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Núm. 10098
AJUntAment de BredA

Anunci sobre l’aprovació definitiva del Reglament del funcionament intern 
del Butlletí d’Informació Municipal

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plena-
ri inicial de data 28 de juliol de 2014, aprovatori del Reglament 
del funcionament intern del Butlletí d’Informació Municipal de 
l’Ajuntament de Breda, text íntegre del qual es fa públic, per al seu 
coneixement general i en compliment del previst en l’article 178 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, i 65 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals.

“Reglament del funcionament intern del Butlletí d’Informació Mu-
nicipal

PREÀMBUL
L’Ajuntament de Breda ha editat en diverses etapes diferents butlle-
tins d’informació municipal. 

Actualment la publicació té les següents característiques:

Nom de la publicació: l’àgora
Número de dipòsit legal: 
Tirada:  1.800 exemplars quatrimestrals, podent 

determinar augmentar o reduir la tirada
Responsable: L’Alcaldia de l’Ajuntament
Idiomes en què s’edita: Català

CAPÍTOL 1
De l’objecte i contingut del butlletí

Article 1.- Objecte del present reglament
1. El present reglament té per objecte la regulació del sistema de 

gestió intern per l’edició i publicació del butlletí d’informació 
municipal per part de l’Ajuntament de Breda, així com la regula-
ció i el foment dels drets a la informació pública i a la participa-
ció dels regidors i grups municipals.
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Article 2.- Funcionalitat i abast del contingut del butlletí
1. El butlletí municipal es configura com una eina per difondre infor-

mació municipal respecte a l’activitat i la gestió municipal i amb 
aquest objecte s’inclouen exclusivament aquelles notícies d’interès 
per al municipi i els seus habitants respecte a actuacions portades 
a terme des de l’Ajuntament a partir de la seva actuació corporati-
va i els diversos òrgans de govern de la Corporació.

2. Aquest butlletí té l’objectiu de servir a l’interès col·lectiu dels 
ciutadans de Breda en la vessant de canal de comunicació per 
posar a la seva disposició informació sobre l’activitat i la gestió 
municipal, sense que en cap cas es tracti d’una plataforma de cap 
grup o partit polític. La publicació d’articles d’opinió per part 
de membres de la Corporació i/o grups municipals farà referèn-
cia, exclusivament, a l’actuació corporativa segons es defineix al 
paràgraf anterior.

3. S’inclourà informació d’aquelles entitats que realitzin activitats 
d’interès local, sempre en la mesura i possibilitats que el format 
de la publicació ho permeti i en la forma que l’òrgan encarregat 
de la seva edició ho consideri adient.

4. No se permet la publicació de publicitat com a contingut del but-
lletí.

5. No s’entendrà com a equiparable al butlletí municipal, pel que fa 
normativa, les altres publicacions destinades a donar informació 
d’actes i actuacions concretes, com ara campanyes de salut, in-
formació de caràcter cultural com exposicions i xerrades, actua-
cions, programes de Festa Major i altres, i en general qualsevol 
edició pròpia pel desenvolupament de les tasques i actuacions 
de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana.

6. Els òrgans de govern han de fomentar la participació dels regidors 
i dels grups polítics per assegurar la pluralitat, amb l’assignació 
d’uns espais en el format i amb l’estructura proposada, garantint 
una presència proporcional als diversos grups municipals.

7. Les intervencions hauran de basar-se en el respecte mutu i 
s’evitarà, en la mesura del possible, la confrontació personal i 
caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia 
pública.

8. Les informacions dels grups municipals es referiran exclusiva-
ment a la seva activitat en la Corporació i en el municipi però 
no podrà utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o 
coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions muni-
cipals, si no ha estat aprovat expressament per l’òrgan de govern 
d’aquest i, en aquest cas, els espais seran idèntics per tots els 
grups polítics que tinguin representació en el consistori.

9. Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins 
que aquestes no hagin estat celebrades, no es podrà difondre 



Pàg. 23

Administració Local Ajuntaments

Núm. 184 – 26 de setembre de 2014

ni editar cap butlletí ni publicació periòdiques destinades a la 
informació municipal llevat de les exceptuades a l’article 5 del 
present reglament.

Article 3.- Característiques de la publicació
1. El butlletí es redactarà en català.
2. La publicació del butlletí serà quatrimestral, excepte que per 

part de l’Alcaldia, prèvia consulta i acord de la Junta de Govern 
Local, es decideixi la publicació de números extraordinaris i/o 
monogràfics en el supòsit que concorrin notícies d’especial relle-
vància i afectació respecte al municipi que per les seves caracte-
rístiques no puguin ser incloses en la publicació ordinària. 

3. El format de la publicació serà en paper en suport DIN-A3 a do-
ble cara.

4. La distribució d’espais, ordre i extensió dels articles correspon-
drà decidir-la al Cap de comunicació, responsable de l’edició del 
butlletí, prèvia consulta amb la Junta de Govern.

5. Respecte a les informacions dels grups municipals es reserva un 
espai aproximat del 10% en el revers de la publicació correspo-
nent a un espai longitudinal per a cada grup municipal, amb 
una previsió de repartiment igual per a cada un dels grups mu-
nicipals (la variació del nombre de grups municipals farà variar 
l’espai corresponent per a cada grup). La superació dels límits 
d’espai i nombre de caràcters encabits i la modificació de les con-
dicions de publicació. L’espai reservat serà d’ús exclusiu per part 
dels grups municipals.

6. La no utilització de l’espai per part d’un grup municipal, com-
portarà la seva pèrdua per aquell mes, i l’espai alliberat quedarà 
incorporat a la informació general del butlletí, no podent-se re-
partir entre els altres grups que sí emetin els seus escrits.

Article 4.- Incorporació d’informacions dels grups municipals
1. Respectant l’objectiu principal d’aquesta publicació com a eina 

informativa respecte a l’activitat municipal, l’Ajuntament com 
a editor, cedeix un espai a cada número per a la incorporació 
d’informació a partits polítics o agrupacions d’electors amb re-
presentació municipal. Es realitzarà l’entrega de les informacions 
a publicar per mitjans telemàtics, utilitzant per aquest fi arxius 
del tipus PDF, per les dificultats existents a l’hora de fer la seva 
conversió a les tipografies utilitzades per l’edició del butlletí.

2. La informació dels grups municipals es lliurarà per mitjans te-
lemàtics abans de la publicació del butlletí i serà subscrita pel 
portaveu del grup municipal.

3. Aquesta informació haurà de respectar els espais i formats esta-
blerts.
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4. La informació dels grups municipals haurà de fer referència a 
l’activitat municipal concretada en les decisions adoptades en 
exercici de les funcions corresponents com a  grups municipals 
respectant en la seva actuació el que es preveu al Reglament Or-
gànic Municipal i en la normativa local de directa aplicació, i en 
tot cas, el principi de bona fe, havent d’observar-se la deguda 
cortesia i respectar les normes de funcionament pròpies dels òr-
gans de govern.

CAPÍTOL 2
De la publicació

Article 5.- Recepció i publicació de la informació
1. La informació que presentin els grups municipals dins del termi-

ni fixat a l’article anterior es publicarà en el butlletí municipal.
2. Si la informació rebuda excedeix de l’espai destinat, es comuni-

carà al grup municipal que correspongui, que haurà d’ajustar el 
seu text.

Article 6.- Incorporació d’elements gràfics
1. La informació presentada no podrà anar acompanyada de foto-

grafies o dibuixos, ja que l’espai per a la seva inclusió no assegu-
ra la seva intel·ligibilitat.

2. La informació dels grups municipals que es publicarà anirà 
identificada amb el seu logo.

Article 7.- Signatura d’informacions dels grups municipals
1. Tota la informació tramesa pels grups municipals per ala seva 

publicació haurà d’anar signada pel portaveu del grup munici-
pal, que serà responsable del seu contingut. Totes les informa-
cions que no compleixin aquest requisit, no seran publicades.

CAPÍTOL 3
De la distribució del butlletí

Article 8.- Punts de distribució
1. El butlletí es farà arribar a tots els habitatges del municipi on hi 

hagi com a mínim una persona empadronada.
2. La resta de butlletins es distribuiran en les oficines i instal·lacions 

municipals.”

Aquest reglament entrarà en vigor en el termini de 30 dies a partir 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un re-
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curs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós-Admi-
nistratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Adminis-
trativa.

Breda, 16 de setembre de 2014

Jordi Iglesias i Salip
Alcalde


