REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I
GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS 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 modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, ha introduït modificacions en relació a la participació
dels regidors i grups municipals als òrgans d’informació i difusió municipal, amb
l’objecte de garantir el dret d’accés i la llibertat d’expressió. Tradicionalment els
mitjans de comunicació local han estat els butlletins i en alguns casos les ràdios
municipals, sense oblidar aquells municipis en què s’han implantat televisions de
caràcter local.
Arran d’una proposta presentada pel grup Cabrerès i Progrés i aprovada unànimament
pel Ple en sessió de 26 de març de 2009, s’ha concretat la previsió de l’esmentat
article 170.1 en un text legal que esdevé de compliment obligatori, tot garantint un
sistema de difusió i participació de tots els membres de l’Ajuntament.
Per tal de dotar-se de l’instrument necessari per a la regulació de la participació
dels grups i regidors als mitjans de difusió de titularitat municipal, el Ple de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó adopta el següent Reglament,
CAPÍTOL PRIMER. Normes generals
Article 1.
És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment dels dret a la informació
pública i a la participació dels regidors i grups municipals als mitjans de comunicació
de titularitat pública i els òrgans d’informació i difusió municipal.
Article 2.
Són òrgans de d’informació i difusió municipals:
-Els mitjans de comunicació audiovisuals, en cas que siguin creats.
-El butlletins municipals amb una periodicitat d’edició.
-La pàgina web de l’Ajuntament.
Article 3.
No s’entendran òrgans d’informació i difusió municipal:
-Els fulletons o publicacions destinades a donar informació d’actes i actuacions
concretes, com ara campanyes de salut, informació de caràcter cultural com temporades
estables, cicles d’actuacions, programes de festa major, i en general qualsevol edició pròpia per al
desenvolupament de les tasques i actuacions de caràcter
municipal i dirigides a la informació ciutadana.
- Els taulons d’anuncis municipals.
Article 4.
Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans
d’informació i difusió municipal, han de fomentar la participació dels regidors i
dels grups polítics per assegurar la pluralitat dels mitjans, d’acord amb la regulació
continguda en aquest Reglament.
Article 5.
Les intervencions, siguin escrites o orals, hauran de basar-se en el respecte mutu
i s’evitarà, en la mesura del possible, la confrontació personal, i caldrà mantenir
unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública.
Article 6.
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat
en la Corporació i en el municipi, i no podrà utilitzar-se per a la propaganda
dels partits polítics o coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions
municipals.
CAPÍTOL SEGON. Els mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat municipal.
Article 7
En el cas dels mitjans audiovisuals, caldrà assignar uns temps d’intervenció a cada
grup municipal, en el format i amb l’estructura que la direcció del mitjà proposi,
garantint una presència proporcional als diversos grups municipals.

Article 8.
Els responsables dels mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat pública
elaboraran una proposta que s’elevarà al Ple perquè sigui aprovada, per majoria
simple, en la qual hi faran constar quin temps pot destinar-se a la participació i
accés dels regidors i dels grups municipals.
CAPÍTOL TERCER. Els butlletins i publicacions
Article 9.
En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal
de caràcter generalista del municipi i que siguin de titularitat pública, s’haurà de
garantir que un 10% de l’edició es posarà a disposició dels grups municipals per
tal que hi facin les seves aportacions.
En el cas que el 10% del butlletí o publicació sigui inferior a una plana, l’espai a
disposició dels grups municipals correspondrà a una plana completa.
Article 10
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 11.
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 de les condicions d’accés als serveis públics
municipals, així com el seu funcionament.
Article 12.
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els butlletins
municipals.
Article 13.
Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins 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 QUART. La pàgina web
Article 14.
La pàgina web inclourà informació de caràcter institucional, com ara adreces,
telèfons i horaris de l’Ajuntament, informació sobre l’activitat administrativa i les
dades corresponents a les associacions i resta d’entitats privades del municipi.
En cap cas la informació revestirà caràcter polític.
Article 15
Els partits polítics amb representació a l’Ajuntament tindran dret a demanar la
inclusió d’un enllaç que adreci a la seva pròpia pàgina web.

