
REGLAMENT DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
 
 
 

PREÀMBUL 
 
 
  Part inseparable de la participació ciutadana i motor de la seua efecti-
vitat és el dret a la informació, en compliment de l’article 197 del Reglament d’Or-
ganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
  Els ajuntaments que siguen capitals de província o que tinguen més de 
50.000 habitants han de publicar, una vegada al trimestre com a mínim, un butlletí 
d’informació municipal o provincial, on s’inserisca un extracte de tots els acords i 
resolucions adoptats i, a més, quan siga obligatòria la seua divulgació, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la seua normativa de desplegament, o meresquen ser 
divulgats, per tractar-se d’adopció de mesures excepcionals, crides al veïnat, refe-
rències històriques i annals locals i provincials. 
 
  I l’article 229, punt 3, apartat a), del mateix text disposa: 
 
  “Edició, amb una periodicitat mínima trimestral, d’un Butlletí Infor-
matiu de l’Entitat.” 
 
  I segons el que disposa l’article 69, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 22 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: 
 
  “Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació so-
bre la seua activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”. 
 
  L’Ajuntament de Torrent, conscient de la importància que té la infor-
mació i participació ciutadana en la vida social i política del municipi, així com sent 
partidari de l’evolució de la democràcia representativa cap a una democràcia partici-
pativa, ha elaborat este text amb la finalitat de reglar un òrgan de premsa com a mit-
jà de comunicació fonamental, encara que no únic. 
 
 
 
 

TÍTOL PRELIMINAR 
DISPOSICIONS GENERALS 

 



  Article 1. El mitjà de difusió d’informació municipal, així com 
d’aquelles notícies o opinions que versen sobre Torrent o siguen d’interés per a la 
ciutadania torrentina, serà la publicació BIM Torrent, Butlletí d’Informació Munici-
pal (d’ara en avant BIM). 
 
 
  Article 2. És objecte d’este reglament regular el funcionament, en tots 
els aspectes, del BIM. 
 
 
  Article 3. La publicació del BIM tindrà una periodicitat mínima tri-
mestral. 
 
  Article 4. El BIM ha d’utilitzar les dos llengües oficials de la Comuni-
tat Valenciana. La direcció del BIM determinarà l’espai ocupat per cada una, procu-
rant equiparar l’espai destinat a ambdós idiomes i respectant l’idioma original de les 
col·laboracions. 
 
 
  Article 5. El BIM no podrà ser utilitzat com a mitjà de transmissió 
d’opinions, comentaris i informacions que atempten contra la dignitat humana, que 
afavorisquen o es fonamenten en plantejaments sexistes, racistes i/o que promoguen 
la xenofòbia i la insolidaritat; en tot cas, es garantirà el dret a la llibertat d’expressió 
en els termes que preveu la Constitució. 
 
  Article 6. El BIM ha d’utilitzar, per a la seua materialització, paper 
reciclat o ecològic. 
 
 

TÍTOL I 
 DELS ÒRGANS RECTORS DEL BIM 

 
CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
  Article 7. Els òrgans rectors del BIM són aquells que es constituïxen 
per a la presa de decisions respecte a la línia editorial, el funcionament i la gestió de 
la publicació, i són el Consell, el president o presidenta del Consell Rector i el direc-
tor o directora. 
 
 



  Article 8. Els òrgans rectors del BIM s’han de reunir, abans de la pu-
blicació de cada número del BIM, per a donar el vistiplau al sumari i la distribució 
dels temes i la seua paginació. 
 
 
  Article 9. Els òrgans rectors del BIM seran els encarregats d’aprovar la 
memòria realitzada per la Direcció, així com la proposta de pressupost, i s’establirà 
un calendari anual per a este fi. 
 
 

CAPÍTOL II 
DEL CONSELL RECTOR 

 
  Article 10. El Consell Rector del BIM és l’òrgan encarregat d’establir 
la línia informativa que s’ha de seguir en el BIM, així com adequar la publicació a 
les exigències i necessitats de l’Ajuntament. Les seues competències són: 
 

a. La supervisió del funcionament general del BIM. 
 
b. La consideració, el debat i la resolució de les propostes que efectue 

la Direcció del BIM. 
 
c. El control de la distribució. 
 
d. La fixació de les línies generals del BIM, així com de les seues sec-

cions. 
 
e. La determinació, a proposta de la Direcció, dels espais destinats a 

informació institucional específica. 
 
f. La fixació de la tirada i el nombre de pàgines. 
 
g. El nomenament del director o directora. 
 
h. La resta de competències que la llei atribuïx a les comissions infor-

matives en matèria de premsa. 
 
i. Convocar el Consell Rector, si així ho exigix un terç dels seus mem-

bres. 
 
j. L’aprovació de la memòria i de la proposta de pressupost anual del 

BIM. 
 



 
  Article 11. El Consell Rector del BIM estarà integrat pels membres 
següents: 
 

* President, elegit entre els consellers per majoria simple, i és necessa-
ri que tinga la condició de regidor. 

 
* El regidor delegat d’Informació. 
 
* Consellers, designats pel Ple de la Corporació a proposta dels partits 
polítics que el componen, en nombre de huit, que responguen a la 
representació proporcional del Ple. Almenys el 50% han de ser re-
gidors, i no és necessària la condició de regidor en el 50% restant. 

 
* Director del BIM, nomenat a proposta dels consellers, amb veu però 
sense vot. 

 
* Secretari, exercit pel de la Corporació o funcionari en qui delegue, 
amb veu però sense vot. 

 
 
  Article 12. Els acords del Consell Rector s’adoptaran per majoria sim-
ple. 
 
 
  Article 13. El Consell Rector tindrà la duració del mandat corporatiu 
que el nomene. Els seus membres podran ser cessats a instància de qui els va nome-
nar. 
 
 
  Article 14. En el cas de cessament d’un conseller, este serà substituït a 
proposta del partit polític que representava. 
 
 

CAPÍTOL III 
DEL PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR 

 
  Article 15. Són competència del president del Consell Rector: 
 
  a. La supervisió general de funcionament i gestió de tots els òrgans 
rectors, així com de les persones que intervenen en la confecció del BIM. 
 
  b. Presidir i convocar el Consell Rector i l’equip de redacció. 



 
  c. El visat, junt amb la directora o director, de la prova maqueta prèvia 
a la impressió. 
 
  d. L’autorització per a la inserció d’informació institucional. 
 
  e. El control de la distribució, les subscripcions i la periodicitat del 
BIM, d’acord amb el que s’ha aprovat en el Consell Rector. 
 
 

CAPÍTOL IV 
DE LA DIRECCIÓ 

 
  Article 16. El director o directora del BIM és la persona encarregada 
de dirigir i coordinar l’equip de redacció i col·laboradors, així com gestionar el fun-
cionament general de la publicació. 
 
 
  Article 17. Són competències de la Direcció: 
 
  a. L’estudi i confecció de la maquetació i disseny. 
 
  b. La proposició, al Consell Rector, de temes per a tractar en el BIM. 
 
  c. La proposició al Consell Rector dels redactors i reporters gràfics. 
 
  d. La proposta al Consell Rector i al delegat d’Informació de qualsevol 
mesura que calga prendre per al bon funcionament del BIM. 
 
  e. La direcció de l’equip de redacció i l’assignació de treballs. 
 
  f. El veto motivat, sobre els originals, per raons de qualitat o el contin-
gut dels quals no haja de ser acceptat, segons el que disposen les lleis reguladores de 
la premsa. 
 
  g. La representació dels redactors membres de l’equip de redacció. 
 
  h. La convocatòria de l’equip de redacció. 
 
  i. El visat, junt amb el president del Consell Rector, de la prova d’im-
premta definitiva abans de la impressió. 
 
  j. L’elaboració de la proposta del pressupost anual de la publicació. 



 
  k. L’elaboració de la memòria anual del BIM. 
 
 

TÍTOL II 
DE L’EQUIP DE REDACCIÓ I COL·LABORACIONS 

 
CAPÍTOL I 

DE L’EQUIP DE REDACCIÓ 
 
  Article 18. L’equip de redacció és el conjunt de persones encarregades 
de les seccions fixes del BIM, i és nomenat pel Consell Rector a proposta de la Di-
recció del regidor delegat d’Informació i del mateix Consell Rector. 
 
 
  Article 19. L’equip de redacció estarà integrat pels membres següents: 
 

* Presidència: la persona que ho siga del Consell Rector. 
 
* Vicepresidència: la persona que detinga la direcció del BIM. 
 
* Secretaria: el funcionari adscrit al Gabinet de Premsa o, en el cas que 

no n’hi haja cap, la persona que duga a terme l’esmentada activitat. 
 
* Vocals: els redactors i reporters gràfics designats pel Consell Rector 

a proposta de la Direcció del BIM. 
 
 
  Article 20. L’equip de redacció podrà sol·licitar una reunió extraordi-
nària amb la Direcció i el Consell Rector. S’acordaran les mesures oportunes per a 
evitar que les reunions entrebanquen la marxa normal dels treballs de redacció per a 
la publicació del BIM. 
 
 
  Article 21. L’equip de redacció es reunirà amb la Direcció tantes vega-
des com es considere convenient per les dos parts. 
 
 

CAPÍTOL II 
DE LES COL·LABORACIONS 

 
  Article 22. Podran col·laborar amb el BIM els ciutadans i ciutadanes, 
així com les associacions legalment constituïdes, per mitjà de l’enviament d’articles 



mecanografiats a la redacció del BIM, i la seua publicació està subjecta a les neces-
sitats i/o exigències de la Direcció del BIM. 
 
 
  Article 23. Els grups polítics amb representació municipal disposaran 
d’un espai fix per a la seua col·laboració. 
 
 

TÍTOL III 
DEL FINANÇAMENT DEL BIM 

 
  Article 24. L’Ajuntament ha de consignar en els seus pressupostos 
anuals la quantitat suficient per a fer front al pressupost anual del BIM. 
 
 
  Article 25. El Consell Rector del BIM ha de presentar al regidor 
d’Hisenda el pressupost de despeses i ingressos aprovat per al BIM, amb la finalitat 
que este puga portar-lo al Ple i així incorporar-lo al Pressupost General de 
l’Ajuntament. 
 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
  PRIMERA. Totes les qüestions sobre el BIM no incloses en este re-
glament, així com els dubtes que suscite la seua interpretació, seran resoltes pel 
Consell Rector, amb un informe previ de la Direcció del BIM. 
 
 
  SEGONA. Els servicis jurídics de l’Ajuntament han de dur a terme 
totes les gestions que siguen necessàries per a l’adequació del que preveu este acord 
a la reglamentació de premsa i impremta vigent. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
  Des de la data d’entrada en vigor d’este reglament, queda derogat 
l’anterior Reglament Interior per a la publicació del BIM. 
 
 
 
 
* APROVACIÓ INICIAL ................ PLE DE 2 DE NOVEMBRE DE 1995 



* APROVACIÓ DEFINITIVA ........ RESOLUCIÓ 101/1996 
* BOP ................................................21 DE MARÇ DE 1996 


