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Participació dels grups municipals i 
dels regidors en els mitjans de 
comunicació i difusió municipals 

Com cada any, s’han rebut queixes de 
membres de corporacions locals que exposen 
que han vist limitada la seva possibilitat 
d’accés a determinats mitjans d’informació o 
difusió municipals. 

El Síndic ha manifestat reiteradament que en 
els mitjans d’informació municipals cal 
garantir la lliure circulació de la informació i 
de les opinions de tots els membres de les 
corporacions locals sobre els assumptes 
d’interès general. Igualment, ha estat 
recurrent a assenyalar que el dret del ciutadà 
a ser informat inclou el dret a rebre la 
descripció dels esdeveniments municipals, 
però també a conèixer la valoració que en fan 
els diferents grups municipals. 

Enguany, el Síndic ha reiterat aquestes 
reflexions i ha insistit que la informació, 
encara que es pretengui objectiva, incorpora, 
de manera natural, la determinada versió de 
qui la dóna i, en qualsevol cas, pot ser 
interpretable. Si bé és cert que els butlletins 
d’informació municipals han de ser una eina 
d’informació de l’ajuntament, això no vol dir 
que solament puguin tenir-hi cabuda les 
informacions establertes per l’equip de 
govern. També cal garantir un espai d’opinió 
per als grups municipals de l’oposició que 
també formen part de l’ajuntament. 

Preservar el debat polític i la legítima 
confrontació d’idees sobre els assumptes que 
són d’interès general és cabdal per potenciar 
les tasques de govern i de control de l’acció 
de govern i afavorir que el ciutadà es pugui 
formar un criteri propi sobre l’actuació del 
govern municipal i exercir el seu dret de vot 
de manera més informada i responsable.

Pel que fa específicament a la difusió 
d’informació mitjançant butllet ins 
electrònics, el Síndic ha considerat que el 

format electrònic no determina un contingut 
exclusivament informatiu, perquè aquesta 
consideració no garantiria la imparcialitat de 
la informació que contenen. Per això, el 
Síndic entén que en els butlletins electrònics 
s’han d’observar els mateixos criteris de 
participació dels membres de la corporació 
que en els altres mitjans d’informació i 
difusió municipals.

Cal regular l’accés de tots 
els grups municipals als 
mitjans de difusió 
municipals

El Síndic també ha recordat que la garantia 
del dret de tots els membres del consistori a 
participar en els mitjans d’informació i 
difusió municipals (inclòs el butlletí 
electrònic) no es pot deixar a l’espontaneïtat 
i a la improvisació. En aquest sentit, ha 
insistit que l’Administració local ha d’aprovar 
un reglament que reguli les condicions 
d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i 
difusió municipals per part dels regidors i els 
grups municipals constituïts al si de la 
corporació, d’acord amb el que estableix 
l’article  170.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Addicionalment, ha assenyalat que si un 
grup municipal demana, en el marc d’una 
sessió plenària, que s’aprovi el reglament 
d’ús dels mitjans d’informació i difusió 
municipals, ha de rebre una contestació sobre 
el fons de l’assumpte. La iniciativa de la 
proposta concreta de regulació, un cop feta la 
manifestació de la voluntat del grup 
municipal en aquest sentit, però, no queda 
circumscrita al mateix grup municipal. En 
aquest sentit, s’ha de recordar que l’aprovació 
d’aquest reglament no és un acte discrecional, 
sinó que és un deure legal de competència 
del ple, segons es desprèn de la norma 
esmentada més amunt.
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Un grup municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va manifestar la seva disconformitat 
perquè el butlletí electrònic municipal no disposava d’un apartat reservat a la participació dels 
grups municipals. 

L’Ajuntament va assenyalar que la finalitat d’aquest butlletí era informar sobre les notícies munici-
pals i traslladar al ciutadà informació i notícies absolutament objectives, i que l’opinió dels grups 
municipals no hi tenia cabuda (a diferència d’altres mitjans com ara la ràdio, la televisió i el butlletí 
d’informació municipal).

El Síndic va recordar al consistori la importància de garantir la participació de tots els membres de 
la corporació en tots els mitjans d’informació i difusió municipals, incloent-hi el butlletí electrònic 
municipal. Va recomanar a l’Ajuntament que regulés la gestió i el funcionament dels diferents mit-
jans de comunicació de titularitat municipal, i també les condicions de participació dels grups muni-
cipals, com a fórmula per garantir la transparència i la llibertat d’expressió sobre els diferents 
àmbits de la gestió municipal. L’Ajuntament va acceptar aquesta recomanació.
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