
 

MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT RETRANSMETI ELS PLENS 
MUNICIPALS EN DIRECTE 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Davant l’escenari polític actual cada cop són més els ciutadans que reclamen més participació, 
més transparència i més accessibilitat en tot allò que fa referència a la presa de decisions dels 
seus representants públics. 
 
Les institucions, sempre amb la finalitat última de servei públic, han de facilitar l’accés al debat 
polític i provocar de manera activa un funcionament transparent, obert i accessible per a tothom. 
Alhora, no podem obviar tampoc que una part de la població sent desafecció vers la política i que, 
per tant, els representants i els electes hem d’esforçar-nos més per tal d’apropar el debat, la 
reflexió i la presa de decisions als nostres conciutadans i conciutadanes.  
 
El ple del nostre ajuntament és, sens dubte, un espai plural de debat i presa de decisions molt 
rellevants per l’interès públic dels ciutadans del municipi, i per tant és de vital importància que totes 
aquelles persones que no pugui assistir presencialment en els plens puguin, almenys, seguir-ne el 
seu desenvolupament a distància a través de la retransmissió audiovisual per internet i ràdio. 
Precisament l’aparició de les noves tecnologies i les TIC posa en el nostre abast moltes eines que 
ens serveixen per facilitar aquesta transparència i participació ciutadana i a més a més amb un cost 
molt baix. 
 
D’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència establerta, els Plens són actes públics que 
poden ser gravats, tant des de la pròpia Corporació com des del públic i que aquestes gravacions 
poden ser difoses, fins i tot en directe, en tant que no vulneren la protecció de dades. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Roda de Ter proposa 
d’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Que l’Ajuntament assumeixi l’enregistrament audiovisual de totes les sessions dels plens 
d’aquest municipi, tant ordinàries com extraordinàries, per tal que els ciutadans puguin fer-ne el 
seguiment a distància, tant en directe com en diferit, a través d’internet. 
 
Segon. Que l’Ajuntament habiliti el canal de comunicació via internet que consideri més oportú i 
que s’adapti a les necessitats tècniques que requereixi dit enregistrament per tal de retransmetre 
en directe la seva gravació i que també permeti posteriorment l’accés lliure a l’enregistrament. 
 
Tercer.  Instar a l’Alcalde del nostre municipi que autoritzi la gravació i retransmissió en directe i en 
diferit dels plens ordinaris i extraordinaris d’aquest ajuntament. 
 
Quart. Que s’implementi aquesta mesura en la major brevetat possible i es notifiqui en els canals 
de comunicació habituals de l’Ajuntament. 
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