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Negativa a facilitar la participació de 
grups municipals a mitjans de 
comunicació públics

El Síndic ha rebut queixes en què membres de 
corporacions locals exposaven haver patit 
limitacions d’accés a determinats mitjans 
públics municipals, com ara les webs 
municipals.

En nombroses ocasions el Síndic ha manifestat 
la importància de garantir i preservar la lliure 
circulació de la informació i l’opinió sobre els 
fets municipals. A través del legítim contrast 
de parers i la confrontació d’idees, les persones 
poden conformar el seu criteri sobre l’actuació 
del govern, sobre les qüestions que afecten la 
col·lectivitat, i exercir el seu dret de vot de 
manera més informada i responsable.

Enguany, el Síndic ha hagut de reiterar aquestes 
reflexions per resoldre les queixes esmentades. 
En aquest sentit, el Síndic ha recordat que 
quan un ajuntament acorda disposar de 
mitjans de comunicació pública, l’accés a 
aquests mitjans ha d’estar garantit per a la 
totalitat dels grups municipals, sense que 
importi el suport en què aquests es manifesten, 
per la qual cosa també se’ls ha d’assegurar 
l’accés a la web municipal.

Els mitjans de 
comunicació públics han 
d’incorporar tant la 
informació com l’opinió 
dels regidors i els grups 
municipals

El Síndic també ha exposat aquests arguments 
per resoldre un cas en què s’afirmava que 
aquests mitjans estan destinats a informar la 
ciutadania de tota l’activitat que genera un 
ajuntament, sense que hi tingui cabuda el debat 
polític.

El Síndic entén que el dret garantit de participació 
en els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal té sentit en tant que resulta un 
instrument idoni a l’abast dels electes per 
difondre tant informació objectiva com el seu 
pensament sobre els esdeveniments municipals 
i actes de govern. En conseqüència és convenient 
i inevitable que incorporin valoracions i opinions. 

És difícil destriar de manera neutra allò que es 
considera informació del que es considera opinió 
i és que, en l’àmbit de la gestió de les coses 
públiques, el dret del ciutadà a ser informat 
inclou no només la descripció dels esdeveniments 
municipals, sinó també la valoració que en 
puguin fer els diferents grups municipals. Per 
tant, el debat polític, el debat sobre els assumptes 
que són d’interès general, és higiènic 
democràticament i consubstancial a la tasca de 
govern i de control de l’acció de govern. 

Així doncs, el Síndic entén que cal assegurar la 
presència dels regidors i dels grups municipals 
en els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal, tenint en compte que aquesta 
presència incorpora tant el dret a informar de 
manera neutra, si és que és possible, com el dret 
a la lliure circulació i transmissió d’idees, 
pensaments i opinions sobre els temes d’interès 
municipal.
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Queixa 04570/2009 

Un grup municipal es va adreçar al Síndic perquè l’Ajuntament dels Pallaresos no acceptava la seva 
presència en el web municipal. L’Ajuntament va informar que no considerava necessari modificar la 
regulació per preveure la presència dels grups municipals en el web, perquè ja disposa del butlletí 
municipal en què més del 10% del contingut es destina als grups municipals.

El Síndic va recordar a l’Ajuntament el que disposa l’article 170 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i va expressar que calia reservar un espai als grups municipals en el 
web. L’Ajuntament va respondre que garantir un espai propi en el web resultaria molt costós i impli-
caria una despesa econòmica a la qual no pot fer front en la situació actual, tot reiterant que el but-
lletí municipal ja garanteix un espai d’exposició a tots els grups municipals de l’Ajuntament. 

Queixa 01302/2010  
 
Des de l’any 2006, l’Ajuntament de Deltebre té reglament per garantir la participació dels regidors 
i els grups municipals a l’emissora municipal i al butlletí d’informació municipal, però dos grups 
municipals van exposar al Síndic que l’Ajuntament incomplia de manera reiterada la participació 
política en aquests mitjans.

Vista la informació municipal, el Síndic va constatar que, a la pràctica, aquest accés no es produeix, 
tot i que l’any 2009 es va aprovar un acord que regula com s’ha de dur a terme aquesta presència. 
En aquest acord de ple s’afirma que en el butlletí municipal no hi té cabuda el debat polític.

El Síndic ha recordat el deure legal d’assegurar la presència dels regidors i els grups municipals en 
els mitjans de comunicació de titularitat municipal i ha manifestat que aquesta presència incorpora 
tant el dret a informar com el dret a la llibertat d’expressió sobre els temes d’interès municipal. 

angom001
Cuadro de texto
Pàgines extretes de l'Informe Anual 2010. Clica aquí per accedir-hi.

http://www.sindic.cat/resolucions/IA2010Cat.pdf



