MOCIÓ PER A LA RETRANSMISSIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES
Al llarg dels darrers anys la transparència en l’activitat de les institucions
públiques i els seus representants ha guanyat una importància considerable, jugant
un paper fonamental en promoure la proximitat amb la ciutadania, fet que ha
repercutit en un increment de la confiança i, sobretot, de la participació d’aquesta
en la vida institucional.
En aquest sentit, innumerables consistoris arreu del nostre país han implementat la
retransmissió de les seves sessions plenàries – com també fem a Granollers – per
tal de que el conjunt de la ciutadania pugui connectar-se i conèixer de primera mà
les qüestions que s’hi tracten, i, fins i tot, darrerament s’ha permès que aquests
puguin també interpel·lar els regidors i regidores un cop finalitza l’Ordre del Dia.
Aquesta, creiem, és una gran oportunitat per tal que la ciutadania conegui de
primera mà en què consisteixen les sessions del Ple i les qüestions que s’hi tracten
i, sobretot, per a fer visible que les institucions públiques no son quelcom opac, si
no un espai de participació de la ciutadania i els seus representants electes.
Precisament per aquest motiu, obrir nous espais a la ciutadania pot ser la manera
d’incrementar-ne encara més la confiança i fer-la més partícip de les seves
institucions. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona retransmet ja fa anys les
sessions de les Comissions Informatives, tal i com ho fa el Parlament de
Catalunya.
La retransmissió de les Comissions Informatives, creiem, és el següent pas natural
a la retransmissió de les sessions plenàries, tot entenent que les Comissions
Informatives representen un espai de debat i de participació dels representants
electes que cal donar a conèixer a la ciutadania, per tal de donar visibilitat a la
tasca que s’hi fa, de debat i col·laboració entre govern i oposició.
I per això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Estudiar la viabilitat tècnica i jurídica de la retransmissió de les
sessions de Comissions Informatives, tot atenent als criteris de confidencialitat que
s’escaigui.
SEGON.- En cas que sigui viable la retransmissió de les sessions de Comissions
Informatives, impulsar la mesura i retransmetre-les de la mateixa manera que es fa
amb les sessions plenàries.
Granollers, 20 de maig de 2020

