
 

 
 
 
     
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU PER DEMANAR 
QUE ES COMPLEIXIN ELS TERMINIS ESTABLERTS LEGALMENT PER DONAR 
RESPOSTA A TOTES LES INSTÀNCIES PRESENTADES PELS CIUTADANS, FINS I 
TOT GARANTIR LA RESPOSTA EN CAS DE SILENCI ADMINISTRATIU. 

 
 

Atès que són moltes les queixes que aquest grup municipal ha rebut de ciutadans de la 
nostra vila en el sentit de què quan s’ha presentat alguna instància per sol·licitar quelcom  
no s’ha obtingut resposta alguna, o la resposta per part de l’Ajuntament ha estat donada 
fora del termini legalment establert. 
 
Atès que aquest Ajuntament, i per extensió la regidoria de Participació Ciutadana, han de 
tenir com a objectiu principal apropar l’administració local a tots els seus vilatans. 
 
Atès que la pròpia existència de la regidoria és un clar sinònim de la voluntat expressa de 
l’Ajuntament de garantir aquesta relació fluïda i sincera. 
 
Atès que aquesta manca de resposta pot arribar a comportar indefensió i greus perjudicis 
pel ciutadà que presenta la instància, així com una mala imatge al propi Ajuntament 
davant la ciutadania, doncs han sortit informacions en publicacions locals en les que 
aquesta falta de resposta s’ha fet extensiva a altres institucions com el Síndic de 
Greuges. 
 
Atès que la manca d’informació suficient, tant per resolucions de caire positiu com negatiu 
per a l’administrat, vulnera el principi de reciprocitat que ha d’acompanyar a tota relació 
entre l’Ajuntament i els seus vilatans. 
 
És per tot això esposat, que el grup municipal del GIM - Grup Independent del Masnou, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Creació d’un protocol administratiu que garanteixi donar resposta a les instàncies que, 
presentades en temps i forma, tenen un termini legal de resposta, així com facilitar els 
mitjans necessaris perquè així sigui. 
 
2.- Que aquest mateix protocol garanteixi la resposta a totes les instàncies, incloses 
aquelles que facin referència a qüestions en les que no hi hagi un termini preceptiu de 
resposta, allò que s’anomena silenci administratiu.  
 
3.- Posar el fet en coneixement general de la població. 
 
 
 
El Masnou, a 13 d’abril de 2012. 
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Regidor-Portaveu 
Grup municipal GIM – Grup Independent del Masnou 


