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Ferran Pardo Llopis, portaveu del grup municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ – Coalició 
Municipal Compromís fent ús de la legalitat vigent, presenta al Ple per al seu debat i aprovació 
si s’escau, la següent: 

 
MOCIÓ PER INCLUSIÓ DELS ACORDS PLENARIS AL BUTLLETÍ DʼINFORMACIÓ 
MUNICIPAL DE VINALESA 
 
El Butlletí dʼinformació Municipal Es fa saber… és actualment la ferramenta més directa i 
general que lʼAjuntament de Vinalesa disposa per a fer arribar al veïnat tota la informació de 
caràcter municipal. És directa i general perquè arriba a tots i cadascun dels domicilis de 
Vinalesa de manera mensual. Perquè allí sʼarreplega i sʼinforma de tota lʼactivitat, tant política, 
social com cultural que es genera. També perquè és un espai de comunicació i informació entre 
la institució municipal i el veïnat, tot i les limitacions pròpies del format paper.  
 
Una societat participativa i activa ha de comptar amb les ferramentes adequades per a tindre la 
informació més imparcial possible i que done ressò a la pluralitat dʼopinions. Són premisses 
necessàries sobretot quan es tracten informacions institucionals com puguen ser les referides 
als plenaris i als acords que es prenen. Defugir de la informació esbiaixada o no completa i 
donar cobertura als punts de vista de les forces polítiques municipals aporten al debat polític de 
Vinalesa serà un element que millorarà substancialment la qualitat de la informació i facilitarà la 
construcció dʼuna ciutadania millor informada, i disposada a prendre un rol actiu i participatiu. 
 
És per tot açò que proposem els següents acords: 
 
 

1. Que es publiquen al “Es fa saber...” els acords que es prenen als plens municipals per 
tal de donar major rellevància informativa a la informació de caràcter institucional. 
 

2. Que a les notícies que apareguen al “Es fa saber...” derivades de lʼactivitat que es 
desenvolupe als plens municipals, sʼincloga la pluralitat dʼopinions expressades pels 
grups polítics als mateixos. 

 

 

Vinalesa (lʼHorta Nord) a 27 de juny de 2013 
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