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Justificació 
 
D’acord amb la moció presentada pel grup municipal CPLC en data 3 de Gener de 
2005, aprovada per unanimitat en la sessió ordinària del ple municipal del 14 de gener 
de 2005 amb la inclusió d’una esmena introduïda pel grup municipal de CiU en la 
esmentada sessió, aprovada per majoria absoluta, en data 28 de febrer de 2005 
s’inicien els treballs per a la redacció del Reglament que haurà de regir les activitats de 
la Comissió.  
 
 
Reglament 
 
Article 1. Creació 
 
La Comissió Assessora dels Mitjans de Comunicació Públics de la Palma de Cervelló, 
a partir d’ara també CAMCOP, és l’òrgan encarregat de garantir que els mitjans de 
comunicació de propietat municipal serveixin amb objectivitat els interessos generals 
del Municipi i del seu veïnat i s’adeqüi als principis en què s’inspira l’article 3 d’aquest 
Reglament. 
 
En el moment actual, els mitjans de comunicació de propietat municipal son el canal 
de televisió “TV la Palma”, la revista “La Veu” i la pagina Web de l’Ajuntament 
“www.lapalma.diba.es” 
 
La CAMCOP resta adscrita a la Regidoria de Comunicació del Govern municipal. 
 
 
Article 2. Funcions 
 
Són funcions de la CAMCOP: 
 

a) Assessorar al govern municipal de la Palma en relació a les consultes que li 
formuli per raó dels mitjans de comunicació públics del municipi. 

 
b) Fer el control i el seguiment dels continguts audiovisuals i escrits dels mitjans 

de comunicació de propietat municipal. 
 

c) Conèixer abans del 30 de novembre de cada any el pressupost envers els 
mitjans de comunicació per a l’exercici següent, atenent el seu pla d’actuació. 

 
d) Conèixer les despeses imprevistes que es presentin a efectes de proposar la 

pertinent modificació en el pressupost públic. 
 

e) L’elevació de propostes al plenari de l’Ajuntament perquè siguin tingudes en 
compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar 
directament o indirectament les activitats dels mitjans de comunicació públics. 

 
f) L’aprovació de la programació de la Televisió de La Palma a emetre abans d’un 

mes del dia respectiu de la votació en els diferents períodes electorals. 
 

g) Proposar modificacions del Reglament vigent. 
 

h) Qualsevol altra qüestió relacionada amb aquestes funcions que li pugui 
encarregar l’òrgan de govern local o bé el plenari de l’Ajuntament. 
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i) La CAMCOP haurà d’estar puntualment informada de les entrevistes personals 
emeses per TV la Palma, per períodes trimestrals vençuts, d’acord amb les 
dades que figuren a el l’annex “A”. 

 
j) Els membres de la Comissió podran tenir accés a l’arxiu de programes 

enregistrats de TV la Palma, prèvia sol·licitud a la Regidoria de Comunicació. 
 
 
Article 3. Principis 
 
1. Als efectes del que disposa aquest Reglament, els principis que han de regir 

l’activitat dels mitjans de comunicació públics del municipi són divulgar informació 
sobre les activitats de les entitats culturals, socials i esportives de la Palma de 
Cervelló i d’altres informacions d’interès local emanades de l’activitat municipal. 
Tanmateix tindrà cura d’impulsar la cultura, la història, la identitat, la llengua 
catalana i la promoció i defensa dels valors i les conductes que permetin consolidar 
la democràcia, el benestar social, la salut o la seva prevenció i la seguretat 
ciutadana. 

 
2. D’acord amb la concepció global especificada a l’apartat 1, els mitjans de 

comunicació de propietat municipal de la Palma tenen per objecte informar, 
promoure, defensar i fer la pedagogia adient sobre els temes següents: 

 

a) La història, identitat i cultura de la Palma de Cervelló. 

b) La llengua catalana 

c) El sistema democràtic. 

d) Els valors de societat palmarenca, com ara el benestar social, la solidaritat, la 
cultura de la pau, les relacions intergeneracionals o la salut. 

e) Informar sobre els drets i les obligacions dels ciutadans o grups de ciutadans. 

f) Informar sobre l’existència de les entitats i les institucions públiques, de les 
activitats que duen a terme, dels serveis que presten o de les activitats que 
promouen. 

g) Informar de les activitats o els projectes duts a terme per l’Ajuntament en 
l’àmbit de les seves atribucions o competències. 

 
3. Els mitjans de comunicació de propietat municipal han de constituir un instrument 

útil per al desenvolupament global del municipi, i vetllar pels drets de les persones 
destinatàries i pel respecte de l’ètica i de la llibertat d’expressió en els seus 
continguts. 

 
4. La televisió pública, a més de ser explicativa de l’Ajuntament en el seu marc global, 

ha de difondre missatges que contribueixin a implicar el veïnat en el procés de 
construcció d’un municipi avançat des del punt de vista del seu progrés econòmic i 
social i de la seva consciència cívica. Així mateix, ha de tenir sempre present en 
els seus missatges una voluntat cohesionadora i integradora del conjunt de la 
societat palmarenca. 

 
 
Article 4. Composició 
 
1. La CAMCOP està formada pels membres següents: 
 

a) L’alcalde, en funcions de president nat de la Comissió. 
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b) Tres regidors de l’Equip de Govern municipal designats per l’alcalde. 
 
c) Fins a tres assessors de caràcter tècnic o cultural proposats per la Regidoria de 

Comunicació relacionades, preferentment, amb els mitjans de comunicació 
públics locals, amb veu però sense vot. 

 
d) Tres regidors dels grups municipals que no formin part de l’equip de govern, els 

quals es distribuiran en la forma proporcional prevista per als regidors als 
òrgans que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que 
han de ser sotmesos a la decisió del Ple, segons l’article 20.1.c de la Llei 
reguladora de les bases de règim local en la redacció resultant de la Llei 
57/2003 de 16 de desembre de mesures de modernització del Govern Local. 

 
e) Dos veïns o veïnes de la Palma consensuats per tots els grups municipals. 

 
2. En absència de l’alcalde, el regidor de comunicació presidirà la CAMCOP. 
 
Article 5. Suport tècnic 
 
La Comissió Assessora dels Mitjans de Comunicació Públics de La Palma de Cervelló 
podrà sol·licitar suport tècnic a l’Ajuntament. 
 
Article 6. Règim de funcionament 
 

a) Els membres de la CAMCOP seran designats per un període de quatre anys, 
coincidint amb les legislatures municipals. Els qui ostentin la condició de 
regidor de l’Ajuntament de la Palma cessaran en el moment en què perdin 
l’esmentada condició. En el seu primer període de funcionament, tots els 
integrants de la comissió cessaran al acabar la actual legislatura. 

 
b) En cas que una de les persones membres de la Comissió en condició de 

ciutadans de la Palma causés baixa, aquesta serà substituïda a la major 
brevetat possible. 

 
c) La CAMCOP es reunirà de forma ordinària un cop cada dos mesos i mig, com 

a mínim, i tantes vegades a l’any com sigui convocada pel el seu President o a 
petició de la meitat dels seus membres amb veu i vot.  

 
d) El President convocarà per escrit les reunions de la CAMCOP amb una 

antelació mínima de 10 dies hàbils. 
  

e) La CAMCOP serà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat 
més un dels seus components amb dret a veu i vot. Els acords s’adoptaran per 
majoria simple.  

 
f) El President de la CAMCOP podrà convocar a les reunions de la Comissió, a fi 

d’assessorar, tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics o d’altres, 
que podran assistir a les reunions a fi d’expressar la seva opinió amb veu però 
mancats de vot. 

 
g) Dels acords presos a cada sessió s’aixecarà una acta que serà aprovada per la 

CAMCOP a la següent sessió ordinària.    
 
 
 
La Palma de Cervelló, 8 de juliol de 2005 
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ANNEX A 
 

Registre d’entrevistes personals emeses per TV la Palma 
 
 
Trimestre: 
 
Data Nom entrevistat En qualitat de  Tema Durada Observacions  


