
REGLAMENT INTERN REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I 
GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL 
DE TORREFARRERA

L'Ajuntament de Torrefarrera seguint les directrius de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya presenta un reglament regulador de la participació de tots els regidors i 
grups municipals en els diferents Òrgans d’informació i/o difusió municipal.

Els objectius primordials de l'esmentat reglament són aconseguir que tots els ciutadans 
tinguin  accés  a  la  informació  de  l'Ajuntament  de  forma  periòdica  i  gratuïta i  vol 
assegurar la participació i la pluralitat política que existeix en el consistori.

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 Torrefarrera adopta el següent Reglament,

CAPÍTOL PRIMER. Normes generals 

Article 1.
És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment del 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 d’informació i difusió municipals:

- El tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
- Els taulons d’anuncis municipals instal·lats a les oficines d’atenció

ciutadana i a diversos llocs dels municipi.
- El butlletins municipals amb una periodicitat d’edició.
- L’emissora de ràdio municipal, mancomunada sota el consorci EMUN.
- Les publicacions periòdiques de qualsevol departament o àrea de

L’Ajuntament
- La pàgina web municipal www.torrefarrera.cat
- Els diversos mitjans digitals i xarxes socials (com els perfils a Facebook, 

Twitter, Instagram, EBando, EAgora, etc.)

Article 3.

No s’entendran òrgans 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

http://www.torrefarrera.cat/


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

Article 5.
Els  directors  o  responsables  dels  mitjans  de  comunicació  de  titularitat  pública  i  els 
òrgans d’informació i difusió municipal, elaboraran una proposta, que s’elevarà a l’òrgan 
de govern, en la que hi  faran constar quin espai i  quin temps pot destinar- se a la 
participació i accés dels regidors i dels grups municipals.

Article 6.
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 7.
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 partits 
polítics o coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions municipals.

CAPÕTOL SEGON. BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

Article 8.
En els  butlletins  i  publicacions  periòdiques  destinades  a  la  informació  municipal  de 
caràcter generalista del municipi i que siguin de titularitat municipal, s’haurà de garantir 
la participació dels diferents grups municipals per tal que hi facin les seves aportacions.

Article 9.
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  la  Alcaldia,  i  inclouran  les  informacions  necessàries  per  a garantir  a  tots  els 
ciutadans el coneixement i les condicions d’accés als serveis públics municipals.

Article 10.

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

Article 11.



En  els  butlletins  municipals  amb  una  periodicitat  d’edició  destinats  a  la  informació 
municipal de caràcter generalista del municipi i que siguin de titularitat municipal, s’haurà 
de garantir que un espai de l’edició es posarà a disposició dels grups municipals per tal 
que hi facin les seves aportacions. Concretament correspondran 1200 caràcters per grup 
municipal i sense imatge.

Article 12.
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.

Article 13.
Els grups polítics de l'Ajuntament i les candidatures proclamades a eleccions municipals 
podran  demanar  que  s'anunciïn  els  seus  actes  polítics  mitjançant  l’aplicació  mòbil 
municipal.  A aquest  efecte,  només es podran fer 2 anuncis  per cada acte,  i  3 actes 
màxim per cada grup i convocatòria electoral.

CAPÍTOL TERCER . Els mitjans audiovisuals 

Article 14.
Els mitjans de comunicació local de titularitat municipal, com la ràdio, en el cas que 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 15.
L’espai reservat a l’accés dels grups municipals als mitjans audiovisuals de titularitat 
municipal  no  serà  inferior  al  10%  del  temps  dedicat  a  la  informació  municipal  de 
caràcter  local.  La  resta  de  la  informació  municipal  podrà  incloure  entrevistes  i 
declaracions  dels  regidors  que  exerceixen  les  competències  que siguin  causa  o 
generin les esmentades informacions.

Article 16.
El 10 % mínim reservat per a l’accés als regidors i grups municipals es repartirà de
la següent forma:

- Les dues terceres parts del temps reservat a l’accés als regidors i
grups municipals es repartirà en períodes d’igual minutatge.

- La  tercera  part  del  temps  reservat  a  l’accés  als  regidors  i  grups 
municipals es repartirà en proporció al nombre de regidors que cada grup 
municipal té adscrits.

CAPÍTOL QUART. La pàgina Web

Article 17



En  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  es  podrà  consultar  les  sessions  i  totes  les 
intervencions dels membres del consistori en el Ple municipal. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

La Junta de Portaveus dels Grups Polítics Municipals serà l’òrgan que gestionarà la 
participació  i  realitzarà  la  interpretació  dels  dubtes  que  generi  l’aplicació d’aquest 
Reglament intern regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els 
òrgans d’informació i difusió municipal  de Torrefarrera, que  podrà  demanar  la 
intervenció de tècnics, en el seu cas.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que 
preveu l'article  65.2  del  mateix  text  legal,  i,  una vegada  que,  complerts  els  tràmits 
establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de  la 
Província de Lleida.
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