PROPOSTA DE MOCIÓ PER LA PUBLICACIÓ DELS PLENS
MUNICIPALS

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la informació, la transparència i per
garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general,
començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals.
Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que
també està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació.
Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió
transparent facilitant al màxim la informació de l’acció política.
Atès que els plens són els òrgans màxims de decisió de la política municipal.
Atès que tot i que la publicació dels plens municipals en un mitjà oficial no és obligatori, la
seva difusió en format digital suposaria un avanç molt important en la difusió de la política
municipal a tota la població.
Atès que els plens municipals es graven actualment en format àudio per tal de poder fer les
actes.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés
l’adopció dels següents acords:
Primer. Fer un estudi del cost econòmic que tindria el fet de gravar en vídeo els plens
municipals per tal de difondre'ls a través de la pàgina web de l’Ajuntament d'Artés o de
la web de Televisió d’Artés i preferentment en directe.
Segon. Mentre es realitza l'acord primer i fins que no es gravin i es difonguin en vídeo
els plens municipals, publicar tots els talls corresponents a cada punt de l'ordre del dia
de la gravació dels plens que es realitza actualment en format àudio.
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