
 

MOCIÓ PER DEMANAR LA RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PER INTERNET EN 

FORMAT DE TV 

El Ple és l’òrgan de govern municipal en què participen tots els regidors i regidores del 
consistori. Per això constitueix un espai de debat emblemàtic de la política local i és un 
dels que mereix més atenció i interès informatiu per la ciutadania, especialment perquè 
s’hi exposa tant la visió dels grups polítics municipals que són al govern, com la dels que 
són a l’oposició. En aquest sentit és una oportunitat pel debat polític, plural i representatiu 
de la ciutadania de Palau-solità i Plegamans. 
 
Sovint els ciutadans no poden assistir presencialment a les sessions del Ple i, per tant, no 
poden tenir un accés directe a la informació que genera. Sortosament, els mitjans de 
comunicació recullen els aspectes més rellevants d’aquestes sessions, i també el web 
municipal reprodueix l’acta literal escrita de les sessions posteriorment. 
 
Tanmateix, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació –les TIC- 
permeten que des de l’Ajuntament es puguin establir noves dinàmiques de funcionament 
per millorar la informació al ciutadà, la transparència institucional i l’acostament entre 
política i ciutadania. 
 
En aquest sentit, altres municipis catalans (alguns amb menor població que el nostre), com 
Castelló d’Empúries, Vilassar de Mar, Mollerussa, Castellbisbal o Mollet del Vallès, han 
impulsat experiències de retransmissió audiovisual en línia de les sessions del Ple, amb 
l’objectiu de mostrar la màxima transparència en la gestió i aconseguir una comunicació 
més dinàmica, més àgil i més pròxima amb els ciutadans. 
 
Per això, des d’ERC-AM Palau-solità i Plegamans presentem per al seu debat, votació i 
aprovació, si s’escau, l’adopció del següent, 
 

ACORDS 

Primer.- Valorar el cost econòmic de publicar al web municipal l’enregistrament 

audiovisual de les sessions dels plens municipals perquè es puguin seguir en línia (en 

directe i en diferit), amb l’objectiu que qualsevol ciutadà que disposi de connexió a 

Internet pugui veure les sessions en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món. 

Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el servei. 

Tercer.- Que l’Ajuntament publiciti a través d’internet i els mitjans que tingui a l’abast la 

celebració dels plens municipals i la seva retransmissió, juntament amb les ordres del dia 

corresponents. 

Quart.- Com a complement al servei, facilitar als ciutadans que no tenen connexió a 

internet el servei que ofereix la Biblioteca Pública de manera gratuïta perquè hi puguin  

 

accedir i, així mateix, posar en marxa des de la mateixa Biblioteca Pública un servei gratuït 

de préstec dels DVD dels plens perquè els ciutadans els puguin veure també al televisor. 
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