Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, per tal
de ser debatuda i aprovada, si s’escau, en el proper ple de l’Ajuntament
de Riudoms, de conformitat amb l’article 106 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DECRET LEGISLATIU 2/2003, de
28 d'abril):

Ates que Riudoms compta amb una emissora municipal, denominada Ona
Riudoms que emet en el 98.6 de la freqüència Modulada (F.M.), des de fa
anys.
Ates que en l’actualitat, malgrat es publiciti a la pàgina web de
l’Ajuntament, ja fa temps que resta inoperativa, buida de programes i
continguts.
Ates que, així mateix, se l’esmenta al Reglament de mitjans de comunicació
de l’Ajuntament, amb expressa reserva d’un espai per als Grups Municipals.
Ates que, com a mitja de comunicació pública, cal que la dita emissora
serveixi tan pel lleure com per a complir la seva funció informativa i de
transparència pel que fa a l’activitat municipal.
I ates que, les noves tecnologies i particularment internet, han donat un
nou impuls a la ràdio arreu del món (audioblogs, radio a la carta, programes
en format digital...)
El Ple de l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA
1. Impulsar l’activitat de l’emissora municipal Ona Riudoms, obrint un
procés de participació ciutadana, creant la pertinent comissió
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d’estudi si s’escau, fixant-la com a prioritat de la Comissió Informativa
de Cultura convocant-la a tal efecte i amb la participació d’antics
membres d’Ona Riudoms i resta de la societat civil riudomenca.
2. Així mateix, en virtud de la tasca d’informació i transparència que han
de complir els mitjans públics, i amb la voluntad d’acostar al màxim al
ciutadà l’actualitat municipal, s’acorda la radiodifusió dels Plenaris
Municipals, publicitant-ne la seva emissió en directe i en redifusió.
3. Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la
radio municipals

Salvador Mestre Gispert
Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal

Riudoms, 20 d’agost de 2008

Pàgina 2 de 2

