REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ D’ARGENTONA
Article primer.- El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona, és
un òrgan de participació ciutadana creat a l’empara de l’article 88 del ROM.
Article segon.- Els objectius del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
d’Argentona seran:
a) Garantir la independència i la neutralitat dels mitjans de comunicació
municipals i dels professionals que hi treballen.
b) Garantir la pluralitat política, social i cultural dels mitjans de comunicació
municipals.
c) Garantir el respecte als drets individuals, col·lectius i el de les minories en
els mitjans de comunicació municipals.
d) Garantir la professionalitat i la qualitat dels continguts dels mitjans de
comunicació municipals, així com que aquests disposin dels recursos
tècnics, humans i econòmics necessaris per fer bé la seva tasca.
e) Vetllar per l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en els
mitjans de comunicació municipals.
f) Estimular i impulsar iniciatives en el camp de la comunicació mediàtica de
la vila.
Article tercer.- Les funcions del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
d’Argentona seran les següents:
a) Debatre la proposta de Pla Anual que farà la direcció de l’emissora i que
establirà les línies generals d’actuació.
b) Proposar els recursos necessaris per dur a terme el Pla Anual i pel
correcte funcionament de Ràdio Argentona, del Cap de Creus i de les pàgines
web de la corporació local; així com dels altres mitjans de comunicació que
creï la corporació o la participació que aquesta tingui en altres mitjans de
comunicació (Maresme Digital TV).

c) Rebre informació de la programació de Ràdio Argentona 104.6 que
proposi la direcció del mitjà, amb subjecció als criteris generals establerts al
Pla Anual.
d) Informar i proposar al Ple Municipal les taxes del servei de veu pública
(Ràdio Argentona) i d’insercions publicitàries (Cap de Creus) que hagin de ser
incloses en la ordenança fiscal corresponent.
e) Garantir l’accés a l’arxiu sonor, de material de premsa, fotogràfic i de
material i informàtic publicat a la web, de conformitat amb la normativa
d’aplicació.
f) Informar, per iniciativa pròpia, a petició del president del Consell, o d’una
quarta part dels membres del mateix, de qualsevol altre tema relacionat
amb la seva competència.
g) Informar en tots aquells temes de la seva competència sotmesos a la
seva consideració pel Ple de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local o
l’alcalde.
Article quart.- El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona estarà
integrat per:
. El /la president/a.
. Un/a representant de cada grup polític municipal amb representació a
L'Ajuntament.
. Un/a representant dels treballadors dels mitjans de comunicació públics
d’Argentona.
. Un/a representant de les AA VV, escollit/da entre elles.
. Un/a representant del Consell Municipal de Cultura.
. Un/a representant del Consell Municipal de l'Esport.
. Un/a representant de la Unió de Botiguers d’Argentona.
. Un/a representant del Consell Escolar Municipal.
. Tres persones de la població (seran proposades per la Presidència en el si
del Consell).
. El/la Director/a de Ràdio Argentona amb veu però sense vot.

Article cinquè.- Els representants dels grups municipals seran designats pel seu
portaveu i la resta de representants seran proposats per la institució o entitat a la
que pertanyen i nomenats mitjançant decret d’alcaldia del que es donarà compte
al Ple de l'Ajuntament.
Cada grup municipal i entitat designarà un representant titular i un suplent que el
substituirà en cas d’absència.
El Consell es renovarà íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal sense
prejudici del dret de cada grup municipal o entitat a deixar sense efecte la
proposta de nomenament del seu representant i proposar-ne un altre. Els
membres del Consell que tinguin condició de regidors municipals cessaran quan
perdin l’esmentada condició.
En cas que qualsevol de les persones nomenades per formar part del Consell deixi
de pertànyer al grup municipal o a l’entitat que l’ha proposada com a representant,
automàticament deixarà de ser membre d’aquest Consell i la citada entitat haurà
de proposar per escrit un nou representant.
Article sisè.- La presidència del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
d’Argentona serà exercida pel regidor/a de l’àrea de comunicació. Les seves
funcions seran:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i
dirimir els empats amb vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia de les sessions.
c) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
d) Autoritzar l’assistència al Plenari i a les Comissions de Treball de
persones de la ciutat que hagin manifestat el seu interès a participar en el
Consell, amb veu i sense vot, quan el tractament d’un tema concret ho faci
aconsellable.
e) Actuar d’enllaç entre el Consell i la resta dels òrgans municipals
f) Proposar la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de
Treball.
Article setè.- Serà secretari o secretària del Consell Municipal de Mitjans de
Comunicació d’Argentona, per delegació de la secretària de l’Ajuntament, un/a
empleat/da públic/a de l’Ajuntament d’Argentona.

Són funcions del secretari/ària les següents:
a) Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i de les
Comissions de Treball.
b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
c) Custodiar la documentació del Consell.
d) Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President/a.
f) Traslladar els acords als seus destinataris
Article vuitè.- El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona pot
crear Comissions de Treball. Aquestes comissions es constituiran amb els
representants de les entitats directament relacionades amb els objectius propis de
la comissió i altres persones de reconeguda vàlua o coneixements específics,
d’acord amb la composició que aprovarà el Plenari del Consell.
Les Comissions de Treball seran presidides pel President/a del Consell o persona
en qui delegui.
Les Comissions de Treball elevaran propostes o informes al Plenari del Consell
perquè les elevi, si s’escau, al Ple de l'Ajuntament.
Article novè.- El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona es
reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, un vegada cada dos mesos.
Amb caràcter extraordinari, es reunirà prèvia convocatòria del president del
Consell, a instància pròpia o a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres,
amb indicació dels temes concrets a tractar i justificació de la necessitat de la
reunió i de la seva urgència.
Si es constitueixen Comissions de Treball, per estudiar un tema concret o
organitzar una determinada activitat, el calendari de sessions el fixaran els seus
integrants d’acord amb els terminis fixats pel Plenari del Consell.
A les sessions del Consell hi podran assistir altres persones que, pels seus
coneixements específics o per l’interès en el tema a tractar, es consideri
convenient, sempre que ho autoritzi el President.
L’acta de les sessions del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
d’Argentona es trametrà en un termini màxim de 15 dies als membres del Consell.

Article desè.- La convocatòria de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
serà lliurada a tots els membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. La
convocatòria es farà per escrit, telemàticament o de la manera que el Consell
consideri, garantint sempre la recepció per part del destinatari. La convocatòria
inclourà l’ordre del dia de la sessió.
Per a la vàlida constitució del Consell a efectes de la celebració de les sessions, es
requerirà la presència del President/a i del secretari/a i, en primera convocatòria,
de la majoria absoluta dels seus membres.
En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència en primera convocatòria, la
sessió se celebrarà en segona convocatòria, mitja hora més tard, si hi assisteixen, a
més del President/a i del secretari/a, 1/3 del seus membres.
Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
assistents sol·licités una votació nominal o secreta.
Per a la adopció de qualsevol acord serà necessari el vot favorable dels dos terços
dels membres del Consell, assistents a la sessió, dirimint els empats el vot de
qualitat del president.
Article onzè.- El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona
cooperarà amb el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i amb el Consell de la
Informació de Catalunya (CIC), en l’àmbit de les seves respectives competències,
presentant informes o emetent el seu parer sobre els continguts que difonguin els
mitjans municipals; bé a iniciativa pròpia; bé a requeriment d’aquestes institucions,
de les quals en seran col·laboradors permanents.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.El Consell Municipal de Mitjans de Comunicació d’Argentona es regirà, en tot allò
que no es trobi expressament previst en el acords de la seva creació i establiment,
i en aquest Reglament, per la normativa continguda en el Reglament Orgànic
Municipal, la Legislació de Règim Local i la resta de disposicions d’aplicació.

