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guers 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, el/la Director/a de Ràdio
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.
Si es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Argentona, 8 de maig de 2008.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022008013701
A

Argentona
EDICTE
Transcorregut el termini d'informació
pública a què es va sotmetre l'acord plenari
de data 7 de març de 2008, d'aprovació inicial del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els
òrgans d'informació i difusió municipal,
sense que s'hagin presentat al·legacions ni
suggeriments, es fa pública la seva aprovació
definitiva, publicant-se a continuació el text
íntegre del Reglament:
«REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS
REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS
D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL

L'article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
regula la participació dels regidors i grups
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municipals als òrgans d'informació i difusió
municipal, amb l'objecte de garantir el dret
d'accés i la llibertat d'expressió.
Per tal de dotar-se de l'instrument necessari per a la regulació de la participació dels
grups i regidors als mitjans de comunicació
de titularitat municipal, el Ple de l'Ajuntament d'Argentona adopta el següent Reglament,
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals
Article 1
És objecte d'aquest reglament la regulació
i el foment dels drets a la informació pública
i a la participació dels regidors i grups municipals de l'Ajuntament d'Argentona en els
mitjans de comunicació de titularitat pública
i els òrgans d'informació i difusió municipal.
Article 2
2.1. Són òrgans d'informació i difusió
municipals:
- Els plafons informatius municipals
instal·lats a la via pública i els situats als
Punts d'Informació Juvenil.
- Les publicacions periòdiques municipals.
- Les diferents pàgines web municipals
(www.argentona.cat, www.artgentsona.com,
www.argentonajove.com, i www.museucantir.org).
- El butlletí municipal Cap de Creus de
periodicitat bimensual.
- L'emissora de ràdio municipal, Ràdio
Argentona 104.6.
- La web www.argentonacomunicacio.cat.
2.2. No es consideraran mitjans d'informació i difusió municipal els fulletons, i altres
publicacions destinades a donar informació
d'actes i actuacions concretes, com ara campanyes de salut, informació de caràcter cultural, com temporades estables, cicles d'actuacions, programes de festa major, i en general
qualsevol edició pròpia pel desenvolupament
de les tasques i actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana.
Article 3
Les formes, els mitjans i els procediments
de participació que la Corporació estableixi
en l'exercici de la seva potestat en cap cas
poden disminuir les facultats de decisió que
corresponen als òrgans representatius.
Article 4
Els mitjans de comunicació i d'informació
de titularitat pública han de fomentar la participació dels regidors i dels grups polítics per
assegurar la pluralitat, amb l'assignació d'uns
espais i d'uns temps, en el cas dels mitjans
audiovisuals, en el format i amb l'estructura
que la direcció del mitjà proposi, garantint la
presència de tots els grups municipals.
Article 5
5.1. Les sessions plenàries de l'Ajuntament
tindran un tractament informatiu especial,
amb l'amplitud que permetin els seus mitjans
tècnics i humans. La crònica periodística del
Ple ha d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels dife-

rents grups polítics representats i les votacions emeses.
5.2. Des de la convocatòria de qualsevol
tipus d'eleccions, s'aplicarà el règim especial
que estableix la normativa electoral.
Pel que fa a inclusió d'espais electorals
gratuïts en eleccions municipals, s'estarà al
que preveu la Normativa Electoral i a les instruccions de la Junta Electoral Provincial. Si
legalment és possible el tractament informatiu es basarà en criteris periodístics.
CAPÍTOL SEGON
El cap de creus i altres publicacions
Article 6
En el Cap de Creus i les publicacions
periòdiques destinades a la informació municipal de caràcter generalista del municipi, de
titularitat municipal, s'haurà de garantir que
almenys un 10% de l'edició es posarà a disposició dels grups municipals per tal que hi
facin les seves aportacions.
Article 7
El repartiment de l'espai del 10% assenyalat a l'article anterior es farà per parts iguals, i
en cada butlletí o publicació, per a tots els
grups polítics amb presència al consistori.
Article 8
Els butlletins i les publicacions periòdiques
donaran a conèixer les actuacions i activitats
desenvolupades pels regidors que tinguin
encomanades i delegades tasques per part de
l'Alcaldia, i inclouran les informacions
necessàries per a garantir a tots els ciutadans
el coneixement i les condicions d'accés als
serveis públics municipals.
Article 9
Quan legalment sigui possible es podran
incloure anuncis de formacions polítiques en
els mitjans de comunicació municipals, que
estaran subjectes a les taxes previstes en l'ordenança fiscal corresponent.
Article 10
Des del dia en què es convoquin les eleccions i fins que no s'hagin celebrat, no es
podrà difondre ni editar cap butlletí ni publicació periòdiques destinades a la informació
municipal llevat de les exceptuades a l'article
2.2 del present Reglament, que siguin
necessàries pel correcte desenvolupament
dels serveis públics municipals.
CAPÍTOL TERCER
Els mitjans audiovisuals
Article 11
Quan els mitjans de comunicació locals,
de titularitat municipal, emetin programes
d'informació municipal hauran de garantir la
presència als regidors i grups municipals.
Article 12
L'espai reservat a l'accés dels grups municipals als mitjans audiovisuals de titularitat
municipal no serà inferior al 10% del temps
dedicat a la informació municipal de caràcter
local. La resta de la informació municipal
podrà incloure entrevistes i declaracions dels

regidors que exerceixen les competències
que siguin causa o generin les esmentades
informacions.
CAPÍTOL QUART
Els plafons informatius i les pàgines web
Article 13
En plafons informatius municipals situats a
la via pública i els Punts d'Informació Juvenil, els grups polítics tindran dret a col·locar
informació de la seva activitat municipal.
Article 14
En la pàgina web de l'ajuntament
(www.argentona.cat) hi haurà un espai dedicat a la informació dels grups municipals,
que s'actualitzarà segons el criteri de cadascun dels grups municipals.
Article 15
La col·locació d'informació, dels diferents
grups municipals, en els plafons informatius
municipals, serà executada per les persones
responsables dels esmentats espais.
L'esmentada informació haurà de facilitarse amb la suficient antelació per tal que
pugui efectuar-se la seva col·locació els dies
establerts pel servei.
Article 16
La informació adherida als plafons informatius municipals serà retirada pel personal
municipal responsable de la seva col·locació
als vuit dies de ser-hi fixada.»
Si es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Argentona, 7 de maig de 2008.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.
022008013702
A

Badalona
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Badalona.
b) Departament gestor: Departament Central de Contractació.
c) Número d'expedient: 153/CONC-23/07.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l'objecte: Subministrament de trofeus per la Regidoria d'Esports i
Joventut de l'Ajuntament de Badalona.
c) Divisió per lots i número:
- Lot número 1, trofeus generals, mida
gran, mitjana i petita.
- Lot número 2, trofeus Nit de l'Esport.
- Lot número 3, trofeus Ciutat de Badalona.
- Lot número 4, trofeus Dimoni.

