
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA PER A LA 

PUBLICACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS MUNICIPALS, DE NOTÍCIES QUE 

RESUMEIXIN EL QUE S’HI HA TRACTAT I APROVAT, I DE LES MOCIONS, PRECS I 

PREGUNTES QUE S’HI PRESENTEN 

 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ 

A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, 

SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE 

L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA 

RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS: 

 

Atès que les actes dels Plens municipals no es publiquen al web de l’Ajuntament 

des del passat mes d’abril (a l’apartat corresponent als ordres del dia i actes dels 

Plens hi estan publicats els ordres del dia fins al setembre, però les actes només hi 

son fins la del mes d’abril de 2015, a més de faltar-hi també part de les actes de l’any 

2014, del qual només n’hi ha publicades les de 5 mesos). 

Atès que els ordres del dia dels Plens municipals es fan públics abans de cada Ple 

però no es publiquen, ni abans ni després del Ple, les mocions, precs i preguntes 

presentades pels Grups Municipals, ni les informacions, decrets i propostes 

exposades per part del Govern municipal. 

Atès que els ordres del dia no sempre inclouen tots els punts que exposa el Govern 

local al Ple (per exemple, no sempre s’inclouen tots els informes de regidories que 

després s’exposen). 

Atès que no s’està publicant, al web de l’Ajuntament i als seus comptes en xarxes 

socials, després de cada Ple, un resum de tot el que s’hi ha exposat i aprovat, sinó 

que només es publica part de la informació i només el punt de vista del Govern. 

 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 

proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS: 

 

1. Fer públiques al web municipal (i enllaçar-hi des dels comptes a xarxes 

socials de l’Ajuntament) totes les actes dels Plens municipals, publicant 

després de cadascun dels Plens l’acta corresponent quan estigui enllestida. 

 

2. Fer públiques al web municipal (i enllaçar-hi des dels comptes a xarxes 

socials de l’Ajuntament) abans de cada Ple, juntament amb l’ordre del dia 

corresponent (en el mateix espai web on es publica cada ordre del dia), les 

mocions, precs i preguntes que hi presenten pels Grups Municipals i les 



informacions, decrets i propostes que hi presenta el Govern municipal. 

 
 

3. Incloure a l’ordre del dia tots els punts que presentarà el Govern local al Ple, 

inclosos tots els informes de regidoria que s’hi exposaran. 

 

4. Fer públiques, al web municipal i als comptes a xarxes socials de 

l’Ajuntament, després de cada Ple, el que s’hi ha tractat i aprovat, incloent-hi 

esmentar i explicar totes les mocions presentades, i explicar quines s’han 

aprovat. Incloure a la notícia al web enllaços a les mocions corresponents i a 

altres informacions, precs o preguntes presentades al Ple pels Grups 

Municipals o el Govern. 
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