A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT
INFORME JURÍDIC SOL·LICITAT PER ALCALDIA PER DETERMINAR QUÈ SÓN
LES MOCIONS AL PLE (ART. 97 ROF)
Vist que en aquest mandat es vol regular la duració del Plens, limitant la seva extensió
en el temps i que s’ha optat per fer un Ple cada mes per tal que no s’acumulin els
assumptes. Proposta aquesta que, per altre part, és compartida per totes les
formacions polítiques;
Vist que la presentació de mocions ha generat controvèrsia entre els grups municipals,
des d’alcaldia s’ha demanat un informe jurídic per determinar què és moció i quin
tractament ha de tenir;
Realitzat aquest informe sobre les mocions que s’han presentat al Ple durant l’última
legislatura 2007-2011 per part dels grups municipals i examinada la normativa legal i,
en especial, el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre (ROF), al seu l’art. 97.
Vist que aquest determina: “Moció, és la proposta que se sotmet directament al
coneixement del Ple a l’emparament del previngut en l’art. 91.4 d’aquest Reglament.
Podrà formular-se per escrit o oralment” i,
Vist que l’article 91.4 del mateix text legal diu: “En les sessions ordinàries, conclòs
l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i
preguntes, el President preguntarà si algun grup polític desitja sotmetre a la
consideració del Ple per raons d’urgència, algun assumpte no comprés en l’ordre del
dia que acompanyava a la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i
preguntes”.
Atesa la indeterminació de la normativa legal reguladora, s’han examinat les diferents
resolucions judicials que s’han dictat per resoldre discrepàncies al voltant del que són
o del que haurien de ser mocions. S’ha arribat a la conclusió que: la moció presentada
per les diferents formacions polítiques és una figura residual, vol dir que només obeeix
a raons d’urgència i que es presenta en els casos que no pugui utilitzar-se una altra
figura legal, per aquest motiu que s’ha de considerar que una moció:
1. Només podrà ser presentada als plens ordinaris.
2. Ha de tractar d’un assumpte competència del Ple i no d’altres òrgans municipals,
com Alcalde o Junta de Govern.
3. Ha de servir per adreçar-se a altres administracions traslladant una postura
municipal que no es pugui manifestar per un altre camí.
4. No podrà ser considerada com a tal quan el seu contingut sigui una petició
concreta al govern –en aquest cas es tractaria d’un PREC–o quan sigui feta per
realitzar una acció de control del govern –en aquest cas es tractaria d’una
PREGUNTA–.
5. No podrà requerir d’informes o procediments administratius previs a elaborar per
part de l’Ajuntament (com pot ser la dotació d’una partida pressupostària o la
investigació sobre tràmits, estudis o legalitat).
6. El seu assumpte no podria envair l’àmbit de competències d’altres administracions.
El no compliment d’aquestes determinacions implica que la moció no podrà ser
incorporada a l’ordre del dia del Ple fins que no se li dóna la forma jurídica adient. Per
altra part, com que aquesta forma de concebre les mocions prové d’un informe
de secretària que ha estudiat a fons les mocions presentades, només un informe
contrari i fonamentat podria donar lloc, previ estudi, a la modificació de la
consideració sobre què és una moció.
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