
Moció presentada pel BLOC-Compromís en el plenari del 28 de març  
demanat que es graven els plenaris i que estiguen accessibles a la web de  

l'ajuntament perquè tots els veÍns i veïnes que ho desitgen puguen 
visualitzar-los. La moció no s'aprova pel vot contrari dels regidors i  

regidores del PP (6) voten a favor BLOC (1) i PSOE (4). És trist que no es 
tinga voluntat política per fer més accessibles les decisions que es prenen  

al màxim órgan de decisió municipal.El BLOC sempre ho hem dit, la  
informació ens fa més lliures.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE 
BONREPÒS I MIRAMBELL

María  José  Amigó  Laguarda,  portaveu  del Grup  Polític 
Municipal  del  BLOC-Compromís  de  l'Ajuntament  de  Bonrepòs  i 
Mirambell,  presenta   la  següent  moció  per  al  seu  debat  i  aprovació,  si 
s'escau, en el pròxim ple municipal:

MOCIÓ - 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 veïns i 
veïnes de Bonrepòs i Mirambell 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 de la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER-  Que l’Ajuntament  de  Bonrepòs  i  Mirambell  grave  les 
sessions plenàries.

SEGON-Que les gravacions es publiquen en la web de l’Ajuntament 
de Bonrepòs i Mirambell en un termini no superior als 5 dies posteriors a la 
celebració del ple.

TERCER- Que s’inicien les mesures necessàries perquè s’aplique a 
partir del primer ple ordinari de març de 2012.

Bonrepòs i Mirambell a 21 de març de 2012.

Signat. María José Amigó Laguarda


