
MOCIÓ PER MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA I EL FUNCIONAMENT 

DE L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS I ELS SEUS ÒRGANS DEPENENTS  

Atès que la funció de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern té l'objectiu d'implantar mesures per millorar la claredat i accés en tot tipus 
d'informació pública, vers la ciutadania, i alhora també vers els càrrecs electes. 

Atès  que  actualment  la  majoria  de  les  administracions  públiques  com  ajuntaments,  consells 
comarcals, diputacions i també altres organismes públics com consorcis, empreses, universitats, 
etc...ja es troben adaptades a les formes i mecanismes de treball actuals, estretament lligades a 
l'adaptació i utilització de la tecnologia digital, la qual cosa ha garantit un gran avenç qualitatiu, 
d'eficiència i eficàcia, de millora i rendiment per tal de facilitar el treball en xarxa, de forma múltiple 
i col·lectiva entre administracions de diferents nivells i escales, però alhora també entre persones i 
treballadors d'una mateixa entitat, organismes o administració.  

Atès que, en aquest sentit, els regidors que no formem part de l'equip de govern necessitem tenir 
la informació de primera mà en tots els temes i assumptes efectuats per l'Ajuntament de Riudoms,  
i qualsevol estament de la seva organització institucional; comissions, empreses, patronats...

Atès que un millor  coneixement dels acords de govern de l'Ajuntament de Riudoms tals com; 
decrets,  contractacions,  convenis,  actuacions,  obres...  evitaria  una  infinitat  d'instàncies, 
desplaçaments i còpies on es demana detall  de l'esmentada informació i  facilitaria la principal 
feina per part de l'oposició.

Atès que un millor accés i coneixement de la facturació, els comptes i l'objecte de la despesa 
pública  aprovats  pel  govern  de  l'Ajuntament  de  Riudoms  evitaria  una  infinitat  d'instàncies, 
dsplaçaments i còpies i alhora facilitaria la principal feina de l'oposició.

Atès  que  els  regidors  de  l'oposició  no  som  presents  en  molts  dels  òrgans  de  representació 
municipal on únicament hi són presents els membres de l'equip de govern com ara els Consells 
d'Administració de les Entitats Públiques Empresarials, la Junta de Govern Local, la Comissió de 
Coordinació o la representació en altres organismes externs. 

Atesa la dificultat d'accedir a tota aquesta informació de forma directa, ràpida per tal de poder-la 
interpretar i avaluar fent-ne el seguiment corresponent. 

Atès que aquesta proposta representa un exercici  de transparència i  el  compliment de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, però 
alhora representa una voluntat ferma i  real per part  del govern municipal de millorar  i  facilitar 
l'accés a la informació a tots els càrrecs electes presents al plenari, siguin o no dins el govern. 

Atès  que  l'Ajuntament  de  Riudoms  ja  treballa  i  té  instaurats  els  mecanismes  i  la  tecnoligia 
informàtica que permeten realitzar un treball de caràcter confidencial en format digital, molt més 
àgil,  ràpid  i  segur  i   totalment  actualitzat  amb  les  diferents  metodologies  i  mecanismes  de 
verificació i compliment de les obligacions legals.

Atès que tots els càrrecs electes, com a regidors i regidores de l'equip de govern o de l'oposició, 
coneixen i assumeixen la seva responsabilitat respecte als drets i deures que assumeixen un cop 
han estat escollits per la ciutadania i han formalitzar i acceptat la seva acta de regidor o regidora,  
com a representant públic en virtut a la legalitat vigent, la confidencialitat, l'ètica i la moral que tot 
càrrec públic ha d'assumir.



Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció 
dels següents ACORDS: 

1. Que tota  la  informació  relacionada amb els  expedients  a  tractar  pels  diferents  òrgans 
col·legiats de l'Ajuntament de Riudoms i que ja hagin estat treballats i incorporats en format 
digital a l'expedient (i per tant, no es trobin en format manuscrit) -on s'inclouen acords, 
decrets,  factures,  actes,  informes,  contractes,  plecs,  convenis,  etc...-  siguin  lliurats  en 
format  digital,  amb  la  corresponent  protocol  de  seguiment,  lliurament  i  confidencialitat 
juntament amb la convocatòria del corresponent organisme. 

2. Que l'acord  exposat  anteriorment  esdevingui  una  realitat  en  un període màxim de  sis 
mesos, temps suficient per a què la secretaria-intervenció, els serveis jurídics i els serveis 
tècnics  municipals  de l'Ajuntament  de Riudoms trobin  la  fórmula  més adient  per  a  fer 
efectiva  aquesta  millora  en  la  tramitació  i  accés  a  la  informació  necessària  per  a  la 
fiscalització de l'acció de govern i la transparència vers els càrrecs públics.
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Riudoms, 19 de febrer de 2016
Pere Campíñez Salas, portaveu de la CUP
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