MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA SOBRE LA
SECCIÓ “VULL PARLAR AMB TU: EL CIUTADÀ EXPOSA” DEL BUTLLETÍ
MUNICIPAL LA PINASSA
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ
A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, 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 en el passat Ple municipal del mes de juliol, el nostre grup municipal va
presentar una proposta per a què el butlletí municipal La Pinassa inclogui espais on
la ciutadania pugui expressar-se o formular idees o demandes.
Atès que la proposta expressada per el nostre grup municipal era explícitament
oberta i extensiva a la resta dels grups municipals i oberta als canvis que aquests
consideressin necessaris per tal d’aprovar col·lectivament i de forma acordada la
proposta.

Atès que els dos grups municipals que formen el Govern local de Premià de Dalt,
CiU i ERC, van rebutjar la proposta votant-hi en contra. Van expressar que ho feien
per estar en desacord només amb un punt de la proposta, mentre que estaven
d’acord amb la resta, tot i l’expressada voluntat de fer els canvis necessaris per
aprovar-la. L’altre motiu per rebutjar-la era perquè segons ells la proposta era el
mateix que el Govern ja estava preparant per al número de la revista corresponent
a aquell mateix mes de juliol (la secció “Vull parlar amb tu”).

Atès que l’únic punt on els grups de CiU i ERC van expressar que hi estaven en
desacord, referit als requeriments d’acceptació i publicació de les preguntes
ciutadanes, no s’inclou en aquesta nova moció.
Atès que el present número de la revista, el primer on es publiquen les preguntes
dels ciutadans i les seves respostes dins la secció “Vull parlar amb tu”, mostra com
aquesta secció no es correspon amb el que demanàvem, que va ser rebutjat
al·legant que sí que es correspon. Demanàvem que es publiquessin més d’una
pregunta i resposta, tant a la revista com al web, cosa que no es corresponia amb el

que la revista deia que es faria. Se’ns va dir que la revista deia que es “destacaria”
una sola pregunta, no que només se’n publiqués una, que per tant se’n publicarien
més d’una, i que també es publicarien al web totes aquelles que no fossin insultants.
A la revista, en canvi, hi apareix una sola pregunta i resposta. A la pàgina web,
apartat “Vull parlar amb tu”, no hi ha res més que el formulari per enviar preguntes a
l’Alcalde, actualitzat per darrera vegada el 14 d’octubre de 2014.
Atès que també considerem que hi ha espai a la secció i a la revista per encabir més
preguntes i respostes, sobretot en un número com aquest que ha comptat amb més
pàgines que els anteriors.

Atès que atendre i publicar més preguntes de la ciutadania 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 – CUP –
PA proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1. Canviar l’apartat “Vull parlar amb tu” al web de l’Ajuntament, convertint-lo en
un espai on apareguin totes les preguntes que la ciutadania hi enviï, sempre
que no faltin al respecte a ningú, i on es vagin publicant les respostes a
aquestes preguntes tant bon punt es puguin fer per part del regidor/a o
tècnic/a de l’Ajuntament que tracti l’àmbit preguntat.
2. Incloure a la secció “Vull parlar amb tu” del butlletí municipal La Pinassa, des
del proper número, més d’una de les preguntes enviades per la ciutadania,
així com les seves corresponents respostes.
3. Ampliar l’espai de la secció a la revista, si es considera necessari per encabir
més preguntes i respostes.
4. Permetre l’enviament de preguntes o consultes a aquesta secció no només
per via electrònica (mitjançant el correu electrònic o la secció al web, tal com
s’anuncia a la pròpia secció), sinó també mitjançant altres vies alternatives
per tal de permetre i fomentar la participació a diferents sectors de la societat:
a) 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 a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament.
b) 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.
5. La selecció de textos per a la revista s’haurà de fer de forma transparent,
amb criteris únicament objectius i de pluralitat, i per aquest motiu haurà de
poder ser decidida o supervisada per tots els grups polítics municipals.
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