
 

 

 

Unides Podem, grup Municipal de l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es 

preveu en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, presenta, per al seu debat i aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la 

següent... 

MOCIÓ PER L’AUGMENT DE LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 

57, d’11 de maig 2017) expressa clarament en el seu Article 3. Dret a la informació 

general, que l’Ajuntament garantirà el dret a la informació, i que vetllarà per la qualitat, 

adequació i correcte funcionament dels canals d’informació i comunicació utilitzats i per 

la pluralitat ideològica. 

Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern marca el rumb sobre el contingut que ha de tenir el Portal de 

Transparència, així com l’obligació de les administracions públiques a la Publicitat 

activa.  

Atès que les Declaracions de Béns Patrimonials i les Declaracions 

d’incompatibilitat i d’activitats són penjades per altres administracions i han de ser 

accessibles per tota la ciutadania.  

Atès que l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, publiquen en el seu portal 

de transparència el CV dels principals membres de la corporació, així com la 

seva agenda.  

Atès que no és una pràctica recurrent que els Ajuntaments publiquin en el seu portal de 

transparència els programes electorals dels partits que s’han presentat a unes 

eleccions Municipals (veure, per exemple, l’Ajuntament d’Argentona que publicà 8 

programes electorals de 8 llistes diferents el dia 16/05/2019), es considera una mesura 

innovadora que pot fomentar la participació ciutadania i el seu apropament a les 

propostes polítiques (ampliant la informació disponible).  

 



 

 

Atès que alguns Ajuntaments (per exemple el de Binissalem) publiquen al seu portal de 

transparència un escaneig de les nòmines de les persones que tenen règim de Dedicació 

exclusiva o parcial (llevant les dades de caràcter sensible com poden ser el NIF, el 

número de la Seguretat Social, etc.).  

Atès que el portal de transparència no és una eina intuïtiva, que es troba 

desactualitzat després de 63 dies hàbils de Govern (a dia 13/09/2019, dia que 

s’entrega aquesta proposta de moció, sense comptar festius ni caps de setmana, des del 

dia 15/06/2019 que es va prendre possessió).  

Atès que el llenguatge inclusiu és una fita a assolir per part de les administracions 

públiques, i que així ve recollit en el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de 

l’Ajuntament de Pollença (2018-2021).  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 

presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:  

1. Que es publicaran al Portal de Transparència les Declaracions de Béns Patrimonials i 

les Declaracions d’Incompatibilitat i d’Activitats de tots i totes els i les regidors i 

regidores de l’Ajuntament de Pollença, a cada legislatura (tant els de l’equip de 

Govern com els de l’oposició), canviant-se el nom de l’apartat “Declaracions 

patrimonials dels regidors” per “Declaracions patrimonials dels i les regidors i 

regidores”.  

 

2. Que, per posar-se a l’alçada dels Ajuntaments més importants de l’Estat, es publicarà 

el CV de tots i totes els i les regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença, a cada 

legislatura (tant els de l’equip de Govern com els de l’oposició).  

 

2.1. S’acordarà en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció 

el format estàndard que s’haurà d’emplenar per elaborar el CV 

unipersonal (on hi figurarà, com a mínim: estudis reglats i no 

reglats, experiència professional i idiomes), format en el qual 

Unides Podem es compromet a treballar activament.  

2.2. No s’inclourà cap dada personal que no sigui estrictament 

indispensable.  

 



 

 

3. Que es publicarà, de totes les persones que formen part de l’equip de Govern (des 

de dedicacions exclusives a àrees delegades) el seu horari laboral de feina a 

l’Ajuntament (entenent que aquest pot sofrir variacions puntuals). En el cas de les 

persones amb dedicacions exclusives i parcials, a més del seu horari laboral de feina, 

també publicaran la seva agenda amb les principals reunions efectuades, trobades 

amb veïns i veïnes i els actes als quals s’ha acudit (dinars, inauguracions, etc.).  

 

4. Que s’habilitarà un nou apartat en el portal de transparència titulat “Programes 

Electorals”, amb el subapartat “Legislatura 2019-2023”, on hi figuraran els 7 

programes electorals de cada llista que es presentà a les eleccions municipals de 

Pollença (maig 2019), pràctica que es realitzarà cada vegada que es tornin a produir 

eleccions municipals.  

 

5. Que a l’apartat ja existent de “Retribucions dels regidors”, s’afegirà al costat de cada 

persona que forma part de l’equip de govern la seva dedicació, àrees delegades, 

retribució bruta anual, així com una còpia escanejada en PDF de la seva nòmina / 

certificat de retribucions, eliminant-se d’aquestes còpies les dades de caràcter 

sensible com són el NIF i el número de la Seguretat Social. A més, es canviarà el 

nom de l’apartat del portal per “Retribucions dels i les regidors i regidores”.  

 

6. Que s’afegirà a l’apartat de la pàgina web del Portal de Transparència, en el 

subapartat anomenat “Llei de Transparència”, un enllaç o en el seu defecte un PDF, 

que permeti consultar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern.  

 

7. Que, tenint en compte l’acord 2.1. de la present moció, s’haurà d’enllestir la totalitat 

dels acords en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.  

A Pollença, dia 13 de setembre del 2019  

El Portaveu 

 

 

Michael L. Muller Flury 

Al Ple Corporatiu Ordinari del dia 26/09/2019 


