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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO LA ROMANA

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONSEJO SECTORIAL DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1598

A) NO HAY ALEGACIONES: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de
la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza Reguladora del Consejo Sectorial
de Medios de Comunicación de la Romana, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANÇA REGULADORA DEL CONSELL MUNICIPAL DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE LA ROMANA

L’article 9.2 de la Constitució assenyala l’obligació dels poders públics de facilitar
la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
En l’àmbit municipal aquest manament es materialitza amb l’article 69 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que imposa a les
Corporacions Locals facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida local.
L’Ajuntament de La Romana té entre els seus objectius el posar en funcionament a
curt termini diversos mitjans de comunicació.
Conscient de la importància que tenen els mitjans de comunicació en la vida local,
en especial en els aspectes informatius, formatius, culturals i lúdics que incideixen
sobre tots, l’Ajuntament de La Romana a través de la present ordenança estableix
un instrument per a facilitar la participació ciutadana en aquest important sector.
L’òrgan que es constitueix, s’integra per diverses associacions i col·lectius de La
Romana, encara que complint allò que estableix el RD 2568/1986, de 28 de
novembre, és presidit per un membre de la Corporació, integrant-se també vocals
corporatius en un dels quals recaurà la Vicepresidència.
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D’acord amb l’article 69.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Comissió se
l’atribueixen importants funcions d’informe i proposta sobre la pràctica totalitat de
les activitats dels mitjans de comunicació de titularitat municipal, per la qual cosa la
participació de la ciutadania a través de les Associacions de La Romana es
configura amb la màxima amplitud que l’ordenament jurídic faculta.
Conseqüentment, l’Ajuntament de La Romana aprova el següent text.

Article 1.- Objecte del Reglament.
La present ordenança té per objecte regular la constitució, funcionament i règim
jurídic del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de La
Romana i establir les normes necessàries per a garantir el dret a participar en
aquestos mitjans d’acord amb els principis d’objectivitat, veracitat i imparcialitat, i
amb la finalitat de garantir el respecte a la separació entre informacions i opinions,
la identificació dels que sustenten aquestes últimes i la seua lliure expressió, amb
els límits que estableix l’article 20 de la nostra Constitució. El respecte al
pluralisme polític, religiós, social i cultural. El respecte a l’honor, a la intimitat de les
persones, a la pròpia imatge i als altres drets i llibertats reconeguts en la
Constitució. La protecció de la joventut i de la infància i el respecte als valors
d’igualtat reconeguts a l’article 14 de la Constitució, així com a la resta de
l’ordenament jurídic vigent.
Article 2.- De la participació en els mitjans de comunicació locals.
Són mitjans de comunicació locals de l’Ajuntament de La Romana els següents:
Butlletí Informatiu i Pàgina Web Municipal.
Podran ser mitjans de comunicació locals de l’Ajuntament de la Romana els
següents: TV Local, Radio Local o espai en Televisió/Ràdio Municipal.
El dret de participació dels grups municipals i dels diferents col·lectius de La
Romana en els mitjans de comunicació locals es materialitza en la reserva d’un
espai amb ús exclusiu, en els termes previstos en aquest Reglament.
S’entén per espai en l’àmbit de ràdio o TV, al temps que la Televisió/Ràdio
Municipal deu atorgar a cada un dels grups polítics amb representació en el
Consistori municipal o a cada col·lectiu inscrit en el Fitxer Municipal Associacions. I
s’entén per espai en l’àmbit del Butlletí Municipal o Pàgina Web al número de
paraules que aquestos mitjans deuen atorgar als grups polítics i/o col·lectius.
També s’entendrà per espai reservat als grups municipals en la Pagina Web
Municipal, els enllaços que s’inclouen dirigits a les pàgines web dels seus grups
polítics.
Tots els Col·lectius inscrits al Fitxer Municipal d’Associacions podran sol·licitar els
espais que consideren oportú en qualsevol mitjà de comunicació de l’Ajuntament
de La Romana.
Qualsevol ciutadà de La Romana podrà sol·licitar la seua participació en qualsevol
dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de La Romana
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2bis. Els país reservats als grups municipals
En tot cas, els espais reservats a cadascun dels mitjans anomenats a l’anterior
article per als grups municipals seran els següents:
a) Espai en Butlletí Municipal/Pàgina Web:
i) Un article per grup municipal al mes, amb un màxim de 500 paraules. Aquests
articles es publicaran com a notícia, passant posteriorment a la secció que
corresponga, prèvia sol·licitud per escrit.
ii) Un enllaç des de la Pàgina Web Municipal, prèvia sol·licitud per escrit.
D’acord a allò establert en la Llei, aquests espais sols poden ser utilitzats durant
període no electoral. És a dir, en els períodes electorals s’estarà a allò disposat en
la Llei Orgànica de Règim Electoral General i demés normativa vigent que regula
l’esmentada matèria.
b) Els espais a TV/ràdio hauran de ser els següents:
i) Un col·loqui-debat mensual amb els portaveus dels grups municipals que es
durà a terme, preferiblement, el primer dimarts de cada mes a les 22:00 h
ii) Una entrevista bimensual al portaveu del grup municipal (30 minuts) i a l’alcalde,
prèvia sol·licitud dels interessats.
iii) Una entrevista a cada grup polític en els actes institucionals, prèvia sol·licitud
dels interessats o per l’interès periodístic que hi puga suscitar.
iiii) Col·loquis oberts amb la ciutadania per part de l’alcalde i/o regidors per raons
d’interès, públic i/o periodístic.
Article 3.- Dels Partits Polítics amb dret a participació en els mitjans de
comunicació local.
Cada grup polític municipal que ostenta representació en el Plenari de la
Corporació té dret als espais a que fa referència l’article 2 del present Reglament,
prèvia sol·licitud per escrit, amb independència del número de regidors que tinga.
Aquestos espais podran ser utilitzats per persones en qui hagen delegat als
Regidors que conformen el Consistori i que formen part de l’organització dels
respectius Partits Polítics. Les sol·licituds de participació a través d’articles dirigits
a la Pàgina Web/Butlletí Municipal hauran d’anar necessàriament signats per, al
menys, un regidor per a que puguen ser publicats.
Article 4.- Enllaços des de la pagina web municipal
1.- Tots els grups municipals tenen dret a incloure un enllaç en la web municipal
que es dirigisca a altres pàgines de titularitat dels grups polítics. Les icones de
cada enllaç s’allotjaran en la pestanya on s’establisca la composició del Plenari,
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dins de l’apartat de cada grup. Les pàgines enllaçades amb la pàgina municipal,
no podran contenir apartats en els que es requerisca autorització d’accés als
usuaris.
2.- L’Alcalde com a President de la Corporació i la resta de regidors establiran junt
al seu saluda institucional, un enllaç o qualsevol altre instrument de comunicació
amb els veïns, ja siguen bústies de suggeriments, blogs, fòrums o altres que
siguen compatibles tècnicament amb el suport municipal. Aquestos instruments
podran estar allotjats en una pàgina particular o institucional de l’Alcalde i de la
resta de regidors, a la que s’accedirà mitjançant enllaç.
3. Es pujaran a la web de l’Ajuntament les gravacions de les sessions plenàries en
un termini de 5 dies des de la seua celebració.
Article 5.- De la difusió de les opinions, propostes, plantejaments, etc.
Els espais a disposició dels grups polítics municipals són exclusivament per a la
difusió de d’opinions, propostes, plantejaments, etc. d’aquestos. Aquest dret deu
ser exercit lliurement dins del marc de la Llei i de la Constitució, i no estarà
subjecte a cap tipus de limitació ni censura per part de la direcció o de l’equip de
govern.
No es permetrà utilitzar l’espai per a agraviar a altres organitzacions polítiques o
institucions públiques o privades, o agraviar l’honor de persones individualment
considerades.
Article 6.- De l’emissió dels espais i els aspectes tècnics.
La difusió de les propostes i plantejaments es realitzarà a través del mitjà que cada
regidor/a estime més convenient, en els termes previstos en aquest Reglament, bé
realitzant entrevistes amb la col·laboració dels professionals de cada mitjà, bé
mitjançant transmissió de textos a través de correu electrònic, fax o qualsevol altre
mitjà que es considere oportú. En cap cas es podrà excedir del temps o de l’espai
fixat en el present Reglament.
Article 8.- De l’ordre d’aparició dels grups polítics municipals.
L’ordre d’aparició dels grups polítics en els mitjans de comunicació s’establirà en
torns aleatoris. Essent l’ordre de menor a major número de regidors per al primer
debat que se celebre en cada nova legislatura.
Article 9.- Dels horaris de transmissió de l’espai.
En la TV/Ràdio les transmissions hauran de tenir les següents característiques:
1.- S’hauran de programar els espais en horari de màxima audiència, en blocs
iguals.
2.- La transmissió haurà de realitzar-se en un dia fixat, entre dilluns i divendres tots
dos inclosos, comprenent la totalitat de grups polítics municipals.
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Article 10.- De les dates de transmissió.
Es realitzaran col·loquis-debats mensuals o blocs d’entrevistes mensuals i la seua
transmissió es difondrà preferentment la 2a setmana del mes.
En Televisió/Ràdio, el no ús del temps assignat a cada Partit, en el dia i l’horari
establerts, en cap cas donarà dret a reprogramació o reassignació d’espais en dies
i horaris distints als establerts en el cronoprograma aprovat.
Article 12.- Del Consell dels mitjans de comunicació locals.
1. Com a òrgan complementari de l’Ajuntament de La Romana i segons el que
estableix l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 130 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, es constitueix un consell sectorial en matèria de
mitjans de comunicació amb la denominació de “Consell Municipal de Mitjans de
Comunicació de La Romana”.
−
Sense menyscabar les facultats de decisió que corresponen als altres òrgans
municipals, el Consell Municipal de Mitjans de Comunicació de La Romana (en
avant el Consell) és el òrgan a través del qual es canalitza la participació dels
ciutadans de La Romana i de les seues associacions en els mitjans de
comunicació de titularitat municipal o gestionats per la Corporació.
Article 13.- De la composició del Consell de mitjans de comunicació locals.
1. El Consell s’integra per un President, un Vicepresident i els Consellers.
2. El Consell estarà presidit per l’Alcalde o el membre de la Corporació que aquest
nomene. El President actuarà com enllaç entre la Corporació i el Consell.
3. La Vicepresidència del Consell correspondrà al Conseller que designe la
Corporació de entre els seus representants.
4. S’integraran com a Consellers:
−
Representants de la Corporació, en número igual al dels grups polítics
existents en la Corporació, essent designats d’entre els seus membres pel Plenari
de l’Ajuntament, a proposta dels grups.
−
Un representant de l’Associació de Mares i Pares del CEIP La Romana.
−
Un representant de l’Associació contra el Càncer.
−
Una representant de l’Associació de Mestresses de Casa de La Romana.
−
Un representant del Club Esportiu “Penya La Mina”.
−
Un representant de cadascuna de les Associacions de Jubilats i Pensionistes
de La Romana.
−
Un representant de l’Associació de Comerciants de La Romana.
−
Un representant de cada comparsa.
−
Un representant de la Confraria del Crist Crucificat.
−
Un representant de la Societat Instructiva Musical Romanense.
−
Un representant de la Colla “Els Ous i el Sarnatxo”.
−
Un representant de l’Associació el Tramvia nº 2.
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−
−

Un representant del Grup de Teatre “Tarafa”.
Un representant elegit d’entre les Comissions de Festes de La Romana i les
seues pedanies.
−
Un representant de l’Associació “La Tienda de la Comunidad”.
−
Un representant del CEIP “La Romana”.
5. Actuarà de Secretari del Consell el designat entre els seus membres o en un
funcionari de l’Ajuntament, nomenat pel President, amb veu i sense vot, que
recollirà els acords adoptats i alçarà acta de les reunions..
1. Per resolució del President o acord del Consell, podran assistir a les sessions
del Plenari del Consell altres persones per a informar, assessorar o coadjuvar a la
realització de les seues tasques. En qualsevol cas, actuaran amb veu però sense
vot.
Article 14.- De la condició de Conseller.
Els Consellers perdran la seua condició de membres del Consell per que s’acabe
el manament, quan deixen de concórrer els requisits que determinaren la seua
designació, per revocació del manament conferit per les Associacions respectives i
per renúncia.

Article 15.- Dels representants d’Associacions i col·lectius en el Consell.
1. Les associacions i col·lectius referides a l’article 3 hauran d’estar registrades al
Fitxer Municipal d’Associacions.
2. Si en el termini de 20 dies no hi ha acord per a designar el representant a que
es refereix als apartats f), h) i n) de l’article 13.4, el Plenari de l’Ajuntament serà qui
els nomene a proposta de l’Alcaldia previ acord i diàleg amb les forces
polítiques amb representació en la Comissió Informativa de Mitjans de
Comunicació, tenint en compte els criteris de representativitat i rellevància de les
seues actuacions.
3. Sense perjudici de les causes de cessament, la duració del manament dels
Consellers serà de dos anys, renovant-se el Consell en la seua totalitat al final de
cada període. Els Consellers podran ser reelegits sense cap límit, i en qualsevol
cas el seu President serà l’Alcalde. El manament dels Consellers designats en els
períodes intermedis s’estendrà exclusivament fins a la següent renovació bianual
siga el que siga el termini que reste fins a l’esmentada renovació.
Article 16.- Reglament de funcionament del Consell.
1. El Consell podrà aprovar un reglament de funcionament i establir la constitució
d’una Comissió Permanent, integrada com a màxim per un terç dels seus
membres. En tot cas hauran de formar part d’aquesta Comissió el President i el
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Vicepresident. A aquesta Comissió se li podrà atribuir l’estudi i preparació dels
assumptes, així com pronunciar-se sobre les qüestions menys complexes.
2. Igualment podran nomenar-se Ponents per a l’estudi d’un tema determinat o
amb caràcter permanent.
Article 17.- De les sessions del Consell.
El Consell celebrarà sessió ordinària al menys una vegada a l’any i extraordinària
quan la convoque el President o la sol·liciten al menys un terç dels seus membres.
1. Per a que la constitució del Consell tinga validesa, es precisa l’assistència del
President i del Secretari o dels que legalment els substituesquen i de al menys la
meitat dels seus membres en primera convocatòria o d’un terç en segona
convocatòria.
2.
En allò no previst expressament per al funcionament del Consell en el present
Reglament s’estarà en el que disposa per als òrgans col·legiats municipals i en
l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

Article 18.- De les competències del Consell.
En particular, correspondrà al Consell:
a) Revisar, junt als tècnics de cada mitjà de comunicació, la proposta de graella de
programació a emetre.
b) Estudiar i formular suggeriments sobre els diferents espais institucionals, per a
un major coneixement, per part de l’opinió pública, del desenvolupament del
municipi de La Romana.
c) Assessorar sobre la creació d’espais i programes quan la finalitat siga la difusió
de la cultura i la història de La Romana.
Disposició final.El Consell municipal de mitjans de comunicació locals es constituirà en el termini
màxim d’un mes, a partir de l’entrada en vigor del present Reglament.
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la publicació del seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, prèvia la seua aprovació definitiva.
Contra el referit acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la publicació del present Reglament en el “Butlletí Oficial de la Província”.
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Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dela
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En La Romana, a 9 de febrero de 2017.

ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: NELSON ROMERO PASTOR.

Pág. 8

1598 / 2017

