MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CANDIDATURA D´UNITAT POPULAR, I
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D´ALCOVER PER A LA
MODIFICACIÓ DEL PROTOCÒL DEL TELEMÀTIC

La participació de la ciutadania en política ha de ser una prioritat per tots els

organismes administratius. Per a fomentar-la és necessari que la llibertat d'expressió de
tots els grups polítics estigui assegurada. La pluralitat i la discussió d'opinions és la base
de la democràcia.

Després de la modificació dels estatuts d'altres mitjans municipals per assegurar la

pluralitat política, és necessari actualitzar el protocol de l'Agutzil Telemàtic, seguint
criteris com a criteris fonamentals la llibertat d'expressió de tots els grups municipals,
més enllà de la seva representativitat política, perquè així s'afavoreixi a la participació
dels alcoverencs i alcoverenques en el dia a dia polític del nostre poble.

En l'article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya diu:

“El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups
municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les
emissions de ràdio municipal i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament.

En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les
condicions d'accés i d'us d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals
constituïts al si de la corporació”.

De la mateixa manera, l'article 20.3 de la Constitució Espanyola exigeix que els mitjans
de comunicació social que depenen dels ajuntaments han de garantir el pluralisme polític
i social en els seus continguts, diu:

“La Llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació

social que depenguin de l'Estat o d'una entitat pública, i garantirà l'accés a aquests
mitjans dels grups socials i polítics significatius, tot respectant el pluralisme de la
societat i de les diferents llengües d'Espanya”.

Després que la resposta donada per l'Ajuntament a l'instancia presentada per la CUP

d'Alcover sigui que: “s'està treballant en aquest tema [en la creació d'una comissió de

treball per a la redacció d'un nou protocol en relació a la participació dels regidors i dels

grups municipals, en els òrgans d'informació i difusió municipal] i del qual se l'anirà

informant a mesura que es vagi disposant de la documentació oportuna”, els partits

polítics que presentem la moció considerem que, per afavorir la participació ciutadana

en les activitats que organitzen partits polítics i entitats alcoverenques, i per a

promocionar iniciatives locals, plantegem una actualització del protocol del telemàtic que
tingui en compte nous criteris.
Per això demanem que:


es faci entre tots els grups polítics del ple municipal de l'Ajuntament d'Alcover,
un nou protocol per a l'Agutzil telemàtic, seguint criteris que fomentin la

participació ciutadana en la vida política local, i que afavoreixin la promoció de les

activitats del poble. La reunió s'ha de dur a terme en un plaç màxim d'un mes, i
ha de servir per a posar les bases perquè els tècnics i responsables municipals
redactin el nou telemàtic, que s´intentarà que surti entre el màxim consens de
tots els grups.

Alcover, 11 de Gener de 2016

