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A.27. ACCÉS DELS GRUPS POLÍTICS 
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
MUNICIPALS

Una de les qüestions que plantegen amb 
assiduïtat els grups polítics amb 
representació al ple municipal és la 
dificultat i les limitacions per participar 
en els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal. L’any 2013 el Síndic ha hagut 
de recordar novament que, de conformitat 
amb el que estableix l’article 170.2 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, els grups municipals a 
l’oposició han de poder participar en els 
òrgans de comunicació i difusió 
municipals, i que cal que el ple aprovi un 
reglament que concreti les condicions d’ús 
i d’accés a aquests mitjans. 

Els grups polítics i els càrrecs electes que 
integren el ple formen part de la corporació 
local, i la participació de tots en els mitjans 
de comunicació propis del consistori, 
sense excepció, és un canal per promoure 
la democràcia a partir de la confrontació 
d’idees i de propostes. 

Els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal han de reflectir no només l’activitat 
institucional municipal i l’opinió de l’equip de 
govern, sinó també la dels grups polítics amb 
representació al municipi. Això contribueix a 

construir una opinió pública informada i 
facilita als ciutadans la tasca de discernir 
entre les diferents alternatives en qüestions 
que afecten la vida municipal. En aquest 
sentit, cal entendre la participació de tots els 
grups municipals en els mitjans o espais de 
comunicació de què disposi el consistori com 
un actiu important per obtenir una participació 
ciutadana en els afers públics.

Els ajuntaments han de 
garantir que tots els 
regidors tinguin accés 
als mitjans de 
comunicació municipals

Ha calgut assenyalar que aquest dret dels 
regidors a participar en tots els mitjans de 
comunicació locals no es pot entendre satisfet 
quan s’inclou al lloc web municipal un enllaç 
a les pàgines dels partits polítics amb 
representació al ple municipal. Els regidors i 
els grups municipals en què s’integren no 
s’identifiquen ni s’han de confondre amb els 
partits polítics als quals estan adscrits perquè 
és en la mesura que formen part de 
l’ajuntament i són representants dels electors 
que els han escollit que tenen dret a participar 
en tots els mitjans de comunicació municipal 
i a exposar-hi les seves idees i confrontar-les 
amb les de l’equip de govern. 

Queixa 03619/2012 

Un grup municipal de l’Ajuntament de Llinars del Vallès va presentar una queixa perquè 
considerava que s’estaven afectant els seus drets d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i de 
difusió municipal (agenda d’activitats, lloc web oficial, cadena de TV i tríptic informatiu). Va 
manifestar que l’Ajuntament no havia aprovat el reglament a què fa referència l’article 170.2 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre aquest assumpte.

El Síndic va recordar a l’Administració municipal que tant l’equip de govern com els regidors i 
els grups municipals de l’oposició formen part de l’Ajuntament i, en conseqüència, tenen dret 
a participar en els òrgans i mitjans d’informació i de difusió municipals. No donar la 
possibilitat de rèplica o participació als grups municipals a l’oposició en relació amb les 
publicacions de l’equip de govern, oferint-los un espai a la mateixa publicació, no contribueix 
a la salut democràtica municipal. Així doncs, va recomanar que es regulessin les condicions 
d’accés i d’ús dels mitjans de difusió i d’informació municipals.

L’Ajuntament va acceptar la resolució i va informar que els grups municipals havien acordat 
l’inici de la redacció del reglament esmentat. 
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Queixa 04536/2012 

Un grup municipal de l’Ajuntament de Breda es va queixar per la manca d’un espai de 
participació dels grups de l’oposició en el butlletí municipal l’Àgora Exprés.

L’Ajuntament va informar que l’Àgora Exprés s’ha entès com un canal de difusió en el qual no 
es preveu la participació dels grups municipals ni la col·laboració ciutadana.

El Síndic va recordar la necessitat d’aprovar el reglament a què fa referència l’article 170.2 del 
Decret legislatiu 2/2003 i va assenyalar que els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal han de ser el reflex no només de l’activitat institucional i de l’opinió de l’equip de 
govern, sinó també de la dels grups municipals amb representació al municipi. Això 
contribueix a construir una opinió pública informada. A tots els espais de difusió i 
comunicació de la informació de l’Ajuntament s’ha de garantir la participació dels grups 
municipals a l’oposició.

L’Ajuntament va acceptar la resolució i va informar que havia demanat als grups municipals 
que aportessin els seus escrits per incloure’ls en totes les publicacions municipals. També va 
assenyalar que informaria la institució sobre la recomanació d’aprovar la regulació a què fa 
referència l’article 170.2 esmentat. 

Queixa 08014/2012 

Davant la pregunta d’un grup municipal sobre la possibilitat de fer servir el lloc web 
municipal per penjar-hi les seves publicacions, l’Ajuntament de Premià de Mar va respondre 
que es dinamitzaria un portal d’entitats en què els partits polítics podrien participar. 

El Síndic va recordar que els regidors i els grups municipals a l’oposició no s’identifiquen amb 
el partit polític en el qual militen. Els grups municipals, a diferència de les formacions 
polítiques del municipi, formen part de l’ajuntament en tant que són depositaris de la 
representació dels ciutadans que els han elegit.

Per aquest motiu, i d’acord amb l’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003, cal garantir que 
tots els grups municipals tinguin un espai propi dins del lloc web de l’ajuntament, vinculat 
preferiblement a l’apartat reservat a l’ajuntament i fora del portal d’entitats. 

L’Ajuntament va acceptar la resolució i va informar que havia habilitat, a la pàgina 
"Ajuntament" del lloc web oficial, un enllaç a un espai per a articles d’opinió dels grups 
polítics municipals. El Síndic entén que el dret de participació dels regidors i grups municipals 
als mitjans d’informació i difusió va més enllà de la possibilitat de publicar articles d’opinió i 
va suggerir que s’aprofités l’espai web creat per garantir-ne l’ús segons el lliure criteri de cada 
grup. 

angom001
Cuadro de texto
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Queixa 04807/2012

Un grup municipal de l’Ajuntament de Cunit va manifestar la seva disconformitat amb el 
contingut d’una nota de premsa publicada per l’equip de govern al lloc web de l’Ajuntament i 
amb relació a la qual no se li donava la possibilitat de rèplica, atès que no hi havia cap espai 
del lloc web per a la participació dels grups municipals. 

El Síndic ha assenyalat que l’Ajuntament ha de garantir, dins del mateix espai d’informació 
institucional que fa servir l’equip de govern, un espai d’informació a disposició dels altres 
membres del consistori. La possibilitat que tots els grups municipals disposin d’un espai als 
diferents mitjans de comunicació per expressar el seu posicionament davant un mateix fet 
forma part de la confrontació pública sana que ha de governar la democràcia municipal. 

Així mateix, va recordar que una regulació de l’ús d’aquests mitjans d’acord amb el que 
estableix l’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003 pot ajudar a donar seguretat jurídica i 
transparència a aquest assumpte. L’Ajuntament de Cunit va acceptar la recomanació del 
Síndic, que està pendent de verificar-ne el compliment.

angom001
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Pàgines extretes de l'Informe Anual 2013. Per accedir-hi, cliqueu aquí

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20_Sindic.pdf



