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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, a fi de garantir el dret d’accés i 
la llibertat d’expressió. Aquesta mesura es planteja en el moment en què molts 
municipis estan programant la implantació de televisions locals.  

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 l’article 170.2 del text legal esmentat que esdevé 
de compliment obligatori per tots i cadascun dels municipis i garanteix 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 Parets del Vallès adopta el Reglament següent, 

 
CAPÍTOL PRIMER. Normes generals 
Article 1 
És objecte d’aquest reglament la regulació de la participació dels regidors i grups 
municipals, i les condicions d’accés i d’ús als mitjans d’informació i difusió municipals.  

 

Article 2 
Són  mitjans d’informació i difusió municipals:  

- Els taulons d’anuncis instal·lats a les oficines d’atenció ciutadana, inclosos els 
del punts d’informació juvenil. 

- Els butlletins i publicacions municipals amb una periodicitat d’edició estable. 

- L’emissora de ràdio municipal. 
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- La televisió local. 

- Les pàgines del web municipal o de qualsevol organisme autònom. 

 
Article 3 
No s’entendrà mitjans d’informació i difusió municipal el tauló d’anuncis oficials de 
l’Ajuntament, 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 al desenvolupament de les tasques i actuacions de 
caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana.  

 

Article 4 
Correspondrà al Ple de l’Ajuntament garantir la participació dels regidors i dels grups 
municipals en els òrgans dels mitjans d’informació i difusió municipals, així com 
aprovar l’establiment de nous serveis d’informació i difusió locals 

En el projecte d’establiment i prestació del servei municipal es determinarà les 
característiques del servei, i si s’escau, l’òrgan del mitjà d’informació i difusió municipal 
i la seva composició. 

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

 

Article 5 
Els directors o responsables dels mitjans d’informació i difusió municipals, elaboraran 
una proposta en la qual faran constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la 
participació i accés dels regidors i dels grups municipals.  

 

Article 6 
Es garantirà el dret d’accés als mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans 
d’informació i difusió municipal amb la retransmissió en directe, o en diferit, dels plens 
municipals mitjançant la ràdio municipal i/o la  televisió local. 

 

Article 7 
Les intervencions dels regidors o portaveus dels grups municipals siguin escrites o 
orals hauran de basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i 
caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 

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

 

Article 8 
Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis Generals de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès el desenvolupament de les determinacions del present Reglament, 
així com fer-ne el seguiment i fer-les complir. 

 

CAPÍTOL SEGON. Els butlletins i publicacions municipals 
Article 9 
En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal de 
caràcter generalista del municipi que siguin de titularitat municipal o bé que gaudeixin 
d’una subvenció de l’Ajuntament, s’haurà de garantir que tots els grups municipals 
puguin fer la seva aportació amb la dotació d’un espai d’opinió.  

 

Article 10 
El repartiment de l’espai assenyalat a l’article anterior es farà a parts iguals, i en cada 
butlletí o publicació, per tots els grups polítics amb presència al consistori, de 
conformitat amb les determinacions establertes per la Comissió Informativa de Serveis 
Generals. 

 

Article 11 
El Servei de Comunicació fixarà un termini prudencial per tal que els grups puguin 
elaborar i lliurar el seu article d’opinió. Si els articles no són presentats en el termini 
convingut no es podran publicar i es deixarà en blanc l’espai reservat per a l’article 
amb l’única inclusió de l’anagrama del grup municipal. 

En aquest espai es farà constar que la responsabilitat del contingut o de l’absència 
d’opinió recau en cadascun dels grups municipals. 

 

Article 12 
En cadascuna de les legislatures, tots els regidors tindran el dret de ser entrevistats en 
el butlletí municipal per tractar temes relatius a l’Ajuntament i a la gestió municipal, de 
conformitat amb les determinacions que estableixi la Comissió Informativa de Serveis 
Generals. 

 

Article 13 
El butlletí municipal incorporarà en totes les notícies relacionades amb els punts 
tractats en el Ple municipal la posició de cadascun dels grups municipals. 



 

Reglament regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i difusió  
municipal per als regidors i grups municipals 

5 

En la secció d’horaris de visita del consistori del butlletí municipal figurarà el nom de 
cadascun dels regidors dels grups municipals i l’horari de visita que especifiquin 
prèviament. 

 

Article 14 
Els butlletins i les publicacions periòdiques donaran a conèixer les actuacions i 
activitats desenvolupades pels regidors que tinguin encomanades i delegades tasques 
de l’Alcaldia, i hi inclouran les informacions necessàries per garantir a tots els 
ciutadans el coneixement i les condicions d’accés als serveis públics municipals.  

 

Article 15 
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els butlletins 
municipals.  

 

Article 16 
Es podrà incloure dins els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la 
informació municipal anuncis d’empreses i persones, amb la finalitat de contribuir al 
finançament dels instruments de difusió esmentats.  

 

Article 17 
Anualment la Junta de Govern Local aprovarà unes tarifes o preus públics per a les 
insercions publicitàries. 

 

CAPÍTOL SEGON. Els mitjans audiovisuals 
Article 18. 
Els mitjans audiovisuals locals, de titularitat municipal, tals com ràdio i televisió, 
emetran programes d’informació municipal que hauran de garantir la presència de 
regidors i grups municipals.  

 

Article 19 
Tots els grups municipals disposaran d’un espai d’entrevista a l’emissora de ràdio amb 
periodicitat trimestral, de conformitat amb les disposicions que estableixi la Comissió 
Informativa de Serveis Generals.  

Els temes que es tractaran seran els relatius a la gestió municipal i a l’actualitat 
informativa local. Podran intervenir-hi exclusivament els portaveus o altres regidors 
dels grups municipals. L’emissora determinarà les dates en què es realitzaran les 
entrevistes i les comunicarà a cada grup municipal amb antelació suficient.  

Els grups es comprometen a anar als estudis de l’emissora en els dies convinguts per 
fer aquestes entrevistes i només per causa de força major es podran enregistrar 
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prèviament aquests espais. En cas que un grup no assisteixi a la gravació el dia i hora 
convinguts sense cancel·lació prèvia ni motius justificats, perdrà el dret de l’espai fins 
al pròxim període d’entrevistes. 

 

CAPÍTOL TERCER. Els taulons d’anuncis i d’informació, i pàgines Web  
Article 20 
En els taulons d’anuncis per a la informació ciutadana situats a l’edifici de l’ajuntament 
o en els centres cívics, punts d’informació juvenil o en d’altres serveis de titularitat 
municipal, els grups polítics tindran dret a posar-hi informació sobre la seva activitat 
municipal. 

 

Article 21 
L’espai destinat a la informació tramesa pels grups polítics municipals es repartirà a 
parts iguals entre els diversos grups municipals i l’ús que en facin haurà de ser de 
conformitat amb les determinacions que s’estableixin en la Comissió Informativa de 
Serveis General  

 

Article 22 
La inserció i retirada d’informació en els taulons d’anunci i d’informació municipals 
aniran a càrrec de les persones responsables d’aquests espais. 

 

Article 23 
En el web de l’Ajuntament hi haurà un espai dedicat a la composició del consistori en 
el qual figuraran cadascun dels regidors dels diferents grups municipals. Tots els grups 
disposaran d’un espai proporcional a la seva representació. 

 

Article 24 
Correspondrà a la Comissió Informativa de Serveis Generals establir les condicions 
d’ús de la pàgina web i d’accés als regidors i grups municipals de l’Ajuntament, que en 
cada cas s’atendran al disseny dels diferents espais que s’hi puguin oferir.  

 

 


