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Administració Local

2016-03830
Ajuntament de l’Aldea

ANUNCI 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a 
defi nitiu l’Acord plenari inicial de data 11 de març de 2016 aprovatori del Reglament regulador de la participació dels 
regidors/ores i dels grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipal, el text íntegre del qual es fa 
públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS 
D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL.

L’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modifi cació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, va introduir modifi cacions en relació a la participació dels regidors i grups municipals 
als mitjans d’informació i difusió municipal, amb l’objecte de garantir el dret d’accés i la llibertat d’expressió.

Atès que l’Ajuntament de l’Aldea és titular de diferents mitjans de comunicació i informació municipal, es considera 
convenient disposar d’un reglament municipal que asseguri la participació i la pluralitat política i de sensibilitats que 
representa el consistori.

CAPÍTOL PRIMER. Normes generals

Article 1.
És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment del dret a la informació pública i a la participació dels regidors 
i grups municipals als mitjans d’informació i difusió de titularitat municipal

Article 2.
Són mitjans d’informació i difusió municipals:
- El tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
- Els plafons d’informació municipal instal·lats als diversos punts del municipi
- El butlletí d’informació municipal 
- L’emissora de ràdio municipal.
- La pàgina web municipal.
- Xarxes socials

Article 3.
No s’entendrà com a mitjà d’informació i difusió municipal els fulletons, i altres publicacions destinades a donar 
informació d’actes i actuacions concretes, com ara campanyes de salut, de medi ambient, informació de caràcter 
cultural, programes de festa major, i en general qualsevol edició pròpia per el desenvolupament de les tasques i 
actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana. 

Article 4
La fi nalitat dels mitjans de comunicació municipals de l’Aldea és la prestació de serveis municipals dins l’àmbit 
de la informació i la comunicació adreçats a la divulgació i al foment d’activitats cíviques i ciutadanes en el camp 
de la cultura, el lleure i la formació; contribuir al coneixement de la realitat social del municipi i a la participació 
dels aldeans i aldeanes en la dinàmica del poble; promoure la identifi cació de la ciutadania amb l’Aldea i la millor 
convivència entre ciutadans i ciutadanes i les seves diverses expressions culturals.
Aquest servei municipal, ofert a través dels diferents canals, transmetrà un contingut que es regirà pels principis 
generals següents:
a)  L’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions
b)  La diferenciació entre informacions i opinions. Quant a aquestes últimes, s’haurà d’identifi car necessàriament la 

persona de qui procedeixen.
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c)  El respecte al pluralisme polític, religiós, cultural i lingüístic
d)  El respecte a l’honor, al treball i a la vida privada de les persones i a tots els drets i llibertats reconeguts per la 

Constitució.
e)  La protecció de la joventut i la infància, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2010, de 31 de març de la 

Comunicació Audiovisual i la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
i especialment la normativa vigent en allò que es refereix a la promoció i no discriminació de la dona.

f)  El respecte dels valors d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució
g)  La col·laboració en el procés de normalització de la llengua catalana.
S’utilitzarà el català com a llengua vehicular, tot i que els entrevistats, convidats, interlocutors, etc., que ho desitgin, 
tindran dret d’expressar-se en les altres llengües coofi cials de Catalunya i l’aranès, així com en anglès o francès, 
en cas de persones estrangeres.

Article 5.
Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació i difusió de titularitat pública han de fomentar la participació 
dels regidors i dels grups polítics per assegurar la pluralitat, amb l’assignació d’uns espais i d’uns temps, en el cas 
dels mitjans audiovisuals, en el format i amb l’estructura que la direcció del mitjà proposi, garantit una presència 
proporcional als diversos grups municipals. 

Article 6.
Els directors o responsables dels mitjans de comunicació de titularitat pública i difusió municipal, elaboraran una 
proposta, que s’elevarà al Plenari, en la que hi faran constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la participació 
i accés dels regidors i dels grups municipals. 

Article 7
7.1
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el 
municipi, però no podrà utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions electorals pels quals es 
presenten a les eleccions municipals.
7.2
Els mitjans de comunicació municipals han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Mitjançant un 
tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, 
retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no s’utilitzaran com a eina 
de propaganda política de la formació que deté l’executiu.
7.3
Durant les campanyes electorals, s’aplicarà estrictament el règim especial que estableix la normativa electoral, 
pel que fa a inclusió d’espais electorals gratuïts i dedicació informativa a les diferents opcions que concorren a les 
eleccions. En qualsevol cas, s’atendran les indicacions de la Junta Electoral de Zona.

Article 8.
S’entendrà sufi cientment garantit el dret d’accés als mitjans de comunicació de titularitat pública i als mitjans 
d’informació i difusió municipal la retransmissió en directe, o en diferit, dels plens municipals mitjançant l’emissora 
de ràdio local.

Article 9.
Les intervencions dels grups municipals siguin escrites o orals, hauran de basar-se en el respecte mutu i s’evitarà 
la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública.

Article 10
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el 
municipi però no podrà utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions electorals pels quals es 
presenten a les eleccions municipals.

Article 11
Els mitjans de comunicació han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi, fomentant la identitat local, 
donant a conèixer els seus orígens, les tradicions i les activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials 
polítiques...).
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Article 12
Es reconeix als ciutadans i ciutadanes el dret a puntualitzar i, si s’escau, a rectifi car la informació difosa pels mitjans 
de comunicació municipals. Per a l’exercici d’aquest dret, caldrà que la petició es presenti per escrit a la regidoria 
responsable dels mitjans de comunicació i difusió municipals., i que la puntualització demandada tingui veritable 
transcendència i rellevància de cara al contingut de la informació difosa.

CAPÍTOL SEGON. Els butlletins i publicacions

Article 13
En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal de caràcter generalista del municipi 
i que siguin de titularitat municipal. s’haurà de garantir un espai de l’edició que es posarà a disposició dels grups 
municipals per tal que hi facin les seves aportacions.

Article 14
El repartiment de l’espai assenyalat a l’article anterior es farà per parts iguals, i en cada butlletí o publicació, per tots 
els grups polítics amb presència al consistori. 

Article 15.
Els butlletins i les publicacions periòdiques donaran a conèixer les actuacions i activitats desenvolupades pels 
regidors que tinguin encomanades i delegades tasques per part de l’Alcaldia, i inclouran les informacions necessàries 
per a garantir a tots els ciutadans el coneixement i les condicions d’accés als serveis públics municipals. 

Article 16.
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els butlletins municipals si no ha estat aprovat 
expressament per l’òrgan de govern d’aquest i, en aquest cas, els espais seran idèntics per tots els grups polítics 
que tinguin representació en el consistori. 

Article 17.
Es podrà incloure dins en els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal anuncis 
d’empreses i persones, amb la fi nalitat de contribuir al fi nançament dels esmentats instruments de difusió. 

Article 18.
L’ajuntament aprovarà unes tarifes públiques per a les insercions publicitàries. Pel cas dels grups polítics municipals, 
i en el supòsit d’autoritzar-se la inserció, el preu d’aquestes insercions publicitàries no podrà ésser inferior al preu 
públic de les insercions lliures. 

Article 19.
Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fi ns que aquestes no hagin estat celebrades, no es 
podrà difondre ni editar cap butlletí ni publicació periòdiques destinades a la informació municipal llevat de les 
exceptuades a l’article 3 del present reglament.

CAPÍTOL SEGON. Els mitjans audiovisuals

Article 20.
Els mitjans de comunicació locals, de titularitat municipal, tal com ràdio, en el cas que els òrgans de direcció creguin 
oportú i convenient d’emetre programes d’informació municipal hauran de garantir la presència als regidors i grups 
municipals. 

Article 21.
Els grups municipals, a petició expressa del seu portaveu, podran accedir a la ràdio municipal per efectuar 
comunicats/declaracions d’interès local. La informació municipal podrà incloure entrevistes i declaracions dels 
regidors que exerceixen competències.

Article 22.
En relació a la intervenció dels grups municipals a l’emissora de ràdio local, aquesta es podrà efectuar ja sigui per 
mig del seu portaveu o de qualsevol altres regidor integrant d’un grup municipal que hagi estat delegat pel seu propi 
portaveu als referits efectes.
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CAPÍTOL TERCER. Els taulons d’anuncis i d’informació i pàgina Web 

Article 23.
En els taulons d’anuncis per a la informació ciutadana situats en l’edifi ci de l’ajuntament o en els centres socials, 
punts d’informació juvenil, o en d’altres serveis de titularitat municipal, els grups polítics tindran dret a donar-hi 
informació de la seva activitat municipal.

Article 24.
L’espai destinat a la informació tramesa pels grups polítics municipals es repartirà a parts iguals pels diversos grups 
municipals.

Article 25.
La col·locació en els taulons d’anunci i d’informació municipals serà executada per les persones responsables dels 
esmentats espais, i no podrà fer-se de forma individual per part dels regidors si no hi estan degudament autoritzats 
per l’alcalde o pel regidor delegat responsable dels mitjans de comunicació locals.

Article 26.
La informació adherida als taulons o plafons d’anuncis serà retirada pel personal municipal responsable de la seva 
col·locació als deu dies de ser-hi fi xada.

Article 27.
En la pàgina web de l’ajuntament hi haurà un espai dedicat a la informació dels grups municipals, que s’actualitzarà 
segons el criteri de cadascun dels grups municipals. Tots els grups disposaran del mateix espai.
No s’utilitzarà la web municipal per a fi ns propagandístics.

Article 28
Tots els regidors de l’equip de govern, així com els grups municipals han de respondre amb la màxima agilitat les 
preguntes o reclamacions que reben dels internautes a través del correu electrònic accessible a través del web 
municipal.

Article 29
La informació de caràcter dinàmic del web, com són la secció de notícies i d’agenda, s’actualitzaran periòdicament, 
com a mínim un cop per setmana.

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament, una vegada aprovat defi nitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació 
íntegra del seu text en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i transcorreguts els terminis establerts en 
l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L’Aldea, a 10 de maig de 2016.
L’alcalde, 
Signatura: Daniel Andreu i Falcó.
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