
 
 

 
Aquesta moció fou presentada pel BLOC-Compromís per Bonrepòs i Mirambell durant 
el ple ordinari celebrat el dimecres 30 de gener de 2013. Es demana que es penge a la 
web de l’ajuntament els pressupostos aprovats per a l’any en curs i que s’actualitzen 
mensualment. El resultat de la votació fou el següent: 6 vots en contra (PP), 5 vots a 

favor (PSOE i Bloc), sent rebutjada per tant la proposta. 
 
Maria  José Amigó Laguarda, portaveu del Grup Municipal Bloc Nacionalista 
Valencià‐Compromís, s’adreça al Ple de la Corporació Local, i diu: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La  ciutadania  cada  vegada  està  més  interessada  en  saber  com  es  gasten  els 
impostos  que  paga  a  totes  les  administracions,  tant  els  ajuntaments  com 
Diputacions, Corts valencianes, Corts Espanyoles, etc.  
 
Els  pressupostos  dels  ajuntaments  menuts  com  Bonrepòs  i  Mirambell  són 
relativament senzills d’interpretar pels veïns i veïnes que estiguin interessats/des 
en  consultar‐los  i  hui  en  dia,    gràcies  a  internet  i  les  xarxes  socials  una  persona 
interessada pot accedir a una pàgina web  en qualsevol moment i des de qualsevol 
lloc sense estar subjecte ni a horaris d’oficina ni a hores d’atenció dels regidors/es 
o  alcaldes.  A  més  a  més,  els  pressupostos  són  un  document  públic,  és  a  dir, 
qualsevol ciutadà pot demanar‐lo i se li ha de facilitar. 
 
Des del BLOC‐ Compromís per Bonrepòs i Mirambell entenem que la política és 
l’art de gestionar bé i de forma transparent els recursos econòmics, per millorar el 
benestar  de  la  ciutadania.    El  desprestigi  de  que  consta  la  política  entre  la 
ciutadania  és,  en  part,  com  així  ho  diuen  les  enquestes  per  l’opacitat  en  què  es 
prenen  els  acords  i  la  dificultat  que  els  ciutadans  tenen  a  l’hora  de  consultar 
documentació,  fer  preguntes,  rebre  respostes.  Per  tant,  facilitar  l’accés  als 
pressupostos municipals i possibilitar el seu seguiment dinàmic seria un exemple 
de transparència i de proximitat a la ciutadania que en estos moments en què cada 
dia  apareixen  a  la  premsa nous  casos  de  corrupció, malversació  de  fons  públics, 
prevaricació, tràfic d’influències... com el cas Gürtel, Nóos, la trama Brugal, etc.   
 
Des  del  Bloc‐  Compromís  per  Bonrepòs  i  Mirambell  pensem  que  el  ciutadà 
agrairà  l’exercici que suposa que se  li  expliquen on es gasta cadascun dels euros 
pressupostats al nostre ajuntament. 
 
A més a més entenem que el nostre poble el que proposem aprovar en esta moció 
no suposarà cap despesa extraordinària donat que Bonrepòs i Mirambell, amb poc 
més de 3.000 habitants, compta a la plantilla de personal contractat amb un tècnic 
informàtic  que  ha  alleugerit  la  seua  càrrega  de  treball  en  el  moment  que  ha 
finalitzat creació i posada en marxa de la nova web municipal. 



 
És  per  això  que  el  Bloc  Nacionalista  Valencià‐Compromís  de  Bonrepòs  i 
Mirambell presenta davant el Ple la següent: 
 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER‐  Que  es  penge  a  la  web  de  l’Ajuntament  de  Bonrepòs  i  Mirambell  una 
còpia  dels  pressupostos  municipals  aprovats  en  el  termini  màxim  d’un  mes 
després de la seua aprovació. 
 
SEGON‐  Que,  com  a  mínim  una  vegada  al  mes,    s’actualitze  l’estat  d’execució 
d’aquestos pressupostos a la mateixa web de forma que els ciutadans i ciutadanes 
que  així  ho  desitgen puguen  consultar  fàcilment  els  diners  que  s’han  destinat    a 
cada partida i com es van gastant a mesura que van passant els mesos. 
 
TERCER‐ Que aquest acord tinga caràcter retroactiu i es pengen de forma urgent 
els pressupostos corresponents al 2013 que van ser aprovats en el ple ordinari del 
mes de novembre. 
 
 

Bonrepòs i Mirambell,  15 de gener de 2013 
 
 

 
 
 

Signat: Maria José Amigó Laguarda 
 
 
 


