MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PEL COMPLIMENT
DE LES MOCIONS APROVADES AL PLE MUNICIPAL I LA REPROVACIÓ
DE L’ACCIÓ DEL GOVERN PER INCOMPLIR AQUESTS ACORDS

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per a la seva votació i
adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les mocions són les propostes de resolució o acord que són presentades al Ple
per a la seva votació i adopció, tal com indica l’article 13 de l’actual Reglament
Orgànic municipal. Aquest mateix article diu que estan facultades per presentar
mocions, l’alcalde, la Comissió de Govern, la Junta de Portaveus i els
portaveus en nom del grup municipal que representen.
La Llei Reguladora de les Bases del Règim local estableix que en els plens
ordinaris la part dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació haurà
de presentar substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, havent-se
de garantir de forma efectiva en el seu funcionament i, si escau, en la seva
regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de precs,
preguntes i mocions.
Aquesta part obligatòria de l’ordre del dia del Ple municipal constitueix una de
les eines més importants de control i fiscalització de la resta d’òrgans de
l’Ajuntament i, en particular, de l’acció del govern municipal.
Hem de recordar la legitimitat democràtica que representa que una proposta
d’acord sigui aprovada per la majoria del Ple Municipal, sigui de la part
resolutiva o de la part de control, ja que, tot sovint, el govern municipal d’aquest
ajuntament no acompleix les propostes d’acord del Ple Municipal.
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En aquest mandat s’han presentat aproximadament unes cent cinquanta
mocions per a sotmetre a debat del Ple municipal, i a la seva votació per
aprovar els acords. La majoria d’aquestes mocions han sigut aprovades pel Ple
amb el suport dels regidors que formen part de l’equip de govern, amb la qual
cosa es pot dir que aquestes propostes d’acord són compartides pel govern
municipal i per l’alcaldessa.
Tot i així, ens trobem en una situació d’incompliment reiteratiu per part del
govern municipal de gran part de les mocions aprovades, fet que acaba
deslegitimant l’acció del govern i, per extensió, de la institució a la qual
representa, i suposa un greu menyspreu al Ple municipal, legítim representant
de la sobirania popular del poble de Rubí.
Citarem algunes de les mocions aprovades pel Ple i que el govern no ha
executat o no té intenció de fer-ho, algunes d’elles de manera incomprensible,
tenint en compte que una vegada s’han aprovat pel Ple, passen a ser un
mandat d’aquest al govern municipal, independentment del grup municipal que
les hagi presentat:

‐

En la moció aprovada en el ple de juliol del 2015 sobre polítiques de
transparència, no s’han acomplert molts dels acords, com per exemple,
crear una secció al web municipal amb la finalitat de poder realitzar un
seguiment adequat de les mocions presentades en el ple municipal, o
realitzar el recull de mocions presentades durant el mandat 2011-2015
amb la finalitat de conèixer el grau de compliment d’aquestes, o crear
una secció al web municipal amb la finalitat de poder realitzar un
seguiment dels precs i preguntes realitzats en el ple municipal. Aquesta
moció es va aprovar amb 23 vots a favor i 2 abstencions.

‐

En el mateix Ple es va aprovar la moció per al manteniment de les àrees
forestals per a la prevenció d’incendis i la generació de llocs de treball,
en la qual es va acordar crear el Servei de la Natura i la Ruralitat dins de
l’estructura organitzativa de l’ajuntament, per establir un Pla integral de
manteniment i gestió de les àrees forestals de Rubí, seguint les
orientacions ja establertes per la Generalitat, així com fixar incentius que
beneficiïn als propietaris de zones forestals i que fomentin la conservació
i la recuperació de l’entorn natural. Aquesta moció, aprovada per
unanimitat, no ha sigut desenvolupada com establia la proposta
d’acords.
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‐

En el Ple municipal de setembre del 2015 es va aprovar una moció de
Junta de portaveus per la intervenció, protecció i difusió del patrimoni
local de l’ajuntament de Rubí, en el que s’acordava, entre altres, la
inclusió de nous elements al catàleg de patrimoni local, incloure el
patrimoni immaterial, bibliogràfic, documental, museístic i etnogràfic,
entès com la memòria oral i les tradicions populars que marquen la
cultura rubinenca o dur a terme un pla de senyalització dels elements
patrimonials situats al terme municipal, que complementi i millori el
realitzat als anys 2012-2013. Actualment aquesta moció està pendent de
ser executada.

‐

En el ple d’octubre del 2015 es va aprovar una moció per la inclusió de
clàusules socials en el plec de condicions per a l’adjudicació del servei
de recollida de residus municipals i neteja viària, que establia crear una
comissió sobre contractació pública responsable amb criteris socials i
ambientals: aquesta comissió tindria l’encàrrec d’elaborar un document
que establís els criteris socials i ambientals que s’haurien de complir en
la contractació pública municipal i que l’Ajuntament de Rubí, d’acord
amb les seves competències, inclogués clàusules socials en les bases
de convocatòria i en els criteris d’adjudicació dels nous contractes de
serveis externalitzats, començant pel de la recollida de residus i neteja
viària. Actualment el contracte es troba en pròrroga forçosa i no s’ha
creat la citada comissió. La moció es va aprovar per unanimitat.

‐

En el mateix ple es va aprovar l’estudi de la municipalització dels serveis
bàsics externalitzats. Actualment, d’aquesta moció, no s’ha desenvolupat
cap punt de les propostes d’acord. Es va aprovar amb 17 vots a favor, 8
abstencions i cap vot en contra.

‐

També en el ple d’octubre del 2015 es va aprovar, per unanimitat, la
moció per l’establiment de punts verds de reciclatge de poda i jardineria
a les urbanitzacions. Segons el seguiment de mocions que hi ha a la
intranet de l’Ajuntament, el compliment d’aquesta moció està “sense
iniciar”.

‐

En el ple de novembre del 2015 es va aprovar per Junta de portaveus
l’adequada protecció dels guarda-raïls. Actualment la moció, segons la
intranet de l’Ajuntament, està “pendent d’informar”.
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‐

També en el ple de novembre es va aprovar per unanimitat una sèrie
d’acords per declarar Rubí una ciutat compromesa amb la banca ètica.
Tot i que es van fer una sèrie de reunions explicatives sobre aquest
tema, la majoria d’acords no s‘han dut a terme i la moció apareix com a
“pendent d’informar” a la intranet de l’ajuntament.

‐

En el ple de novembre es va aprovar, també per unanimitat, la moció per
facilitar l’accés als grups municipals i als ciutadans a la informació
pública de l’ajuntament de Rubí. Aquesta moció recull una sèrie d’acords
que hem pogut constatar que no es compleixen en la realitat, tot i que al
seguiment de mocions de la intranet indica que la moció està executada
“d’acord amb el previst”.

‐

Al ple del mes de gener del 2016 es va aprovar per unanimitat la moció
per a la implantació gradual d'una xarxa pública de punts d'accés Wi-Fi
lliure i gratuïta a Internet. Aquesta moció indica “sense iniciar” a la
intranet de l’ajuntament de Rubí.

‐

També es va aprovar al mes de gener del 2016 la moció per al foment
de l’activitat comercial i l’ajuda als emprenedors, que acordava, entre
altres, finançar el 100% de la quota dels autònoms societaris durant els
6 primers mesos, que en qualsevol de les diverses fórmules jurídiques
estableixin un nou negoci a Rubí sempre que tinguin la condició
d'autònom societari o administrador societari, i finançar alhora, els
següents 6 mesos en un 50% per als mateixos casos, amb una
continuïtat temporal sempre que es mantinguin les condicions
establertes; tot això amb un màxim per cada autònom societari de 2.700
euros anuals, sense necessitat d'esgotar el màxim en funció de cada
cas. Aquesta moció es va aprovar amb 15 vots a favor i només 2 vots en
contra, i no s’ha acomplert.

‐

En el ple del mes de març del 2016 es va aprovar amb 22 vots a favor i 3
abstencions, la moció per la creació i desenvolupament d’un pla
d’emprenedoria local que acordava, entre altres, l'elaboració de convenis
amb empreses de la ciutat per a la creació de centres de coworking amb
suport municipal, seguint els models ja existents en el nostre entorn, o la
creació de l'Oficina de l'Emprenedor. En el seguiment de mocions a la
intranet està com “pendent d’informar” i indica que s’està treballant en el
tema.
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‐

En el ple del mes d’abril del 2016 es va aprovar la moció per l'adhesió de
l'ajuntament de Rubí al programa de commemoració del IV centenari de
la mort de Miguel de Cervantes que acordava, entre altres, l'elaboració
per part de l'Ajuntament d'una agenda d'activitats per commemorar el IV
Centenari de la mort de Miguel de Cervantes, o estudiar la viabilitat
perquè les activitats que es duguessin a terme s'emmarquessin en el
Programa de la Comissió Nacional per a la commemoració del IV
Centenari de la mort de Miguel de Cervantes. La moció es va aprovar
amb 23 vots a favor, i no tenim coneixement de l’agenda d’activitats
acordada.

‐

En el mateix ple d’abril es va aprovar per unanimitat la moció per
disposar de totes les oficines i espais d’ús de l’ajuntament a edificis de
propietat pública, suprimint a mitjà termini tots els contractes de lloguer
amb tercers. En l’actualitat ja hi ha parts de l’acord que no es
compleixen, a més d’haver renovat diferents contractes de lloguer des
de l’aprovació de la moció.

‐

Al ple del mes de maig del 2016 es va aprovar la moció per a impulsar la
instalꞏlació de fanals solars amb 22 vots a favor i 3 abstencions. El
compliment de la moció es troba en situació de “pendent d’informar”.

‐

En el ple del mes de juny del 2016 es va aprovar per majoria simple la
moció per a la creació de l’observatori de la contractació d’empleats
públics. El govern municipal ja ens va fer saber per escrit que no
acompliria els acords d’aquesta moció.

‐

Al ple del mes de juliol del 2016 es va aprovar per unanimitat la moció
sobre els mitjans informatius públics i les polítiques municipals de
comunicació, la qual no s’ha acomplert encara.

Aquest és un petit recull d’algunes de les mocions que el govern municipal no
ha sigut capaç d’acomplir, o no ha volgut. Tornem a recalcar que tot i que
l’alcaldia i el govern són els responsables de l’execució de les accions i
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competències que li són pròpies, no es pot menysprear els acords del Ple
municipal, quan el govern es troba en minoria, i ha hagut de recórrer a la
incorporació d’un trànsfuga per trencar la relació de majories al Ple municipal.
Cal destacar que la majoria de mocions aprovades des de l’inici de mandat han
rebut el suport del PSC, és a dir, el partit que forma part i dóna suport al govern
municipal.

Per tot això, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents,

ACORDS

1- Instar al govern municipal a acomplir totes les mocions aprovades al Ple
municipal des de l’inici d’aquest mandat abans del 30 de juny de 2017.
2- Reprovar l’actuació del govern des de l’inici de mandat per no acomplir
aquestes mocions que tenen tota la legitimitat democràtica que emana
d’un Ple que representa la sobirania popular.
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