1.2.- Reglament intern de funcionament dels mitjans de comunicació municipals:
(Revista El Pòrtic i Emissora municipal Radio Bellvei).
Article 1.- Objecte del reglament
L’objecte del present reglament es regular els serveis de comunicació municipals, escrits ( Revista
el Pòrtic) i Radio municipal (Radio Bellvei)
Article 2.- Fonaments i naturalesa
Els serveis de comunicació Revista El Pòrtic i Emissora municipal Bellvei Radio, tenen com objecte
informar obertament i de manera democràtica de tot allò que succeeix al Municipi amb publicacions
i emissions que intentin assolir el màxims nivells de qualitat.
Ambos mitjans contribueixen al procés de normalització lingüística d`acord amb el que estableix la
Llei 1/ 98 de Política Lingüística.
Article 3.- Estructura del servei
Ambdós serveis funcionaran sota les directrius que marqui la Junta de Govern Local, presidida per
l’Alcalde president.
De la edició i coordinació dels articles que es publiquin a la Revista El Pòrtic, se n’encarregarà una
periodista i les emissions de Bellvei Radio es duran a terme per un col·laborador d`emissions.
Ambdós dependran directament de les directius fixades per la Junta de Govern Local .
El col·laborador d’emissions serà personal de l’ajuntament, amb una relació laboral a temps parcial.
Article 4.- Col·laboradors
Són col·laboradors/res les persones que desenvolupin dins ambdós mitjans de comunicació tasques
de col·laboració de manera gratuïta i desinteressada.
Es preveu alhora la publicació de publicitat de comerços i empreses tant en la Revista Pòrtic com
en falques publicitàries en l’emissora Bellvei Radio, amb subjecció a les següents tarifes:
Falques publicitàries a Bellvei Radio:
Falca de 20’’....... 2,,00 € / falca
Patrocini de programes
Espai de 5” 40,00 € per programa o 100,00 € al mes (compromís 4 programes)
Retransmissions esportives o actes exteriors 38,00 € / acte
Altres
Gravació de falques 5,00 € / unitat
PACKS DE PUBLICITAT : Temporada 2012 / 2013
Pack mensual 1
3 falques diàries de 20“ de dilluns a dissabte 80,00 € / mes
1 entrevista al mes durant l’informatiu
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Pack mensual 2
2 falques diàries de 20” de dilluns a dissabte 60,00 € / mes
1 entrevista al mes durant l’informatiu
Pack mensual 3
1 falca diària de 20” de dilluns a dissabte 40,00 € / mes
Descomptes i bonificacions
Gaudiran de la bonificació del 10% de descompte les falques i espais publicitaris contractats pels
comerciants de Bellvei poble
Article 5.- Condicions d’accés i ús de la revista El Pòrtic i l’Emissora Municipal Bellvei Radio
per als Regidors/ res i Grups municipals .
Ambdós mitjans de comunicació hauran de posar en coneixement dels veïns els acords presos
pels òrgans col·legiats de l’Ajuntament i garantir i fomentar la pluralitat.
La Revista Municipal.
Es garantirà un espai per a cadascun dels grups politics que formen el Consistori. L’espai serà igual
per cada un dels grups polítics representats a l’Ajuntament.
Amb una antelació mínima de 10 dies a la data última d’entrega, es notificarà al portaveu dels grups
municipals, el termini de lliurament dels originals per tal que puguin esser inclosos en el butlletí. “ El
Pòrtic”
Emissora Bellvei Radio
Tots els grups municipal disposaran d’un espai d’entrevista a l’emissora municipal, amb periodicitat
trimestral.
Els temes que es tractaran seran relatius a la gestió municipal i a l’actualitat informativa local. Podran
intervenir exclusivament els portaveus o altres regidors dels grups municipals. El responsable
d’emissions determinarà les dates en que es realitzaran les entrevistes i ho comunicarà a cada grup
municipal amb antelació suficient.
L’horari d’emissió serà escollit pel responsable d’emissions
L’espai d’entrevistes serà homogeni per tots els grups polítics.
La resta d’informació municipal podrà incloure entrevistes i declaracions dels regidors que
exerceixen les competencials que siguin causa o generin informacions d’actualitat municipal.
Les intervencions dels regidors /res hauran de respectar el temps assignat i es basaran en el
respecte mutu, mantenint les normes bàsiques de conducta i cortesia.
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la
Corporació i en el municipi
El present Reglament ha estat modificat per acord de Ple de data 10 d’octubre de 2013 i publicat al
BOPT 278 de 3 de desembre de 2013.
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El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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