
 
 Decideix Llorenç 

CUP - AMUNT 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (DL-CUP-AMUNT)  
PER LA RETRANSMISSIÓ DELS PLENS EN DIRECTE 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
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 per al debat polític, plural i 
representatiu de la ciutadania de Llorenç del Penedès.  
 
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. 
 
És cert que en el web municipal es reprodueix l’acta literal escrita de les sessions 
posteriorment, i que també hi ha resums de les votacions en el butlletí i la revista local.  
 
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. 
 
Per tots aquests motius, el 2015 a l’inici del passat mandat vam demanar retransmetre 
on line i en obert els plens municipals del consistori. L’equip de govern de llavors, 
encapçalat per l’actual alcalde de JxLlorenç, va respondre que es duria a terme en el 
moment de trasllat al nou ajuntament ja que la tecnologia d’aquest nou ajuntament ho 
permetria. Han passat uns mesos des del primer ple celebrat en el nou edifici i seguim 
sense poder veure en vídeo els plens enregistrats. 
 
Atès que en el moment d’inaugurar el nou ajuntament aquest ja disposava d’un equip 
de càmera i so per poder gravar els plens municipals, Decideix Llorenç proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER: Valorar el cost econòmic de publicar al web municipal o a qualsevol web o 
xarxa on sigui legalment possible, 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. 
 



 
 Decideix Llorenç 

CUP - AMUNT 

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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