
 
 

 
 

 

MOCIO  de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER LA CREACIÓ D'UN REGLAMENT DELS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIA  DE DALT – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIO  A 

L’AJUNTAMENT DE PREMIA  DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL 

DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGU ENT MOCIO , QUE FEM EXTENSIVA A LA 

RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTA  OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que el 20 de maig de 2003 es va publicar al DOGC el 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. 

Atès que l’esmentat Text Refós diu textualment: 

“170.2 El ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups 
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal com ara la televisió local, les 
emissores de ràdio municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. 

En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les 
condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i grups municipals constituïts 
al si de la corporació.” 

Atès que actualment l’Ajuntament de Premià de Dalt edita periòdicament una publicació 
municipal impresa per a la ciutadania que encara no s’ha reglamentat, el butlletí «La 
Pinassa», i que també disposa de canals a xarxes socials, pàgina web, butlletí 
electrònic, la ràdio local municipal i el canal de comunicació digital Premià Mèdia. 

Vistos els principis generals que han de regir els mitjans de comunicació audiovisuals 
dels ens locals segons el que disposa la llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de 
Catalunya en el seu Títol I Capítol II. 

Vist també el que proposa el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local 
pública” elaborat el 2003 pel Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i per la Directora del Postgrau de Producció 
i Gestió de la Comunicació Local, i signat per la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la UAB i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. 

Atès el punt 9 d’aquest Decàleg on es fa referència explícita a la forma de funcionar 
d’aquests mitjans: “Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de 
funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– 
que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del 
conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.” 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Elaborar en els propers mesos, entre tots els grups municipals, i amb la partici-
pació de la ciutadania i d'altres agents interessats si es considera, una proposta de 
Reglament de Mitjans de Comunicació, en els termes previstos per 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, que entre d’altres, reguli el funcionament 
d’un Consell Editorial -o òrgan equivalent- per a tots els mitjans de comunicació 
locals públics de l’Ajuntament, respectant el sentit que estableix el “Decàleg de bo-
nes pràctiques de la comunicació local pública”. 



 
 

 
 

 

2. Que en aquest Consell Editorial -o òrgan equivalent- hi tinguin representació, 
com a mínim, tots els grups municipals de l’Ajuntament, així com les organitzacions 
de la societat civil i de la ciutadania local que en vulguin formar part, i representants 
dels treballadors i les treballadores municipals, i es reuneixi com a mínim tres cops 
l’any. 

3. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals. 

 

Premià  de Dàlt, Pàï sos Càtàlàns, 8 d'octubre de 2020 
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