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El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de novembre de 2013, aprovà
definitivament el Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals d’Amposta,
s’exposa al públic el Reglament aprovat als efectes del seu general coneixement i entrada
en vigor.

REGLAMENT D’US DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
D’AMPOSTA
PREAMBUL
L’Ajuntament d’Amposta és titular dels mitjans de comunicació denominats Ràdio Amposta
i Revista Amposta, els quals venen sent emprats pels diferents grup polítics que integren el
Consistori municipal. Ara bé, aquesta utilització dels mitjans de comunicació de titularitat
municipal no disposa d’una regulació clara i definida, i el que és més important, estable, és
a dir, no depenent exclusivament de la voluntat de l’equip de govern existent en cada
mandat corporatiu, la qual cosa justifica la seva regulació mitjançant un reglament
municipal.
Per una altra banda, sense que pugui considerar-se estrictament com mitjà de
comunicació local, existint en l’edifici de la Casa consistorial un espai destinat a sala de
premsa sobre l’ús de la qual pels diferents grups polítics municipals cal establir una
regulació adequada i, com en el cas dels mitjans de comunicació, clara, definida i estable,
motiva que el present Reglament també incorpori la regulació sobre l’ús de dit espai.
En definitiva el present Reglament té com objecte fixar les normes d’ús dels mitjans de
comunicació de titularitat municipal i de l’espai destinat a sala de premsa pels diferents
grups polítics que integrin la Corporació municipal.
Article 1. Àmbit d’aplicació objectiu.
1. El present Reglament és d’aplicació a l’ús dels mitjans de comunicació de titularitat
municipal: Ràdio Amposta i Revista Amposta per part dels grups polítics que integren
l’Ajuntament d’Amposta.
2. Així mateix es regula l’ús pels esmentats grups polítics municipals de l’espai de la Casa
consistorial destinat a sala de premsa.
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu.
L’ús dels mitjans de comunicació de titularitat municipal: Ràdio Amposta i Revista Amposta
i la sala de premsa de la Casa consistorial que es regula en el present Reglament restà
reservat als grups municipals que es constitueixin en cada mandat corporatiu d’acord amb
el que disposa el reglament orgànic municipal.
Les informacions que apareguin en els mitjans municipals d’informació hauran de basar-se
en el respecte mutu. No és publicarà o permetrà l’accés quan es vulnerin aquests principis i
es malmeti l’honor d’alguna persona o entitat.
Article 3. Normes d’ús d’Amposta Ràdio.
En allò referent a Amposta Ràdio s’estableixen les següents normes d’us:
1. Tots els grups politics amb representació a l’Ajuntament d’Amposta tindran un espai
polític mensual de 12 minuts on podran informar als ciutadans de la seva tasca política.
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2. Cada mes, després de cada sessió ordinària del ple municipal, els portaveus dels
diferents grups municipals o la persona en qui deleguin com a representants
intervindran en un debat de 50 minuts on es tractaran els punts més destacats de la
sessió plenària. També es farà el debat si es creu convenient de les sessions
extraordinàries del ple sempre que el contingut ho faci necessari.
3. Els grups municipals, amb representació a l’Ajuntament d’Amposta tenen total accés a
la ràdio, respectant la programació establerta, per informar sobre allò que creguin
convenient en relació amb l’actualitat política local. L’emissió dels continguts es farà
mitjançant programes amb audiència similar.
4. Els grups municipals tindran dret de rèplica a una informació que els afecti. Tanmateix,
l’Alcalde, com a màxim representat municipal tindrà, si ho creu convenient, un torn de
contra rèplica.
5. L’Alcalde disposarà d’un espai mensual d’entrevista amb la participació ciutadana per
tractar temes destacats i respondre a les preguntes del oients.
6. Els portaveus dels grups municipals de l’oposició seran entrevistats un cop a l’any per
fer balanç polític dels 365 dies i, a l’inici del mandat corporatiu, un cop hagin
transcorregut els primers 100 dies.
7. Durant les campanyes polítiques, les aparicions dels partits politics vindran
determinades per allò que estableixi la legislació electoral sobre la comunicació local
pública.
8. La coordinació de l’emissió dels espais indicats en els apartats anteriors amb la
programació de Ràdio Amposta correspondrà al personal encarregat de la confecció de
la programació, qui procurarà adaptar l’emissió a les necessitats dels grups municipals.
En cas de manca d’acord sobre l’emissió dels espais, correspondrà resoldre a la
Regidoria delegada de mitjans de comunicació.
9. La responsabilitat pel contingut dels espais reservats als grups polítics municipals
correspondrà a cadascun d’aquests grups.
10. Existirà un arxiu d’audio de tots els debats polítics i els espais polítics mensuals de tots
els partits, accessible des de la web de Ràdio Amposta i la web municipal.
Article 4. Normes d’ús de la Revista Amposta.
1. Cada grup municipal tindrà a la seva disposició un espai de mitja pàgina mensual a la
Revista Amposta per comunicar la seva activitat, opinió o allò que cregui d’interès per la
ciutadania. L’ús de l’espai reservat està subjecte a les condicions següents:
• Els propis grups municipals s’encarregaran de fer arribar aquests continguts a la
redacció. Els continguts aportats pels grups municipals es traslladaran directament
a disseny i maquetació.
• Els espais polítics aniran convenientment destacats i identificats amb les sigles de
cadascun dels partits polítics que seran els que signen els articles. Aquests
continguts no van signats per cap membre del consell de redacció que no hi
intervindrà de cap manera i n’establirà cap filtre.
• En cas que se superi l’espai assignat, es comunicarà al responsable per a la seva
adequació.
2. En funció de l’actualitat o de l’activitat concreta del mes, el consell de redacció decidirà
entrevistar a l’Alcalde o els regidors responsables de cadascuna de les àrees.
3. D’altra banda, amb independència de l’actualitat, la Revista Amposta inclourà una
entrevista a cadascun dels portaveus dels grups municipals a l’inici del mandat
corporatiu i una altra en finalitzar aquest per fer balanç.
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4. L’anterior no impedeix que es pugui incloure qualsevol altra informació, entrevista o
declaracions dels portaveus dels grups municipals quan el consell de redacció ho
cregui convenient.
5. La responsabilitat per les publicacions que es realitzin en els espais reservats als grups
polítics municipals correspondrà a cadascun d’aquests grups.
Article 5. Normes d’ús de la sala de premsa.
1. La sala de premsa de l’Ajuntament d’Amposta està ubicada a la planta baixa de la Casa
consistorial i està concebuda per facilitar la tasca dels professionals de la informació
que assisteixen a les convocatòries de mitjans que es realitzen des de l’Ajuntament.
2. L’àrea de comunicació de l’Ajuntament d’Amposta és la responsable del correcte ús de
la sala de premsa, conservació del mobiliari i funcionament dels aparells electrònics
(pantalla i reproductor) que hi ha a la sala.
3. Els grups polítics amb representació al Ple de l’Ajuntament i les entitats municipals
podran fer ús de la instal·lació, prèvia autorització de la Junta de Govern Local
4. Es recomana que, donat el nombre de grups municipals, cada grup convoqui els
mitjans en setmanes diferents llevat que l’actualitat i repercussió dels temes a tractar
ho exigeixi.
5. No es podrà modificar o complementar el material d’imatge corporativa existent a la
sala. Quedarà prohibit cobrir total o parcialment el logotip de l’Ajuntament d’Amposta
del plotter o el text que l’acompanya o afegir-hi pancartes, roll-ups o qualsevol altre
distintiu amb sigles o missatges dels partits polítics.
6. En cas d’utilitzar el faristol per parlar a peu dret, i que aquest s’hagi de retolar amb
algun missatge concret, seran els tècnics de la Regidoria delegada de mitjans de
comunicació juntament amb el portaveu del grup els encarregats de consensuar el
contingut del rètol, a més, la gestió es durà a terme des de l’àrea i els costos aniran a
càrrec del grup polític corresponent.
7. Per realitzar qualsevol convocatòria als mitjans de comunicació pública, s’haurà de
comunicar la intenció d’utilitzar la sala a la Regidoria delegada de mitjans de
comunicació amb un mínim de 48 hores d’antelació i sempre especificant el tema a
tractar.
8. El cap de premsa enviarà als mitjans de comunicació la convocatòria pertinent a
efectes de preservar la identitat gràfica i corporativa de l’Ajuntament.
9. No correspon al cap de premsa verificar la confirmació de l’assistència dels
professionals a la convocatòria.
10. En cas de que des de l’àrea de comunicació es tingui algun dubte sobre si el tema a
tractar correspon a temes d’interès municipal o a qüestions del propi partit polític, i en
cas que sigui impossible arribar a un acord amb els tècnics de l’àrea de comunicació,
l’Alcalde serà l’òrgan competent per decidir si és o no adient que la roda de premsa es
realitzi a la sala de premsa.
Article 6. Disposicions comunes.
1. Amb independència de les competències que han estat assignades a altres òrgans en
els articles anteriors, serà competència de l’Alcalde la resolució de qualsevol conflicte o
incidència que se’n pugui derivar de l’ús dels mitjans de comunicació municipals i sala
de premsa per part dels grups polítics municipals.
2. En qualsevol cas les resolucions dictades per l’Alcalde en resoldre les incidències i
conflictes que poguessin sorgir, donada la seva qualitat d’actes administratius, podran
ser objecte dels recursos administratius o contenciosos – administratius establerts a la
legislació vigent.
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Article 7. Règim disciplinari.
1. L’incompliment de les normes contingudes en el present Reglament podrà comportar
la prohibició de l’ús dels mitjans de comunicació municipals o de la sala de premsa,
prohibició que podrà ser de caràcter temporal, fins un màxim de 6 mesos, o
permanent fins el final del mandat corporatiu.
2. La sanció de prohibició d’ús amb caràcter permanent d’un o de la totalitat dels mitjans
regulats en el present Reglament s’aplicarà exclusivament en cas d’ús dels mitjans de
comunicació o sala de premsa amb total incompliment de les normes establertes en el
present.
3. Qualsevol incompliment parcial de les normes contingudes en el present Reglament
serà sancionat amb la prohibició de d’ús amb caràcter temporal d’un o de la totalitat
dels mitjans regulats en el mateix.
4. Per la imposició de les sancions anteriors, es deurà seguir el procediment sancionador
legalment previst.
Disposició final.
El present Reglament entrarà en vigor als vint dies de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona.
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