Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT SOBRE LA PDR PER GARANTIR EL MANTENIMENT
DEL FONS AUDIOVISUAL DE MATARÓ I FER POSSIBLE LA SEVA CONSULTA
En el debat corresponent a la proposta de resolució per “garantir el manteniment de
l’arxiu audiovisual de Mataró i fer possible la seva consulta pública” aprovada, amb
només els vots en contra del PSC, pel Ple Municipal celebrat ahir, l’actual president de
l’EPE Mataró Audiovisual i regidor responsable de l’Arxiu Municipal va justificar el vot
negatiu del govern “perquè ja ho estan fent”.
Els acords de la proposta aprovada demanen garantir el manteniment del fons
audiovisual de TVM, m1tv i Mataró Televisió, així com definir la forma per fer possible la
seva consulta i utilització pels possibles interessats, atès que la digitalització es dona
per feta a la part expositiva i la indexació de les imatges la suposem pel fet de trobar-se
dipositades i custodiades en un arxiu públic, i perquè si no fos així seria impossible
localitzar imatges determinades a l’hora de localitzar-les en els diferents discs durs en
que es troben.
Atesa l’afirmació de que “ja s’està fent” el que el ple va acordar, aquest grup municipal
formula, per ser contestades per escrit, les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quins són els treballs i inversions realitzats per garantir el manteniment i
disposar de còpies de seguretat de les imatges?
Segona.- Quin és el protocol establert per tal que tercers interessats, estudiosos,
entitats i la pròpia televisió pública puguin accedir a les imatges? (els agrairem ens en
facin arribar còpia).
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