
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la
seua aprovació, la següent

MOCIÓ PER LA GRAVACIÓ I DIFUSIÓ DELS PLENS

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 20.4 de la Constitució Espanyola estableix com a dret fonamental «difondre i
rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de comunicació». Este dret implica
l’obligació dels poders públics d’informar àmpliament dels assumptes públics perquè la
ciutadania puga ponderar opinions diverses i, fins i tot, contraposades. 

Els drets reconeguts en l’article 20 de la Constitució Espanyola no sols volen protegir
un  interés  individual  sinó  que  són  garantia  de  l’opinió  pública  lliurement  formada
«indissolublement  lligada  al  pluralisme  polític»,  tal  com  es  pronuncia  el  Tribunal
Constitucional en la sentència 159/1986.

El  sentit  de  la  proposta,  que  busca  oferir  la  màxima  transparència,  participació
ciutadana i l’accés a la informació, és facilitar als muserencs i muserenques totes les vies
de comunicació possibles amb l’admnistració local i ajudar d’esta manera a fer que molts
ciutadans que per  estudis,  treball  o  falta  de temps no poden acudir  en persona a les
sessions plenàries puguen tindre accés a consultar els plens fent ús d’Internet, a quasevol
hora i en qualsevol moment.

Entenem  que  això  no  és  més  que  una  extensió  lògica,  aprofitant  els  recursos
tecnològics  actuals,  de  l’acte  públic  i  d’assistència  lliure  que  ja  és  el  plenari  de
l’Ajuntament.

A més, oferir esta possibilitat no implica cap cost per a la hisenda municipal ja que la
gravació en format digital es pot fer amb facilitat amb molts dispositius i, si no és possible
habilitar un espai en la mateixa web municipal, hi ha diversos llocs gratuïts d’allotjament de
vídeo on es poden penjar les gravacions i enllaçar-les a la web municipal. 

No obstant això, quan la situació econòmica ho permeta –conscients com som de la
major complexitat tècnica i un cert possible cost afegit–, també hauria de ser un objectiu la
retransmissió en directe via web de les sessions plenàries.

Per tant, es proposa al PLE l’adopció dels següents:

ACORDS

1.-Que l’Ajuntament de Museros grave les sessions plenàries.
2.-Que les gravacions es publiquen en la web de l’Ajuntament de Museros en un termini no
superior als 10 dies posteriors a la celebració del ple.
3.- Que s’inicien les mesures necessàries perquè s’aplique a partir del primer ple ordinari
de febrer de 2012.

                                                                      A Museros, 13 de desembre de 2011
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