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De conformitat amb el que preveu l�art.
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases del règim local, i atès que ha
esdevingut definitiva l�aprovació inicial del
Reglament de participació dels regidors i
grups municipals en els òrgans d�informació i
difusió municipal, per acord del Ple munici-
pal en sessió del 24/04/2008, i sotmès a
informació pública mitjançant anuncis al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
núm. 112, del 09/05/2008, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 5130, del
14/05/2008, al diari El Punt del 07/05/2008, i
al tauler d�edictes de l�Ajuntament, sense que
s�hi presentessin al·legacions i/o reclama-
cions, es fa pública la seva aprovació definiti-
va i se�n transcriu el text íntegre:

�REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I
GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D�INFORMACIÓ
I DIFUSIÓ MUNICIPAL

L�article 170.2 del text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya esta-
bleix 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 la televisió local,
les emissores de ràdio municipals i les publi-
cacions i els butlletins editats per l�ajunta-
ment. 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 i els grups municipals constituïts
al si de la corporació�.
Normes generals

Article 1
La participació dels regidors i grups muni-

cipals als mitjans de comunicació de titulari-
tat pública i els òrgans d�informació i difusió
municipal és important per poder garantir la
pluralitat al nostre poble.
Article 2

Entenem com a òrgans d�informació i difu-
sió municipal en l�actualitat:

a) El butlletí municipal.
b) La pàgina web municipal.

Article 3
Entenem com a espais d�informació i difu-

sió municipal:
a) Els plafons informatius situats al carrer.
b) Els taulers d�anuncis instal·lats als dife-

rents equipaments municipals.

Article 4
S�entenen exclosos d�aquest reglament els

fulletons i altres publicacions destinades a
donar informació d�actes i actuacions con-
cretes, i en general qualsevol edició pròpia
per al desenvolupament de les tasques i
actuacions de caràcter municipal i dirigides a
la informació ciutadana.
Article 5

Les informacions que puguin aparèixer en
els òrgans d�informació es referiran exclusi-
vament a l�activitat de la Corporació i en el
municipi, sense poder-se utilitzar en cap cas
per a la propaganda política dels grups muni-
cipals.
Article 6

La Junta de Portaveus serà l�òrgan que
tractarà la informació i difusió municipal.
L�Alcalde la convocarà amb aquest objectiu
dues vegades cada any. El personal responsa-
ble de la comunicació de l�Ajuntament hi
assistirà amb veu però sense vot.
Òrgans d�informació i difusió municipal

Article 7
El butlletí municipal s�anomena El Full. El

canvi de denominació del butlletí municipal
s�haurà d�aprovar per majoria simple del Ple.

7.1. El butlletí tindrà 12, 16 o 20 pàgines
(cobertes incloses). El format serà DIN-A3
obert, plegat en díptic.

7.2. Cada grup municipal disposarà de la
meitat d�una pàgina per donar a conèixer les
actuacions i activitats desenvolupades en el
municipi i l�Ajuntament. En aquest espai apa-
reixerà el logotip del grup municipal i una
imatge. El text i la imatge se subministraran a
la persona de l�Ajuntament responsable del
butlletí en el termini que aquesta persona els
comuniqui. El personal de l�Ajuntament no
modificarà, revisarà ni traduirà els textos dels
grups municipals.

7.3. El butlletí municipal inclourà l�agenda
dels actes organitzats per l�Ajuntament i els
de les entitats sempre, que ho comuniquin en
el temps i la forma que s�estableixi.

7.4. El nombre de pàgines del butlletí, la
longitud del text dels grups municipals i la
mida de la imatge es definiran, en una vota-
ció ponderada, per la Junta de Portaveus.
Article 8

L�espai web principal de l�Ajuntament
estarà sota el domini alella.cat

8.1. L�Ajuntament podrà tenir altres domi-
nis per a àrees o esdeveniments específics.

8.2. Els diferents espais webs contindran
informació del municipi i de l�Ajuntament i
de les seves notícies i activitats.

8.3. El web de l�Ajuntament permetrà la
tramitació electrònica de documents i facili-
tarà la relació bidireccional amb la ciutada-
nia.

8.4. En el web hi haurà un espai dedicat a
la informació sobre els grups municipals.
Aquest espai contindrà el nom, logotip i
enllaç al web del grup municipal; i els noms,
fotografia, adreça de correu electrònic i àrees
de responsabilitat dels regidors i les regido-
res.
Espais d�informació i difusió municipal

Article 9
Els plafons informatius situats al carrer

estaran distribuïts per tot el municipi. Cada
barri disposarà d�un plafó com a mínim.

9.1. Podran penjar informació en aquests
plafons l�Ajuntament, els grups municipals i
formacions polítiques i les associacions i
entitats del municipi.

9.2. Cada grup municipal serà responsable
de penjar i retirar la seva informació dels pla-
fons.
Article 10

Els taulers d�anuncis instal·lats als diferents
equipaments municipals, excepte l�oficial de
l�Ajuntament, els podran utilitzar els grups
municipals per donar informació de la seva
activitat municipal. La col·locació de la infor-
mació i retirada als deus dies de ser-hi fixada,
serà duta a terme per les persones responsa-
bles dels esmentats espais.
Disposicions transitòries

Primera
S�estableix un període màxim de 8 mesos

des de l�entrada en vigor d�aquest reglament
per al compliment dels articles 7.2 i 7.3.�

Contra aquesta disposició, que és definiti-
va i ferma en via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptats a partir del dia següent al de
la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, d�acord amb els arti-
cles 10 i 46 de la Llei reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa. Sens per-
judici de la interposició de qualsevol altre
recurs que s�estimi pertinent.

Alella, 27 juny de 2008.
El Secretari general, Félix-José Valdés

Conde.
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Arenys de Munt
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Publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 138, de data 9/06/08, l�apro-

vació inicial de la resolució del Ple de l�Ajun-
tament, de data 5/06/08, de l�expedient de
modificació de crèdits núm. 04/08, dins el
pressupost 2008, i transcorregut el termini
d�exposició pública sense que s�hagin pre-

sentat al·legacions ni suggeriments, aquest
acord passa a ser definitiu i es procedeix a
publicar el resum de les modificacions de
crèdit per capítols:




