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Administració Local

2016-07225
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 16 de juny de 2016 aprovatori de l’annex del Reglament municipal regulador 
de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de l’Ajuntament 
de l’Aldea Reglament orgànic 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.

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

L’Ajuntament de l’Aldea en sessió de Ple de data 11 de març de 2016 va aprovar inicialment el reglament regulador 
de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipal. Aquest reglament 
va quedar defi nitivament aprovat en no haver-se presentat al·legacions durant el tràmit d’informació pública. La 
publicació del text íntegre d’aquest reglament s’efectuà en el BOP de Tarragona de data 23 de maig de 2016.

L’Aprovació d’aquest reglament per part de l’Ajuntament de l’Aldea ha suposat un pas endavant respecte la previsió 
continguda a 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, el qual estableix que el Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i 
grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament i s’afegeix que els respectius plens han d’aprovar 
un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquets mitjans ‘pels regidors i els grups municipals constituïts 
al sí de la corporació.

No obstant l’anterior es considera convenient que per part de l’Ajuntament s’adoptin noves disposicions que 
concretin les previsions del reglament enunciat anteriorment amb la fi nalitat de contribuir a fer efectiva la previsió 
legal continguda a l’art. 170.2 citat anteriorment, i amb aquest fi  s’han elaborat les disposicions següents, que tenen 
un caràcter complementari respecte el reglament municipal aprovat per Ple en data 11 de març de 2016.

Article 1. 
Aquest annex pretén concretar el dret de les regidores i regidors i dels grups municipals a disposar d’un espai als 
mitjans de comunicació següents:
1- El butlletí municipal Infoaldaia
2- L’emissora municipal Antena Aldaia
3- La web municipal www.laldea.cat 

Article 2.
El dret d’accés als mitjans de comunicació i informació escrits de titularitat municipal es concreta amb la reserva 
d’espai en cadascun dels mitjans per tal que els grups polítics puguin exposar les seves opinions i expressar el seu 
punt de vista en relació a temes d’interès públic. 
La participació dels grups i/o regidores i regidors als mitjans municipals es gestionarà per mig del tècnic municipal 
de comunicació per tal de mantenir els criteris professionals de cada mitjà. 

Article 3.- Disposicions específi ques relatives al butlletí municipal Infoaldaia. 
Es garantirà un espai reservat per a cadascun dels grups municipals, repartit de forma igualitària independentment 
de la seva representació en número de regidors en el Plenari de l’Ajuntament. 
Cada grup municipal disposarà de com a màxim de mitja pàgina.

Article 4.- Disposicions específi ques relatives a l’emissora municipal Antena Aldaia
Els grups municipals tindran un espai a la programació de l’emissora municipal, en proporcionalitat a la seva 
representació en el Plenari de l’Ajuntament, i sempre seguint els criteris dels professionals de la comunicació que 
treballen al mitjà. 
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Cada grup municipal disposarà d’un espai, un cop al mes i com a màxim, de 10 minuts, més 3 minuts addicionals 
per cada regidor electe.

Article 5.- Disposicions específi ques relatives a la web municipal www.laldea.cat
Es penjaran els enllaços amb les respectives pàgines web dels grups municipals.
Es penjarà el butlletí municipal Infoaldaia en format PDF.
L’emissora municipal es podrà escoltar a la web mitjançant el sistema streaming. 

Article 6.- Seguiment del reglament 
L’aplicació d’aquest reglament quedarà en suspensió en aquelles ocasions en les quals l’accés de les formacions 
polítiques als mitjans de comunicació de titularitat pública estigui regulat per una legislació superior, com és el cas 
de les campanyes electorals.

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest annex, 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 6 de setembre de 2016.
L’alcalde,
Signatura: Daniel Andreu i Falcó.
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