La Llei de Bases de Règim Local estableix a l’article 69 que les corporacions locals han
de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els
ciutadans en la vida local.
Els mitjans de comunicació públics locals són un servei públic i tenen un paper molt
important com a element cohesionador dels municipis, com a referent informatiu, com a
impulsor de la participació ciutadana i com a aparador de les activitats quotidianes
econòmiques, socials, culturals, de la pluralitat política, ... i dels projectes de futur.
Atès que des de la seva creació, com a mitjans públics locals, Ràdio Mollet i Vallès
Visió han ofert informació plural, han fomentant la participació en els seus espais de
ciutadans i ciutadanes, han fet difusió de les diferents iniciatives socials que han tingut
lloc a la ciutat i de les activitats que realitzen des del ric teixit associatiu de la nostra
ciutat.
Atesa la tasca professional, de rigor informatiu i de servei públic que desenvolupen tots
i totes les professionals que treballen als mitjans públics locals i als gabinets de premsa i
comunicació per tal de facilitar la informació més amplia possible de l’acció de govern
de les corporacions locals (LBRL).
Atès que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el informe emès en data 24 de
maig de 2012 i aprovat pel Ple del Consell en data 6 de juny de 2012, conclou que no
es constata cap vulneració dels principis de pluralisme, atès que, en termes generals, hi
ha representació tant dels governs com de les oposicions dels diferents municipis que
conformen el Consorci i fa palès l’esforç esmerçat en l’observança del pluralisme
territorial del canal de TDT.
Atès que la situació de crisi econòmica actual està comportant importants retallades del
pressupostos de les administracions públiques i, en aquest sentit, els mitjans de
comunicacions públics també estan patint les conseqüències de la disminució de
recursos públics. El cana Vallès Visió no és aliè aquest realitat i la sortida del Consorci
dels municipis de La Llagosta, Sant Fost de Campsentelles i Vilanova del Vallès ha
comportat l’adopció de mesures d’ajust pressupostari importants, tot intentar mantenir
al màxim la qualitat d’aquest servei públic d’informació local.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada en data 19 de desembre de 2011,
va aprovar una proposta d’acord de per al manteniment d'uns mitjans de comunicació
públics de qualitat

Per això que es proposa que el Ple
ACORDI
1. Reiterar el compromís en la defensa dels mitjans de comunicació públics locals i
comarcals i destacar l’esforç que des de l’àmbit local s’està fent perquè malgrat
les dificultats es pugui continuar oferint aquest servei públic.
2. Reconèixer públicament la tasca que desenvolupen els i les professionals que
treballen als mitjans de comunicació públics locals – Ràdio Mollet i Vallès
Visió- així com al gabinet de comunicació i premsa de l’Ajuntament.
3. Destacar i fomentar la tasca dels òrgans de participació i de seguiment dels
mitjans públics locals, tals com el Consell d’Administració de Mollet
Comunicació i el consell de participació de Vallès Visió.
4. Continuar potenciant la pluralitat democràtica i la participació ciutadana als
mitjans de comunicació públics.
5. Adherir-se al Decàleg de Bones Pràctiques de Comunicació Local Públic i
promoure’n l’adhesió d’altres organismes que gestionen mitjans de comunicació
públics locals.
6. Traslladar aquest acord al Consorci Teledigital Mollet i als ajuntament que en
formen part.

