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Consell d’Administració de l’Organisme Autònom dels mitjans de comunicació de 

la Garriga 

 

Reunió del dia 16 de març de 2015 a les 20:00h a la sala de reunions de la 4a. 

planta de l’Ajuntament 

 

Membres assistents: 

Sra. Meritxell Budó Pla (Presidenta)  

Sr. Albert Benzekry Arimon (ACORD-AM) 

Sr. Xavier Bernaldo Cararachs (SI) 

Sr. Carlos Martin (PSC-PM) PD 

Sr. Martí Porter Huerre(ICV-EUiA-E) 

Sr. Fernando Jiménez González (PP) 

 

Excusa la seva assistència 

Sr. Vicens Guiu Fàbregas(CiU) 

 

Sr. Joaquim Rosell i López (secretari) 

Sra. Davinia Juan Ferrer (Interventora) 

 

Altres assistents 

Sra. Sara Riera Blasi (Redactora d’OAMC) 

Sr. Eduard Mas  (Director de Ràdio Silenci) 

Sr. Marc Guri ( En representació d’Amics de Ràdio Silenci) 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació acta sessió anterior  

 

2. Donar compte dels decrets de presidència 
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3.- Aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública 

4. Torn obert de paraules. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels assistents. 

 

 

2. Donar compte dels decrets de  presidència. 

 

La Sra. Budó  demana si hi ha alguna pregunta o algun aclariment a fer referent al 

despatx d’ofici de l’ Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC). 

 

Ningú té cap observació a fer-  

 

3.- Aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública 

En els darrers mesos, l’Ajuntament de la Garriga està treballant per tal de complir els 

requisits que, des de principis d’aquest any 2015, exigeix la Llei de Transparència i  

Bon Govern. Aquesta normativa obliga a les administracions a garantir l’accés a la 

informació sobre la gestió municipal. En aquest sentit, l'Ajuntament de la Garriga té el 

compromís d'informar i atendre els ciutadans amb qualitat i transparència i d'oferir una 

informació plural i àmplia sobre la seva activitat, així com facilitar i potenciar la 

participació de tota la ciutadania. 

En aquest sentit, per valorar el grau de transparència d’una institució pública hi ha, 

principalment, dos tipus d’indicador: els índexs elaborats per Transparència 

Internacional (ITA), i els indicadors Infoparticip@ del Laboratori de Periodisme i 

Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. En aquest darrer, es demana als 

ajuntaments, l’adhesió al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública. 

Aquest document, elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
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recull una sèrie de bones pràctiques que han de respectar els mitjans locals de titularitat 

pública (premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadans) en compliment de 

l'article 139 de la Llei de règim local. 

Podeu trobar informació: http://mapainfopublica.com/ca/page/dec%C3%A0leg-de-

bones-pr%C3%A0ctiques-de-la-comunicaci%C3%B3-local-p%C3%BAblica 

 

La Sra. Sara Riera explica que el que és fa és un tràmit per complir amb els indicadors 

de transparència que valoren des de la Universitat Autònoma (UAB)   i si es compleixen 

aquest indicadors es té un segell de qualitat. 

La Sra. Budó aclareix que a més de complir amb la Llei de Transparència volen, 

políticament, que s’avaluï el nivell de transparència de l’ajuntament de la Garriga . 

Aquesta avaluació es fa a través de diferents indicadors que fa la Universitat Autònoma, 

un és l’Infoparticipa i els indicadors de transparència municipal  ITA, que són 

indicadors internacionals. 

Si ens basen en els de l’Infoparticipa de l’UAB es veu que van demanant diferents 

ítems, no sé si algú ho ha pogut mirar a al web de l’ajuntament , perquè ja tenim penjats 

aquests indicadors i el grau de compliment.  

A vegades passava que potser teníem aquesta informació a la pàgina web però era difícil 

trobar-la. Ara amb aquests indicadors i amb una eina que és  un programa informàtic 

que ja hi ha a molts ajuntaments ( Cornellà, Santa Coloma, Tarragona, etc. ) què 

bàsicament és un portal de govern obert o transparent. Per exemple si entres a la plana 

web de l’ajuntament de Sant Feliu trobes un apartat que diu “Transparència Sant Feliu” 

o “ Govern obert” no sé com ho diuen, però que són bucles que et dirigeixen a la 

informació que tens  però ja d’una manera endreçada, de manera que aquests 

organismes que ens avaluen el grau de compliment de tots aquests indicadors per dir el 

grau de percentatge de transparència en què estem, ho troben aquí.  

Un dels documents que ens demanen tenir com a indicador és estar adherits a aquest 

decàleg, per aquest motiu ens cal adherir-nos al decàleg de bones pràctiques. 

El Sr. Bernaldo demana què controla que es compleixi exactament el decàleg. 

La Sra. Sara Riera diu que un tema és la llei que diu què s’ha de complir i quina 

informació has de posar a disposició del ciutadà .Es podria posar i ja està, però el que 

ara fem i el que fan molts ajuntaments és ordenar-la, perquè  el ciutadà ho pugui trobar 

fàcilment. 
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La Sra. Budó afegeix que això permet que externament ens avaluïn i és el que 

políticament es vol fer.  

La Sra. Riera, segueix explicant que són dos temes: un que volem que ens avaluïn i per 

això els hi posem fàcil, perquè si poses una web amb tota la informació la gent que 

avalua si no ho troba fàcil, no es posar a buscar . 

 

L’infoparticipa són 40 ítems i un dels ítems és que estiguis adherit a aquest decàleg que 

els mateixos han fet i que consideren que si t’has adherit a aquest decàleg ets un 

ajuntament que apostes per la transparència.  

Cada dos anys avaluen quin índex de transparència tenen els ajuntaments no només de 

Catalunya sinó de l’Estat Espanyol segons els ítems que els consideren. 

 

El Sr. Bemzekry pregunta si això ho marca l’UAB i si té algun reconeixement que vagi 

més enllà perquè es quedi com un treball de camp de la universitat i res més. 

La Sra. Budó i la Sra. Riera li responen que si. 

 

La Sra. Riera continua explicant que també hi ha l’indicador internacional ITA que 

avarca els 41 ítems de l’UAB més uns quants més. Afegeix que alguns d’aquests 

indicadors ITA no els arribarem a complir nosaltres perquè no arribem a nivell 

pressupostari, com per exemple un que és informar de la contaminació atmosfèrica 

diària. Evidentment que no comparem un aparells per mesurar la contaminació. 

 

La Sra. Budó diu que són ítems que no estan pensats per municipis de la nostra mida.  

 

La Sra. Riera continua dient que tenen uns barems en què depenent del nombre 

d’habitants del municipi has de complir un tant per cent establert d’ítems. 

 

La Sra. Budó afegeix que un ajuntament com el nostre dóna compte de l’estat 

d’execució del pressupost cada 3 mesos i ajuntaments més grans en donen e cada més. 

És a dir donarem la informació amb les  eines que tenim. 

 

La Riera diu que el programa aquest que tenim és ordenar aquesta informació que es 
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dóna.  

 

 

El Sr. Benzekry demana si l’última frase del decàleg no fa referència a temes com el 

Garric, que al mes de maig no el deixin imprimir. 

 

La Sra. Budó respon que no, que hi ha altres mitjans de comunicació que ja garanteixen 

la pluralitat, com per exemple la ràdio. 

 

El Sr. Benzekry creu que si un mitjà com el Garric ha de complir aquella normativa, en 

període electoral també ho hauria de fer.  

 

El Sr. Martín considera que el govern local només s’atura en el nostre cas per les 

eleccions municipals i creu que es deu referir a què el govern local no pugui fer 

campanya al Garric pel seu partit a nivell local. 

 

El Sr. Bernaldo demana si això ho controla la Junta Electoral de Zona i el Sr. secretari 

diu que si, si hi ha una denúncia. 

 

La Sra. Riera afegeix que els escrit polítics  del Garric també es publicaran al portal. 

 

La Sra. Budó explica que al portal de transparència hi haurà un espai de grups polítics 

on es penjaran tots els articles del Garric 

 

La Sra. Riera diu que a la fitxa que s’està elaborant de cada regidor es posarà un enllàs 

amb el seu twitter o facebook si és que en té, perquè la ciutadania els pugui seguir a 

través de les xarxes socials . 

 

La Sra. Budó diu que no és un una feina fàcil ni que es pugui fer en un dia però que s’ha 

avançat molt i es pot anar completant de mica en mica. 

 

Es signar el decàleg en proba de conformitat com a grups municipals. 
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La presidenta aixeca la sessió quan són les ................. hores i .............. minuts. 

 

 

Fdo: Sra. Mertixell Budó i Pla     

Presidenta  

 

 

 
 

 
 
 


