
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS 
DE COMUNICACIÓ D’ÀMBIT LOCAL PER PART DELS 

GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL 
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L’existència d’uns mitjans de comunicació de titularitat pública és una part 

essencial de l’acció dels Ajuntaments per a fomentar la participació i la cohesió 

social, per a donar a conèixer l’activitat municipal i els elements de gestió, així 

com per facilitar l’accés de la ciutadania als serveis. Un dels objectius prioritaris 

d’aquests mitjans és promoure la participació ciutadana i l’interès en els afers 

públics més propers. L’existència d’una xarxa de mitjans de comunicació 

municipals és fonamental, doncs, per garantir el Dret a la Informació en general 

i en particular en l’àmbit local, ja que els Ajuntaments són l’administració més 

propera al ciutadà. 

 

Catalunya té una llarga tradició en matèria de mitjans de comunicació locals 

que cal preservar, sobretot des de l’àmbit públic, per evitar que les dinàmiques 

del mercat empobreixin aquest ric panorama. La ciutat de Sabadell no n’és una 

excepció i gaudeix d’una llarga història comunicativa que, tant des del sector 

privat com des de l’àmbit públic, li ha conferit especificitat, ha incrementat la 

cohesió de la ciutadania i ha fomentat el ple desenvolupament dels valors 

democràtics.  

 

L’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 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. 

Encara que tradicionalment, els mitjans de comunicació local han estat els 

butlletins i les ràdios municipals, en l’actualitat s’haurien de contemplar també 

els mitjans àudiovisuals i els mitjans sorgits com a conseqüència de la 

implementació de les noves tecnologies en el món de la comunicació: internet, 

xarxes socials, telefonia mòbil o d’altres, sempre que siguin de titularitat 

pública.  

 

Aquest reglament parteix de la base que els mitjans de comunicació locals de 

titularitat pública  és comprometen:  
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 A ser un eina de servei per als ciutadans i ciutadanes de Sabadell. 

 A ser un espai que promou la dinamització de la societat sabadellenca i 

la normalització lingüística.  

 A actuar com elements cohesionadors  de la ciutat de Sabadell 

 A ser espais d’informació i de reflexió sobre els problemes i projectes 

que afecten a la vida dels sabadellencs i sabadellenques, informant a la 

ciutadania de manera veraç, plural i transparent. 

 A respectar el pluralisme informatiu i a garantir la igualtat de condicions 

de tots els grups municipals. 

 A informar sota criteris professionals, fent un tractament contrastat i 

equilibrat de les informacions més destacades i donant veu als principals 

protagonistes. 

 A ser el referent d’informació objectiva per als sabadellencs i 

sabadellenques. 

 A fomentar la participació ciutadana. 

 A promoure les activitats de la societat civil i de l’associacionisme de la 

ciutat.  

 A promoure el pluralisme polític de la ciutat així com el de vetllar per 

evitar tota mena de partidisme. 

 A  despertar l’ interès de la ciutadania, promovent la seva participació en 

els mitjans de comunicació de titularitat pública. 

 A treballar amb els recursos humans i tècnics necessaris. 

 A funcionar a través d’òrgans de gestió participatius. 

 A ajustar-se a les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament. 

 

A partir d’aquestes bases, l’objectiu d’aquest reglament és recollir en un text 

normatiu, de compliment obligatori, la pràctica de la participació, de la pluralitat 

i el rigor de continguts informatius, i garantir espais per a tots els grups 

municipals.  

 

Així doncs, per tal de dotar-se de l’instrument necessari per a la regulació de la 

pluralitat i la transparència, així com de la participació dels grups municipals i 
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dels regidors i regidores als mitjans de comunicació local de titularitat pública, 

el Ple de l’Ajuntament de Sabadell adopta aquest Reglament: 
 

CAPÍTOL PRIMER Normes Generals 

  

Article 1 

 

És objecte d’aquest reglament vetllar per la pluralitat, el rigor i la transparència 

en el tractament informatiu dels mitjans de comunicació de titularitats pública 

municipal i dels espais finançats per fons municipal, així com el reconeixement i 

la regulació del dret d’accés i d’ús per part dels regidors i regidores i dels grups 

polítics municipals, per garantir la presència de les diferents opcions polítiques 

representades al consistori. 

  

Article 2 

 

A efectes d’aquest Reglament, i sense caràcter limitatiu, s’entén per mitjà 

d’informació i difusió municipal:  

  

1- El butlletí municipal Sabadell a prop que té una difusió que cobreix el 

100% dels habitatges de Sabadell, és a dir, és de caràcter universal per 

als ciutadans i ciutadanes, en suport paper. 

 

2- Els mitjans de comunicació àudiovisuals de titularitat pública. Ràdio 

Sabadell 94.6 és actualment l’únic mitjà de comunicació àudiovisual de 

titularitat pública. La participació dels grups municipals en aquest mitjà 

es regularà en aquest Reglament, el contingut del qual es traslladarà al 

Contracte Programa entre l’Ajuntament de Sabadell i Ràdio Sabadell 

94.6, previst en compliment de la Llei del Parlament de Catalunya 

22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació àudiovisual de 

Catalunya.  
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3- En cas que el propi Ajuntament o l’empresa Comunicacions Àudiovisuals 

de Sabadell S.L.U desenvolupi algun altre mitjà de comunicació local, es 

farà un annex a aquest reglament per definir també els espais reservats 

per als grups municipals. 

 

En el cas que es contracti algun altre programa a qualsevol mitjà de 

titularitat privada es redactarà un annex a aquest reglament per definir 

també els espais reservats per als grups municipals.  

 

4- El portal www.sabadell.cat, www.telesabadell.cat o qualsevol altre portal 

municipal d’informació general. 

 

5- El programa de publicitat institucional Sabadell Actual, que actualment 

s’emet els dimecres de 22 a 23 hores a Canal Català Vallès, amb 50 

minuts de durada i amb continguts elaborats pel mitjà de comunicació a 

partir d’una escaleta elaborada pel departament de premsa de 

l’Ajuntament de Sabadell, sota criteris periodístics.  

 

6- Qualsevol altre mitjà de comunicació de titularitat pública no inclòs en els 

apartats anteriorment citats o qualsevol mitjà de titularitat privada amb 

espais pagats amb diners públics o amb acords amb l’Ajuntament de 

Sabadell. L’aparició de nous mitjans requerirà l’elaboració expressa d’un 

annex a aquest reglament. 

 

CAPÍTOL SEGON Reconeixement del dret d’accés i d’ús 

  

Article 3 

 

Es reconeix el dret de les regidores i regidors i dels grups municipals a tenir un 

espai als mitjans de comunicació públics esmentats en l’article 2 per tal 

d’assegurar que tots hi tinguin presència, garantint així la pluralitat política que 

hi ha en el consistori. 
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Article 4 

 

Es reconeix el dret d’ús dels mitjans de comunicació i informació de titularitat 

municipal, com a garantia del dret d’expressió i d’informació de les regidores i 

regidors dels diferents grups municipals. 

  

CAPÍTOL TERCER Condicions d’accés 

  

Article 5 

  

El dret d’accés als mitjans de comunicació i informació escrits de titularitat 

municipal es concreta amb la reserva d’espai en cadascun dels mitjans per tal 

que els grups polítics puguin exposar les seves opinions i expressar el seu punt 

de vista en relació a temes d’interès públic. 

  

En tot cas, la participació dels grups i/o regidores i regidors als mitjans 

municipals el gestionarà el/la responsable de l’òrgan gestor del mitjà per tal de 

mantenir els criteris d’ordre estètic, de posta en antena o de disseny prefixats, 

així com els criteris de pluralitat, veracitat i representativitat política per 

expressar la pluralitat. 

 

Article 6 

 

Les informacions que apareguin en els mitjans municipals d’informació hauran 

de basar-se en el respecte mutu. No es publicarà o permetrà l’accés quan es 

vulnerin aquests principis i es malmeti l’honor d’alguna persona o entitat. 

  

Article 7 

 

Les informacions de tots els 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. S’entén, doncs, que la propaganda política queda exclosa dels 
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mitjans de comunicació públics a excepció de les campanyes electorals 

regulades per una legislació superior. 

 

CAPÍTOL QUART Disposicions específiques relatives a la reserva d’espai al 

butlletí municipal d’informació municipal Sabadell a prop. 

  

Article 8 

 

Es garantirà un espai reservat per a cadascun dels grups municipals, repartit en 

dues pàgines de forma igualitària independentment a la seva representació en 

número de regidors i regidores al Plenari de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Article 9 

 

Es farà una pàgina on s’informi dels principals temes tractats en el Ple 

municipal i de les mocions aprovades en el mateix plenari, en sentit literal de 

les decisions i votacions i sense consideracions polítiques i fent menció 

específica del grup o grups proposants. La crònica dels temes tractats pel ple 

municipal reflectirà el sentit del vot de les diferents formacions polítiques. Al 

peu de la notícia s’inclourà que els acords de les mocions es podran consultar 

a la pàgina www.sabadell.cat. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ Disposicions específiques relatives a la reserva d’espai a 

Ràdio Sabadell 94.6 

 

Article 10  

  

Es garantirà que les opinions expressades pels grups municipals tinguin 

cabuda en els espais informatius, tant en el mitjà radiofònic com en la pàgina 

web, sempre seguint els criteris dels professionals de la comunicació que 

treballen al mitjà.  
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Article 11 

 

Es farà una cobertura informativa àmplia del Ple municipal, garantint 

connexions en directe amb el/la periodista que  cobreixi el Plenari durant 

l’informatiu que coincideix amb l’hora de la sessió plenària. També es donarà 

àmplia informació sobre els acords del Ple en els espais informatius i 

programes de caire informatiu després de la celebració d’aquest, garantint la 

pluralitat política i sempre seguint els criteris dels professionals de la 

comunicació que treballen al mitjà.  

 

Article 12 

 

Es procurarà en els diferents programes donar cabuda, quan es consideri 

d’interès, als/les portaveus dels diferents grups municipals i als regidors/es en 

format d’entrevista, de taula rodona o el que els/les professionals del mitjà 

considerin més adient pel tipus de programa. 

 

Article 13 

 

Es farà un debat mensual amb la participació d’un representant de cada grup 

municipal, amb una durada aproximada de 50 minuts dins del magazine 

matinal. Els criteris de conducció del debat es deixaran en mans dels/les 

periodistes/professionals que el moderin   

 

Article 14 

 

Cada grup municipal designarà una persona que participarà a la tertúlia del 

programa magazine del matí que s’identificarà en base als mèrits exposats pel 

grup proposant. 

 

CAPÍTOL SISÈ Disposicions específiques relatives a la reserva d’espai al  

portal municipal www.sabadell.cat i www.telesabadell.cat 
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Article 15 

 

Dins l’espai L’Ajuntament –o espai equivalent- s’inclourà la composició política 

del consistori, amb la descripció dels diferents grups municipals, les dades dels 

grups i dels regidors/es que els componen i les responsabilitats que tenen 

assignades. 

 

Article 16 

 

Es penjarà el butlletí municipal Sabadell a prop en format PDF 

 

Article 17 

 

Després de la Junta de Portaveus s’inclourà una notícia a l’apartat Notícies 

municipals –o espai equivalent- on es donarà compte de les mocions 

aprovades en el sentit literal de les decisions i votacions i sense consideracions 

polítiques. Al peu de la notícia s’inclourà un enllaç amb els acords de les 

mocions. 

 

Article 18 

 

Després del Ple municipal s’inclourà una notícia a l’apartat Notícies municipals 

–o espai equivalent- on es donarà compte dels temes del Ple i de les mocions 

aprovades en el sentit literal de les decisions i votacions i sense consideracions 

polítiques. Al peu de la notícia s’inclourà un enllaç amb els acords de les 

mocions. 

 

Article 19 

 

S’emetran els Plens municipals en directe. 

 

Article 20 
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Es penjarà setmanalment el programa Sabadell Actual a l’apartat 

telesabadell.cat, de tal manera que així els grups municipals tindran presència 

garantida en aquest espai. 

 

CAPÍTOL SETÈ Disposicions específiques relatives a la reserva d’espai al 

programa setmanal de publicitat institucional emès per la televisió local Canal 

Català Vallès, Sabadell Actual 

 

Article 21 

 

Es destinarà un espai d’un minut i mig per a cadascun dels grups municipals, 

independentment de la seva representació al Plenari de l’Ajuntament. Els 

professionals del mitjà elaboraran una informació d’aquesta durada a partir del 

tema proposat per cada grup municipal, amb el suport d’imatge en els casos 

que sigui possible.  

 

Article 22 

 

En el programa del dia següent del plenari municipal es farà una notícia sobre 

els principals acords presos en el Ple, així com de les mocions que s’aprovin, 

reflectint les propostes i les votacions emeses, sempre seguint criteris dels 

professionals del mitjà.  

 

Article 23 

 

El mes de gener es farà una taula rodona amb temes proposats pel conductor o 

conductora del programa i pactats prèviament amb els grups municipals. Hi 

participarà un regidor o regidora de cada grup municipal. L’assignació de la 

persona que ha de participar a la taula rodona serà lliure per part de cada grup 

municipal.  

 

 

 

 10



 11

Article 24 

 

El mes de setembre es farà un programa d’entrevistes amb cadascun/a dels 

portaveus dels grups municipals on disposaran de 10 minuts per establir les 

línies d’actuació de les seves formacions. Les primeres preguntes seran 

comunes per a tots els/les portaveus i posteriorment es pactaran de forma 

individual amb el conductor o conductora del programa. 

 

CAPÍTOL VUITÈ SEGUIMENT DEL REGLAMENT 

 

Article 25 

 

L’aplicació d’aquest reglament quedarà en suspensió en aquelles ocasions en 

les quals l’accés de les formacions polítiques als mitjans de comunicació de 

titularitat pública està regulat per una legislació superior, com és el cas de les 

campanyes electorals.  

 

Article 26 

 

Es crearà una Comissió de Seguiment amb la finalitat de garantir el compliment 

d’aquest reglament, i dels criteris que defensa, per part de tots els mitjans de 

comunicació públics locals de la nostra ciutat. 

Aquesta comissió estarà formada pels regidors i regidores en representació 

dels diferents grups municipals, atenent els criteris de representació i 

proporcionalitat.  

La Comissió es reunirà com a mínim cada tres mesos des de la seva aprovació 

prèvia convocatòria del seu president. També es podrà reunir a petició de, com 

a mínim, la tercera part dels regidors/es que componen el plenari municipal.  

 

Sabadell, 2 de març de 2010 

Publicat el text íntegre al BOPB núm. 65 del 17/3/2010 

Publicat edicte al DOGC núm. 5596 del 25/3/2010 

 


