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Proposta d'acord a la Junta de Govern Local
Fonament
El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona va elaborar el 2003 el Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública. Aquest document té l'objectiu de promoure les bones
pràctiques de la informació i la comunicació a les institucions públiques locals.
Els principis d'aquest decàleg continuen vigents i han orientat l'elaboració, el 2012, del
Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, impulsat
pel mateix laboratori.
L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix que "les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la
seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local". L'apartat 2 d'aquest
article indica que "les formes, els mitjans i els procediments de participació que les
corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden
en cap cas disminuir les facultat de decisió que corresponen als òrgans representatius
regulats per la llei".
En el mateix sentit, l'article 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inclòs dins del
Títol XIV, de la informació i la participació ciutadanes, estableix que "les corporacions
locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de
tots els ciutadans en la vida local".
Atès que l'Ajuntament de Girona aposta per la transparència en la relació amb la
ciutadania i amb els mitjans de comunicació pel que fa a les accions que es porta a
terme des del consistori.
Atès que l'Ajuntament de Girona reconeix i fomenta el dret d'informació i participació
de la ciutadania a la vida local.
Atès que l'Ajuntament de Girona comparteix els principis i valors que es recullen en el
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.
Atès que des de l'elaboració del Decàleg, el 2003, s'hi han adherit nombroses
corporacions municipals i entitats de Catalunya.
Proposta d'acord
APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública, segons el document annex que consta a l'expedient.
Girona, 15 de desembre de 2014
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L'alcalde

Carles Puigdemont i Casamajó

Girona,
Assabentat
L'interventor

Carlos Merino Pons
La Junta de Govern Local aprova l'anterior proposta el dia .............................................
Que es compleixi
L'alcalde president

Certifico
La secretària general

Carles Puigdemont i Casamajó

M. Glòria Gou Clavera

