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Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de 
l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc 
sense número d’aquesta ciutat, 
 
 
EXPOSA  
 
Que el Ple Municipal en sessió del passat 1 de setembre de 2009 va aprovar 
inicialment el text del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de 
comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

Que aquest acord va ser publicat en l’edicte del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5466 del dia 17 de setembre de 2009, segons el qual es sotmet el 
text a informació pública durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquest edicte per tal que es puguin presentar els suggeriments 
que es considerin oportuns. 

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents CONSIDERACIONS I 
AL·LEGACIONS amb la finalitat de millorar la proposta aprovada inicialment:  

 
Consideracions: 

Des de l’Entesa per Sabadell considerem que en una societat democràtica i plural 
els mitjans de comunicació públics locals han de tenir un paper central a l’hora de 
garantir el dret de la ciutadania a obtenir una informació equilibrada i plural de 
l’activitat municipal, assegurant la llibertat d’expressió de les diferents sensibilitats 
polítiques representades en el consistori. 

Els mitjans de comunicació locals de titularitat pública (publicacions, ràdio, televisió, 
webs municipals, etc.) i les administracions que els regenten han de mantenir un 
clar compromís ètic i plural, conscient del paper que juguen com a eines 
d’informació al servei de la ciutadania. 

Regular l’ús i l’accés dels grups municipals als diferents mitjans de comunicació 
públics locals ha de tenir, més enllà de determinar els espais específics de 
participació de cada grup municipal, l’objectiu fonamental d’assegurar que a la 
ciutadania li arribi tota la informació de la institució municipal amb la màxima 
transparència i pluralitat. 
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Al·legacions: 

1 a. – Introducció - pàg. 2, final tercer paràgraf. 

Afegir: ...en el món de la comunicació: internet i telefonia mòbil. 

 

2 a. – Introducció - Pàg. 3, punt 5è. 

Afegir: ...sota criteris professionals, fent un tractament equitatiu i equilibrat de 
les informacions més destacades i donant ... 

 

3 a. – Capítol primer.  Normes generals - Article 1. 

Afegir un nou paràgraf amb el text: Els òrgans de govern dels mitjans de 
comunicació de titularitat pública i els òrgans d’informació i de difusió 
municipal han de fomentar la participació dels regidors i regidores dels 
grups municipals per assegurar la pluralitat amb l’assignació d’uns espais i 
d’uns temps per garantir la presència de les diferents opcions polítiques 
representades en el consistori. 

 

4 a. – Capítol primer.  Normes general - Article 2, punt 3r. 

Afegir a continuació del final un nou text: 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 als grups 
municipals. 

 

5 a. – Capítol segon.  Reconeixement del dret d’accés i ús - Article 3, punt 3r. 

Afegir a continuació del final un nou text:  ... garantint així la pluralitat política que hi 
ha en el consistori mitjançant l’equilibri de les diferents opinions emeses. 

 

6 a. - Capítol segon. Reconeixement del dret d’accés i d’ús – Article 4  

Substituir l’actual redactat pel següent: Es reconeix el dret dels regidors i 
regidores de tots els grups municipals a veure reflectides les seves opinions 
i posicionaments en els mitjans de comunicació i informació de titularitat 
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municipal, tot garantint el dret d’expressió de les diferents sensibilitats 
polítiques, especialment en aquells temes que puguin ser objecte de 
controvèrsia. Però damunt de tot per garantir el dret de la ciutadania a 
rebre una informació transparent, equilibrada i plural. 
 
7 a. - Capítol tercer. Condicions d’accés – Article 5 

Al final del primer paràgraf, afegir: ... d’interès públic, sense perjudici de què els 
diferents mitjans, atenent criteris professionals, puguin reflectir en la resta 
de continguts els diferents punts de vista per expressar la pluralitat del 
consistori. 
 

8 a. – Capítol tercer.  Condicions d’accés - Article 5. 

Al final del segon paràgraf, afegir: ... de disseny prefixats, tot garantint la 
pluralitat política. 

 

9 a. – Capítol tercer.  Condicions d’accés - Article 6. 

Substituir l’actual redactat pel següent: Les informacions que apareguin en els mitjans 
de municipals d’informació hauran de basar-se en el respecte mutu i es mantindran 
les normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. (*) 

* ( La no publicació és censura prèvia, abolida fins i tot per la Constitució) 

 

10 a. – Capítol quart.  Disposicions específiques relatives al Sabadell a prop - Article 
8. 

On diu ... de forma proporcional  substituir-ho per: repartit en dues pàgines en 
espais iguals, independentment a la seva representació...  

 

11 a. – Capítol quart.  Disposicions específiques relatives al Sabadell a prop - Article 
8. 

Al final del paràgraf, afegir:  El tractament del disseny dels diferents espais 
serà el mateix per a tots els grups municipals. 
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12 a. – Capítol quart. Disposicions específiques relatives al Sabadell a prop - Article 9. 

A la cinquena línia, afegir: ... La crònica dels temes tractats pel ple municipal reflectirà  
breument l’opinió de cada grup municipal, el sentit del vot.... 

 

13 a. – Capítol quart.  Disposicions específiques relatives al Sabadell a prop. 

Afegir un nou article amb el text següent: En cap cas no es podran incloure 
anuncis de formacions polítiques en els butlletins i publicacions periòdiques. 

 

14 a. – Capítol quart.  Disposicions específiques relatives al Sabadell a prop. 

Afegir un nou article amb el text següent: Des del dia de la convocatòria de les 
eleccions municipals fins que aquestes no hagin estat celebrades, no es 
podrà editar ni difondre cap butlletí d’informació municipal. 

 

15 a. – Capítol cinquè.  Disposicions específiques relatives a Ràdio Sabadell – Art.11. 

Afegir un nou paràgraf amb el text: En l’elaboració d’informacions o resums sobre 
els temes tractats en el ple, així com a l’hora de tractar altres temes 
rellevants de la política municipal es tindrà en compte els punts de vista 
dels diferents grups municipals. 

 

16 a. – Capítol cinquè.  Disposicions específiques relatives a Ràdio Sabadell – Art.13. 

A la primera línia, on diu... amb la participació de tres/quatre grups municipals...,  
substituir-ho per: ...amb la participació de tots els grups municipals per 
garantir totes les sensibilitats polítiques representades en el ple en el 
mateix debat ... 

 

17 a. – Capítol cinquè.  Disposicions específiques relatives a Ràdio Sabadell – Art.13. 

Al final del paràgraf, on diu ... amb una durada aproximada de 35 minuts...,  
substituir-ho per: ...amb una durada de 50 minuts... 

 

18 a. – Capítol cinquè.  Disposicions específiques relatives a Ràdio Sabadell – Art.13. 
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Al final del paràgraf, afegir: El primer debat es durà a terme l’endemà mateix 
del ple municipal i el segon el penúltim dimarts de cada mes. Ambdós 
debats es programaran en la franja horària de més audiència. 

 

19 a. – Capítol cinquè.  Disposicions específiques relatives a Ràdio Sabadell – Art.13. 

Afegir un nou article amb el text següent: Les informacions reflectides en la 
pàgina web de Ràdio Sabadell tenen caràcter d’informació municipal i per 
tant estan subjectes als criteris d’independència informativa, pluralitat i 
equilibri entre les fonts utilitzades per confeccionar la informació i, en 
conseqüència, en els seus continguts informatius es tindran en compte les 
opinions i punts de vista del tots els grups municipals, d’acord amb el punt 
5è d’aquest reglament. 

 

20 a. – Capítol sisè.  Disposicions específiques relatives al portat www.sabadell.cat 

Afegir un nou article amb el text següent: Els reportatges emesos per 
telesabadell.cat  tenen caràcter d’informació municipal i per tant estan 
subjectes als criteris d’independència informativa, pluralitat i equilibri entre 
les fonts utilitzades per confeccionar la informació i, en conseqüència, en 
els seus continguts informatius es tindran en compte les opinions i punts de 
vista del tots els grups municipals, d’acord amb el punt 5è d’aquest 
reglament. 

 

21 a. – Capítol sisè.  Disposicions específiques relatives al portat www.sabadell.cat 

Afegir un segon nou article amb el text següent: Els reculls de premsa de l’apartat 
Sabadell a la premsa del portal municipal www.sabadell.cat inclouran les 
informacions i comunicats emesos per tots els grups municipals. 

 

22 a. – Capítol setè.  Disposicions específiques relatives al programa Sabadell Actual 

Afegir un nou article amb el text següent: Les informacions emeses pel programa 
de publicitat institucional Sabadell Actual  tenen caràcter d’informació 
municipal i per tant estan subjectes als criteris d’ pluralitat i equilibri entre 
les fonts utilitzades per confeccionar la informació. Els continguts de les 
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informacions tindran en compte les opinions i punts de vista dels tots els 
grups municipals, d’acord amb el punt 5è d’aquest reglament. 

 

23 a. – Capítol setè.  Disposicions relatives al programa Sabadell Actual - Article 22. 

Al final del paràgraf, afegir: En el contingut d’aquesta noticia es tindran en 
compte les opinions i punts de vista dels tots els grups municipals, d’acord 
amb el punt 5è d’aquest reglament. 

 

24 a. – Capítol vuitè.  Seguiment del reglament – Article 26. 

Substituir l’articulat actual per un de nou amb el text següent: Es crearà un Consell 
supervisor amb la finalitat de garantir l’acompliment d’aquest reglament, i 
dels criteris que defensa, per part de tots els mitjans de comunicació públics 
locals de la nostra ciutat. 

Aquest consell estarà format pels regidors i regidores en representació dels 
diferents grups municipals, atenent els criteris de representació i 
proporcionalitat. 

El consell es reunirà com a mínim cada tres mesos des de la seva aprovació 
prèvia convocatòria del seu president. També es podrà reunir a petició d’un 
mínim de la tercera part dels regidors i regidores que formen el ple 
municipal. 

 

 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 
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Sabadell, 22 d’octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lm Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 


