
 

 
 

 

Acord de Ple 
 
Vist que les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia possible sobre la 
seva activitat i la participació de la ciutadania en la vida social.  
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de fomentar la transparència de l'acció 
del govern envers la ciutadania mitjançant les eines de comunicació de què disposa i que 
són el web municipal, el butlletí A Tocar Ratlla i Ràdio Arenys.  
 
Vista la existència del Laboratori  de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP), de la UAB, des d’on es treballa per a fer una anàlisi de la informació que 
ofereixen els webs municipals de tota Catalunya i contribuir a fomentar la transparència i la 
qualitat informativa dels ajuntaments. 
 
Vist que l’Ajuntament d'Arenys de Mar comparteix la finalitat del Laboratori  de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, així com el seu Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública, en el qual es determina que els mitjans de 
comunicació i informació públics han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi; 
han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent; han de ser un referent informatiu 
per a la ciutadania; han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica; han 
de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme; han d’evitar el partidisme i 
la manca de professionalitat; han de despertar l’interès de la ciutadania; han d’estar dotats 
dels recursos humans i tècnics necessaris; han de funcionar a través d’òrgans de gestió 
participatius; i s’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada 
municipi. 
 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’adopció del següent acord: 
 

1. Adherir-nos com a municipi i donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques 
de la Comunicació Local Pública, elaborat pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, en el qual es fa una 
anàlisi de la informació que ofereixen els webs municipals de tota Catalunya. 

2. Fer visible aquest acord i la publicació del Decàleg al web municipal. 
3. Comunicar l’Acord de Ple a l’organisme LPCCP. 

 
 
Arenys de Mar, a 19 de febrer de 2014 
 
 
 
 


