MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A INCLOURE
ESPAIS D’EXPRESSIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA REVISTA MUNICIPAL LA PINASSA
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, D’ACORD AMB ALLÒ QUE PREVEU L’ARTICLE 103 DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL 21/2002, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, PRESENTA, A FI QUE SIGUI
DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS
MUNICIPALS:
Atès que la ciutadania té dret a participar activament en la política, i a rebre una informació plural i objectiva.
Atès que la revista municipal La Pinassa no compta actualment amb espais on la ciutadania pugui expressar-se
o formular idees o demandes.
Atès que incloure-hi un espai per a aquest propòsit contribuiria a una participació ciutadana real, a una major
implicació de la ciutadania en la política, i a una major objectivitat i pluralitat en la informació i comunicació
municipal.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1. Incloure a la revista municipal La Pinassa, des del proper número, espais on la ciutadania pugui participar i
expressar-se.
2. Habilitar els mecanismes pels quals es permeti a tota la ciutadania fer aquestes aportacions per a aquests
espais de la revista. Fer-ho per diferents vies per tal de permetre i fomentar la participació a diferents sectors
de la societat:
a) Per via electrònica: habilitar un correu específic, o el mateix correu de premsa de l’Ajuntament, on les veïnes
i veïns puguin enviar els seus textos.
b) Per via presencial: permetre que els veïns sense accés a internet o poc habituats al seu ús, o que prefereixin
una via presencial, puguin entrar una instància amb el seu text.
c) Per via xarxes socials: per a fomentar la implicació i participació de la gent més jove, permetre que s’enviïn
els textos als comptes de l’Ajuntament en xarxes socials.
3. Habilitar un espai al web municipal on es puguin veure tots aquests textos que la ciutadania vagi enviant.
4. En cas que es rebin més textos que els que càpiguen a l’espai habilitat a la revista, o en cas que algun text
no es consideri adequat, s’hauran de mantenir en tot cas tots ells a la pàgina web, i la selecció de textos per
a la revista s’haurà de fer de forma transparent, amb criteris únicament objectius i de pluralitat, i decidida o
supervisada pels partits polítics.
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