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MOCIÓ PER UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ PLURALS. 
 
La comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer tots els 
serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del consistori. És per 
tant, una part cada vegada més rellevant de la comunicació pública i de la comunicació 
en general. 
 
En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de complir una doble funció: en 
primer terme, facilitar l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i 
d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, en segon terme, promoure una opinió 
pública lliure. 
 
L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures dels 
municipis, “la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així 
com la promoció de la participació ciutadana”. Tanmateix, l’article 170.2 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya diu que “ El Ple de l’ajuntament ha de 
garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i 
difusió municipal, com ara les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els 
butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar 
un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels 
regidors/es i els grups municipals constituïts al si de la corporació”. 
 
Tal i com estableix la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya 
(articles 32, 33 i 34), els ajuntaments han de garantir la professionalització i 
independència de la comunicació local, aprovant reglaments, contractes, programa, 
estatus de redacció, creant consells professionals i escollint els seus directius amb 
concursos públics en base a mèrits professionals. 
 
És indispensable, doncs, que els ajuntaments posin les eines perquè els mitjans 
públics de proximitat siguin viables econòmicament i independents políticament. 
 
Només així podran complir plenament la seva missió: ser un servei indispensable en 
democràcia, la millor garantia de la pluralitat és la professionalitat. 
 
La passada legislatura el nostre Ajuntament disposava del Consell dels mitjans de 
comunicació. 
 
Aquest Consell estava conformat per representants dels dos grups polítics, el director 
del gabinet de premsa i un representant de la ciutadania, sent una eina plural i 
escoltada per tothom. 
 
Creiem que aquesta eina és important per poder debatre tots els continguts a publicar i 
a quin lloc és més adequat per tal de garantir l’èxit de visualització així com una 
pluralitat en ela comunicació del nostre poble. 
 
Per la qual cosa el nostre grup municipal ENDAVANT – ERC proposem la presa dels 
següents acords. 
 
ACORDS 
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Primer.- La restitució del consell de mitjans de comunicació del nostre ajuntament. 
 
Segons.- Realitzar la reunió d’aquest consell trimestralment per poder debatre totes les 
notícies del nostre poble i donar les directrius necessàries al nostre gabinet de premsa. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord al nostre gabinet de premsa, als mitjans de 
comunicació que treballen amb els nostre ajuntament i als antics representants del 
consell. 
 


