
Proposta de resolució per la normalització dels termes d'ús de les 
xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en 
Comú; d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la 
següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 
Internet ha esdevingut un nou espai públic generalitzat de gran importància i impacte 
en el món actual. La generalització del seu ús i el seu desenvolupament accelerat en 
forma de xarxa ens obliga a pensar en Internet, no només com una tecnologia, sinó 
com un mitjà de comunicació que constitueix la forma organitzativa de les nostres 
societats actuals. 
 
El desplegament de les xarxes socials ha permès ampliar el ventall de possibilitats 
existents com a suport per a la comunicació, i per tant, ha esdevingut una oportunitat 
única per la comunicació institucional fent que aquesta sigui més pròxima al ciutadà, 
multicanal i multi-direccional. Unes qualitats que s'ajusten a les demandes de més 
transparència i proximitat de les institucions públiques.  
 
En l'actualitat no hi ha cap dubte que la comunicació que es produeix a Internet , ja 
sigui utilitzant el web o les diferents xarxes socials, és una comunicació en l'esfera 
pública en la qual li hem d'aplicar els mateixos termes que en la comunicació que es 
produeix en altres mitjans com la televisió o la ràdio. 
 
L'Ajuntament de Terrassa disposa de 3 canals oficials en diferents xarxes socials: 
Twitter, Facebook i Youtube. Els termes d'ús d'aquestes eines són públics al web del 
Ajuntament on s'especifica que el seu objecte és: “Donar visibilitat i difusió de les 
activitats municipals que desenvolupen l'Ajuntament de Terrassa i els seus 
Organismes Autònoms.” 
 
La llei reguladora de les bases del règim local estableix, en el seu article 19, que 
l'Ajuntament el componen l'Alcalde i el conjunt de tots els regidors elegits 
democràticament. Els diferents grups municipals són els òrgans habituals de 
participació política dels membres de l'Ajuntament. 
 
Un cop realitzat un buidatge dels diferents missatges publicats a les xarxes socials 
oficials del Ajuntament de Terrassa hem de constatar que no hi ha cap informació 
relacionada amb l'activitat dels diferents grups municipals que conformen aquest 
Ajuntament. Durant l'any 2016 i en el cas de Facebook, la major part de les 
informacions emeses han estat relacionades amb activitats de l'equip de govern (23 
publicacions) seguides d'informacions relacionades amb activitats d'Alcaldia (21 
publicacions). Les informacions relacionades amb el Ple municipal han tingut 9 
publicacions i les relaciones amb les activitats dels grups municipals són inexistents. 
 
Pel que fa a Twitter i Youtube constatem un patró similar per aquest 2016 on hi ha un 
predomini d'informacions relaciones amb l'equip de govern i les activitats d'alcaldia i/o 
campanyes institucionals, una nombre reduït d'informacions relaciones amb el Ple 



Municipal, i la inexistència d'informacions relaciones amb les activitats dels diferents 
grups municipals que formen l'Ajuntament. 
 
ATÉS que la comunicació a les xarxes socials és pública i institucional sense cap mena 
dubte 
 
ATÉS que els serveis públics municipals de comunicació audiovisual recullen 
perfectament la seva missió de servei públic en el seu reglament, la qual, és definida 
amb la següent expressió:  la participació i el debat democràtics mitjançant la difusió 
de l'activitat i l'accés als mitjans de les organitzacions polítiques i dels agents socials, 
amb especial atenció a l'activitat del seu 'Ajuntament i dels seus grups municipals, i 
en particular, la difusió de les sessions publiques dels òrgans municipals en els termes 
que recullin els respectius reglaments orgànics.  
 
ATÉS que els diferents grups municipals que componen aquest Ajuntament formen 
part del Ajuntament tal i com el ROM i la llei reguladora de bases del règim local 
estableix. 
 
Proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents 
 
 

ACORDS: 
 
 

 
Primer.- Incloure a les xarxes socials del Ajuntament les informacions relacionades 
amb les activitats dels diferents grups municipals de manera periòdica i amb igual 
tractament informatiu que la resta d'informacions. 
 
Segon.- Incloure en els termes d'ús de les xarxes socials del Ajuntament la mateixa 
definició de missió de servei públic contemplada en el reglament dels serveis públics 
municipals de comunicació audiovisual que diu literalment: “La participació i el debat 
democràtics mitjançant la difusió de l'activitat i l'accés als mitjans de les 
organitzacions polítiques i dels agents socials, amb especial atenció a l'activitat del 
seu 'Ajuntament i dels seus grups municipals, i en particular, la difusió de les sessions 
publiques dels òrgans municipals en els termes que recullin els respectius reglaments 
orgànics” 
 
Tercer.- Aplicar de manera immediata aquests criteris de servei públic en la política 
de  publicació de totes les xarxes socials del Ajuntament per tal de normalitzar el seu 
ús i donar cobertura informativa plural i ponderada a tots els òrgans que conformen 
l'Ajuntament de Terrassa. 
 
 
 
 
  

 
 
 

XAVIER MATILLA i AYALA 
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú 

 
A Terrassa, 15 de febrer de 2017 


