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Dilluns, 8 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament intern del butlletí d'informació  
municipal

No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions a l'acord de Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages adoptat 
en sessió de 12 de novembre de 2015, d'aprovació de la modificació del Reglament de funcionament intern del butlletí 
d'informació  municipal,  es  procedeix  a  l'exposat  a  l'article  70.2  en  relació  al  65.2  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, a la publicació del text aprovat, als efectes de la seva entrada en vigor.

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs  contenciós  administratiu  davant  de  la  sala  contenciosa  administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya en el termini de dos mesos.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

"REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL.

PREÀMBUL.

L'Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de  Bages  ha  editat  en  diverses  etapes  diferents  butlletins  d'informació  municipal. 
Actualment la publicació té les següents característiques:

Nom de la publicació: butlletí municipal.
Número de Dipòsit Legal: B-16334-2012.
Tirada: 4.000 exemplars aproximadament, podent determinar augmentar-la o disminuir-la.
Responsable: la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament.
Idiomes en què s'edita: català.

CAPÍTOL 1. De l'objecte i contingut del butlletí:

Art.1.- Objecte del present reglament.

El  present  reglament  té  per  objecte  la  regulació  del  sistema  de  gestió  intern  per  l'edició  i  publicació  del  butlletí 
d'informació per part de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Art. 2.- Funcionalitat i abast del contingut del butlletí.

El  butlletí  municipal  es  configura  com una  eina  per  difondre  informació  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 corporativa en seu de les 
Comissions Informatives Municipals i els diversos òrgans de govern de la corporació.

Aquest butlletí neix amb l'objectiu de servir a l'interès col·lectiu dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages en la vesant 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 dels membres de la 
corporació  i/o  dels  grups municipals  farà referència a exclusivament  a  l'actuació corporativa  segons es defineix  al 
paràgraf anterior.

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.

No es permet la publicació de publicitat com a contingut del butlletí.

Art. 3.- Característiques de la publicació.

El butlletí es redactarà en català.
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La publicació serà periòdica. La periodicitat quedarà fixada segons acordi la Comissió de seguiment i serà d'obligat 
compliment, excepte que per part de la regidoria responsable de Comunicació, prèvia consulta amb la Comissió de 
seguiment  i  posterior  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 rellevància i afectació respecte al municipi que per les seves 
característiques no puguin ser incloses en la publicació ordinària. Així mateix el nombre de números editats cada any 
serà decisió de la Comissió de Seguiment.

El format, l'encapçalament i totes les característiques públiques i formals, i les decisions sobre límits d'espais seran 
determinades per la Comissió de Seguiment.

Respecte a les informacions dels grups municipals es reserva un espai aproximat del 10% en el revers de la publicació  
corresponent a un espai longitudinal per a cada grup municipal, amb una previsió de repartiment igual per a cada un 
dels grups municipals (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  condicions  de  publicació 
(especialment  pel  que respecta a format i  dimensions de lletra)  comportarà la no inclusió en la publicació.  L'espai 
reservat serà d'ús exclusiu per part dels grups municipals, d'acord amb el model tipus determinat per la Comissió de 
Seguiment.

La no utilització de l'espai per part d'un grup municipal, comportarà la seva pèrdua per aquell número, i l'espai alliberat 
quedarà incorporat a la informació general del butlletí, no podent-se repartit entre els altres grups que sí emetin els seus 
escrits.

Art. 4.- Incorporació d'informació dels grups municipals.

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 dels grups municipals d'acord amb allò 
indicat a l'article 3. Es realitzarà l'entrega de les informacions a publicar per mitjans telemàtics, utilitzant per aquest fi  
arxius  del  tipus  Word  o  altres  processadors  de  textos  estàndards.  No  s'admetran  formats  del  tipus  PDF,  per  les 
dificultats existents a l'hora de fer la seva conversió a les tipografies utilitzades per l'edició del butlletí.

La informació dels grups municipals es lliurarà per mitjans telemàtics 10 dies abans de la publicació del butlletí i serà 
subscrita pel portaveu del grup municipal.

Aquesta informació haurà de respectar els espais i formats establerts per la Comissió de Seguiment.

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 Orgànic Municipal i en la normativa locals 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 òrgans de govern.

CAPÍTOL 2. De la publicació.

Art. 5.- Recepció i publicació de la informació.

La informació que presentin els grups municipals dins del termini fixat a l'article anterior es publicarà en el butlletí.

Si la informació rebuda excedeix de l'espai destinat, la regidoria responsable de l'àrea de comunicació ho comunicarà al 
grup municipal que correspongui, que haurà d'ajustar el seu text en el termini de 24 hores, transcorregut el qual sense 
haver-ho realitzat, perdrà el dret a la seva publicació.

Art. 6.- Incorporació d'elements gràfics.

La incorporació d'elements gràfics s'establirà en el si de la Comissió de Seguiment i serà d'obligat compliment.
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CAPÍTOL 3. De la distribució del butlletí.

Art.7.- Punts de distribució.

Els exemplars del butlletí es distribuiran a les dependències municipals i edificis d'ús públic, en comerços, establiments i 
altres punts habituals, i a les cartelleres d'informació municipal, així com també es podrà realitzar el porta a porta a tot el 
municipi i en especial en aquells nuclis residencials o industrials on el comerç sigui inexistent.

DISPOSICIÓ FINAL.

Totes les decisions que prengui la Comissió de Seguiment actuaran com a criteris interpretatius complementaris i de 
desenvolupament tècnic respecte a les previsions contingudes al present reglament i s'incorporaran en un document 
refós que es trobarà disponible, per la seva consulta, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages."

Sant Fruitós de Bages, 27 de gener de 2016
L'alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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