnics en 
una o altra matèria. De fet, així ho diu la llei de transparència i de bon govern (Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern).  

La llei va suposar l’establiment de mecanismes que aprofundeixin en el concepte de 
bon govern i l’apropament entre les institucions i la població a partir del govern obert. 
La transparència és un dels eixos claus en aquest canvi de cultura que estableix noves 
maneres de relació entre l’Administració i la ciutadania.  

Aquesta regulació entén la transparència com una obligació a càrrec de 
l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de 
demanda expressa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que 
són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions 
més importants i la gestió dels recursos públics.  

En concret l’article 11, parla de la “Transparència en la gestió econòmica, comptable, 
pressupostària i patrimonial, que contempla la informació relativa a la gestió 
econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública:  

- a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les 
dades de llur execució –de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral– i de llur liquidació, i el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

- b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels 
membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal 
directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les 
indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.  

- c) Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de 
comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern que els hagin emès.  

- d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i resoldre els 
expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos 
dels alts càrrecs i a la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de 
la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.  

- e) La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes 
percebudes pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.  

f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents 
conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació. 



 

Atès que la pàgina web municipal compta amb el Portal de Transparència, també 
regulat en la llei esmentada, i en ell s’hi poden trobar els diferents apartats.  

Atès que en l’àmbit pressupostari (gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
patrimonial), la informació no està actualitzada: Grau d’execució no actualitzat des de 
darrer trimestre del 2019; grau d’Execució del pressupost no és per partides, sinó per 
grans capítols; indicadors pressupostaris són de 2018; dades de consums energètics 
fins 2018.  

A més, la informació que consta al Portal, no ho està amb documents comprensius, 
això és entenedors per a la majoria de la ciutadania.  

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que  

S’ACORDI:  

Primer.- Mantenir actualitzat el Portal de Transparència, amb les dades de l’any en 
curs.  

Segon.- Posar a l’abast de la ciutadania, tota la documentació i informació sobre el 
pressupost municipal i altres assumptes econòmics, de forma entenedora, visual i 
comprensible. 

 

Mollet del Vallès, 21 de setembre de 2020 

 

 

 


