9 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, PARTIT
SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUIA EN RELACIÓ A LA
TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la moció següent:
“La greu i duradora crisi econòmica que es viu a Catalunya i la resta de l’estat des de l’any
2008 ha fet augmentar la indignació i la sensibilització social respecte als casos de corrupció
política i malbaratament dels recursos públics. Per aquest motiu, s’ha fet més que evident un
gran clam ciutadà, per reclamar la màxima transparència en la gestió dels assumptes públics,
de manera que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui conèixer, fàcilment i sense complicacions,
en què i com es gasten aquests recursos públics que, per definició i per concepte, són
propietat de totes i de tots, sense excepció.
En relació a controlar i fiscalitzar l’ús que fan els grups polítics municipals de la dotació
econòmica assignada pel seu funcionament, en el sentit que ha de ser clar i transparent per
tal de garantir un correcte control de legalitat d’allò disposat a l’Art. 73.3 LBRL.
“Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació, fet al que es
refereix el paràgraf segon d’aquest apartat 3, que posaran a la disposició del Ple de la
Corporació, sempre que aquest ho demani.”
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Requerir a la totalitat de grups polítics municipals que aportin la documentació
relativa a la comptabilitat especifica relativa a la dotació econòmica atorgada en virtut de
l’article 73.3 LBRL, des de l’inici de la legislatura actual l’any 2015 fins a 31 de desembre de
2017, davant la Secretaria perquè aquesta sigui tramitada a Intervenció.
Segon - Establir que cada any en el Plenari Municipal en el qual es dona compte de la
liquidació de pressupost, es procedeixi a donar compte d’aquest informe de fiscalització
relacionat amb el control de les aportacions que reben els grups polítics municipals. Fixant, a
tal efecte, que en el Ple corresponent de 2018 es facilitarà l’informe des de l’inici del mandat
fins a 31 de desembre de 2017.”

