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Article 1er.
És objecte d’aquest reglament:
-

Regular la periodicitat de la publicació.
Establir criteris de publicitat dels acords municipals.
Definir la composició del Consell Editorial.
Normar els articles de col·laboració.
Instrumentar una carta d’estil de redacció.

Article 2on.
La facultat d’interpretar aquest reglament correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres.
Article 3er.
La periodicitat de la publicació serà mensual, intentant coincidir en la celebració del
darrer ple municipal, fires o festes o acabament de la legislatura.
Article 4art.
Els acords municipals es publicaran amb abstracte sens perjudici que per raó d’interès o
de major difusió mereixin un tracte i extensió majors. En aquests supòsits es podrà
reflectir els criteris dels diferents grups municipals representats al consistori.
Article 5è.
El Consell Editorial estarà constituït per:
-President . Francesc Oliveras i Torrent Alcalde-President de l’Ajuntament
-Vocal: Josep Maria Triadú i Puig Regidor del Grup de CiU.
-Vocal :Sílvia Palahí i Castaño Regidora del Grup de CiU.
Article 6è.
Els articles es lliuraran en paper i s’hi afegirà disquet o per correu electrònic a l’adreça:
staniol@ddgi.es, si en el document s’inclouen imatges escanejades, s’han d’enviar
també aquests arxius en els formats: jpg tif o eps.
El Consell Editorial determinarà, en el termini de 15 dies, la conveniència o no de
publicar un article. En aquest moment s’informarà a l’autor de l’acceptació de l’original
i de la possible data de publicació en funció de l’espai disponible o se suggeriran
possibles modificacions.
Article7è.
La publicació d’articles no dona dret a remuneracions, tret dels treballs que el Consell
Editorial hagi encarregat de forma expressa. Els autors rebran un exemplar en el seu
domicili .
Article 8è.
La publicitat institucional estarà exempta de pagament, la publicitat comercial es
regularà a efectes fiscals per l’ordenança municipal respectiva.
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Article 9è.
El Consell Editorial i el propi Ajuntament no es responsabilitzarà de les opinions i
normes d’estil de possibles col·laboradors.
Article 10è.
Els articles passaran per una revisió ortogràfica, després de la qual es tornaran a remetre
a l’autor perquè aprovi les propostes de modificació que hagi pogut fer el normalitzador
lingüístic.
Article 11è.
La llengua pròpia de la revista serà la catalana, en el marc de la Llei 7/1983 de 18
d’abril de normalització lingüística de Catalunya substituïda pels preceptes de la llei
1/1998 de 7 de gener de política lingüística, sens perjudici que, en tot allò que no hi
resulti contradictori, passi a formar part de la tradició jurídica catalana.
Article 12è.
L’extensió de l’article estarà en funció del que s’hagi acordat prèviament amb el
Consell Editorial de la revista.
Article 13è.
Cada pàgina de l’article haurà de contenir o preveure una imatge fotogràfica o
il·lustració, com a mínim. Es recomana també la inclusió de gràfiques o altres elements
de comprensió visual, sempre que això sigui possible.
Article 14è.
S’aconsella que el text de l’article estigui ben distribuït per paràgrafs, i es recomana l’ús
de subtítols per permetre un tractament més àgil i atractiu. En tot cas, és preferible
defugir els textos molt llargs i seguits.
Article 15è.
Els articles han d’aportar al lector informació i dades particulars de qualsevol aspecte
del municipi preferiblement, però també d’arreu si la informació que aporta es considera
que té una transcendència científica o social més enllà del propi lloc on s’ha originat el
tema. S’ha de basar en informació i dades que en principi no es trobin a l’abast per no
haver estat publicades o per haver-se difós únicament en àmbits molt específics.
Article 16è.
Els articles han de prioritzar i en tot cas reforçar el tractament dels aspectes inèdits del
seu contingut.
Article 17è.
La terminologia i el tractament general de l’article han d’intentar ajustar-se al nivell del
lector potencial, no necessàriament especialista. En aquest sentit, es recomana, a més
d’utilitzar terminologia comprensible, d’usar recuadres explicatius quan s’entengui que
per a la seva comprensió de l’article és necessari deixar clar un determinat concepte.
Article 18è.

3

El principi, la revista ha optat per ser un òrgan de difusió d’informació i de dades
d’obtenció empírica, defugint, en general, enfocar temàtiques per la via de l’abstracció o
l’opinió. En aquesta línia, els articles han de defugir, en la mesura que sigui possible, la
subjectivitat i l’adjectivació.
Article 19è.
En tot el no regulat en aquest reglament regirà la Llei 22/1987, d’11 de novembre, de
propietat intel·lectual i legislació administrativa complementària derogada per Real
Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei de
propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals
vigents sobre la matèria.
Article 20è. Vigència
El present Reglament que deroga l’existent entrarà en vigor transcorregut el termini de
quinze dies previst per l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, de conformitat amb allò que preveu l’article 70.2 de la mateixa Llei,
comptats a partir de la data de publicació del text íntegre de l’Ordenança al Butlletí
Oficial de la Província i serà d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i
derogació
Sant Aniol de Finestres, 28 de Novembre de 2007

El Secretari

Vist i plau
L’alcalde

4

