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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D’acord amb allò que preveu el Reglament del Parlament de les Illes Balears 
al seu article 130, el grup parlamentari MÉS presenta la següent  
 

PROPOSICIÓ DE LLEI 
 

TITOL: De modificació de l’article 120 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears 

 
 
Les sessions del Ple de les Corporacions Locals són públiques, com és natural en 
una democràcia on els representants municipals han de retre comptes davant els 
ciutadans de les decisions que adopten i la seva justificació. 
 
El dret a la informació és un dret fonamental i les administracions democràtiques 
tenen el deure d’afavorir l’accés dels ciutadans a les seves decisions i als debats 
municipals. Així mateix, la informació afavoreix la participació, a la qual tenen dret 
els veïns, i les institucions han de fomentar. 
 
Els mitjans tècnics actuals ens doten de mecanismes pràctics i eficaços per 
transmetre els debats dels plens municipals en directe o disposar-ne de 
gravacions, és una oportunitat d’acostar les institucions als ciutadans que s’ha 
d’aprofitar. A fi que no s’hi posi entrebancs, tot i que la possibilitat de gravar les 
sessions públiques es pot deduir de la legislació vigent i la jurisprudència que s’hi 
ha pronunciat, es considera oportú recollir-ho expressament en la llei 20/2006 de 
règim local, essent aquest l’objecte únic de la present llei. 
 
Article únic.- 
 
S’afegeix un apartat, el quart, a l’article 120 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les illes Balears, amb la següent redacció: 
 
“4.- Les sessions públiques poden ser gravades pel públic assistent, els 
mitjans de comunicació o els mateixos participants. La difusió de dites 
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gravacions s’atendrà a la normativa de caràcter general dels actes públics, 
sense que s’hi puguin establir limitacions addicionals.” 
 
Disposició final.-  
La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el diari oficial. 
 
 
 
A seu del Parlament,  7 de maig de 2013        
 
                                                                                                                                 
         
 
                                                                                                
El portaveu                                                                    El diputat 
Gabriel Barceló i Milta                                                   Antoni Alorda i Vilarrubias 
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Antecedents: 
 

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Constitució espanyola 
- Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 

 
 


