AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
GIRONÈS
telèfon: 972 42 83 00
fax: 972 42 90 79
sgregori@ddgi.es

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. En bona part d’aquests
mitjans s’ha assegurat la participació i la pluralitat política i de sensibilitats
que representa el consistori. Aquesta pràctica, doncs, ha estat recollida en
un text legal que esdevé de compliment obligatori per tots i cadascun dels
municipis 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 comunicació de titularitat
municipal, el Ple de l’Ajuntament de Sant Gregori adopta el següent
Reglament,
CAPÍTOL PRIMER. Normes generals
Article 1.
És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment dels drets 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 d’informació i difusió municipals a Sant Gregori:
 Els taulers d’anuncis de l’Ajuntament, distribuïdes pel municipi.
 L’emissora de ràdio municipal, independentment del model de gestió.
 La revista 7en1, de periodicitat trimestral, que inclou el butlletí
d’informació municipal.
 La pàgina web municipal o de qualsevol organisme autònom.
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Article 3.
No s’entendrà òrgan d’informació i difusió municipal els fulletons, i altres
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 el desenvolupament de les tasques i
actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana.
Article 4.
Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació de titularitat pública i els
òrgans d’informació i difusió municipal, fomentaran la participació dels
regidors i dels grups polítics per assegurar pluralitat amb l’assignació d’uns
espais i uns temps, en el cas dels mitjans audiovisuals, en el format i amb
l’estructura que la direcció del mitjà proposi, garantint una presència
proporcional als diversos grups municipals.
Article 5.
Les intervencions en qualsevol mitjà siguin escrites o orals, hauran de basarse en el respecte mutu i s’evitarà, 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 però 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 butlletins i publicacions
Article 7.
La revista municipal que es publica amb el nom de 7en1, inclourà com a
suplement el “Butlletí Municipal” on s’hi publicarà un resum dels acords
presos pels òrgans de govern locals, i un espai d’opinió de 1 plana per a cada
un dels grups municipals present a l’Ajuntament.
Article 8.
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 servies públics
municipals.
Article 9.
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els
butlletins municipals.
Article 10.
Es podrà incloure dins en els butlletins i publicacions periòdiques destinades
a la informació municipal anuncis d’empreses i persones, amb la finalitat de
contribuir al finançament dels esmentats instruments de difusió.
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Article 11.

3

Article 12.
Durant el període de campanya electoral 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 TERCER. Els mitjans audiovisuals
Article 13.
Els mitjans de comunicació locals, de titularitat municipal, tal com ràdio i
televisió, si fos el cas, quan 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 14.
L’accés dels grups municipals a la ràdio municipal vindrà garantit per un espai
quinzenal d’entrevistes de fins 10 minuts en el programa d’informació
municipal i el repartiment vindrà donat en funció de la representació de cada
grup en el Ple de l’Ajuntament. L’acord entre els tres grups municipals, per
aquesta legislatura, és que aquest repartiment sigui de 3 intervencions per
CUI, 1 per IpStG i 1 per ERC .
Formaran part del Consell de la Ràdio un representant de cadascun dels
grups polítics municipals.
CAPÍTOL QUART. Els taulers d’anuncis i d’informació i pàgina Web.
Article 15.
En els taulers d’anuncis per a la informació ciutadana situats en diversos
punts del municipi, en l’edifici de l’Ajuntament o en d’altres serveis de
titularitat municipal, els grups polítics tindran dret a difondre-hi informació de
la seva activitat municipal.
Article 16.
L’espai destinat a la informació tramesa pels grups polítics municipals serà
d’igual superfície per a cada
grup municipal i tindrà les mesures
corresponents a un DIN-A4.
Article 17.
La inserció d’aquesta informació es farà amb periodicitat mensual coincidint ,
els mesos que això sigui possible, amb el repartiment de l’ordre del dia de la
sessió.
Article 18.
La col·locació en els taulers d’anuncis 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
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Article 19.
La informació adherida als taulers d’anuncis podrà ser retirada pel personal
municipal responsable de la seva col·locació l’endemà de la finalització de la
seva vigència
Article 20.
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 . Tots els grups disposaran del mateix espai.
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