
MOCIÓ PER BONES PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 

Atès que La comunicació corporativa configura la projecció social d'una institució i 
resulta clau per determinar l'èxit o fracàs de totes i cadascuna de les seves iniciatives. 
Per això, és vital desenvolupar i definir polítiques de comunicació eficaces i ben 
orientades, capaces de resultar efectives, contribuint a un millor coneixement i 
valoració de la institució per part de la societat. 

Atès que el dret a la informació veraç és un dret constitucional. Segons s’indica al 
Capítol segon de Drets i Llibertats, Secció 1a. Dels drets fonamentals i de les llibertats 
públiques, article 20 “Es reconeixen i protegeixen els drets: A comunicar o rebre 
lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió”. 

Atès que la comunicació interna i externa del consistori i dels seus organismes 
dependents ha de tenir en compte l'impacte de les noves tecnologies i la variació en 
els hàbits de consum informatiu de la majoria de la ciutadania. Ja que no es pot obviar 
que les noves tecnologies, en permanent evolució, han alterat de manera radical i 
constant la forma en la qual ens comuniquem, qüestionant l'hegemonia dels mitjans de 
comunicació tradicionals, que avui han de conviure i adaptar-se als nous canals 
d'informació nascuts en l'entorn digital que guanyen cada dia un major nombre 
d'usuaris. 

Atès que els mitjans de comunicació tradicionals, com la TDT i la ràdio FM, tenen una 
importància cabdal en la comunicació institucional del nostre país, i més concretament 
entre la ciutadania del municipi de L’Hospitalet de Llobregat. 

Atès que actualment la comunicació institucional no té un manual de bones pràctiques 
consensuat per tots els grups polítics del consistori, que representen diferents 
sensibilitats polítiques de la ciutadania de L’Hospitalet de Llobregat. 

Atès que actualment la comunicació institucional externa de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat a les xarxes socials es realitza a través de perfils polítics i/o 
amb un marcat posicionament polític afí al partit majoritari del govern. 

Atès que es va aprovar una moció per la creació dels perfils socials propis de 
l’Ajuntament i que no s’han portat a terme els acords allà recollits. 

Atès que la prudència és un principi fonamental en la negociació i la comunicació 
pública. 

Atès que l’Ajuntament és una representació plural de la ciutadania, més enllà del 
govern puntual i que totes les sensibilitats han de tenir veu i representació en la 
comunicació externa del consistori. 

Atès que ja són massa les ocasions en què el govern municipal fa un ús partidista dels 
actes de ciutat, avantposant els interessos i la marca del seu partit a l’interès i el 
respecte per les institucions plurals a les quals haurien de representar. 

Atès que és poc ètic transformar actes de ciutat com La nit dels esports, la presentació 
de la infraestructura de suport als refugiats (SOS LH Ajuda al refugiat) o la presentació 
del manifest per l’educació, entre d’altres, en mítings polítics i propagandístics del 
govern actual de la ciutat. 

Atès que les males pràctiques també afecten les comunicacions institucionals 
públiques, com a les eleccions municipals de l’any 2015 quan els telèfons d’informació 



municipal es van publicar en flyers propagandístics partidistes sota el lema de 
campanya del PSC “Estem amb la Núria” com si fos un servei del PSC i no un servei 
municipal. 

Atès que en la comunicació pública de la inauguració de l’ampliació del parc de Can 
Boixeres els flyers informatius que publicitaven l’acte no comptaven amb el logo de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat però sí la del logo del PSC. Sent les obres 
del parc de Can Boixeres, ens agradin més o menys, s’han pagat amb diners públics, 
de tota la ciutadania i per tant fer un ús partidista. 

 

 

Atès que la prudència ha de ser fonamental per evitar desil·lusió o manca de confiança 
de la ciutadania envers la comunicació institucional. És una irresponsabilitat que es 
llencin grans titulars polítics que després queden en no res, com ha passat 
freqüentment a la nostra ciutat com amb la nau Ivanow i l’edifici, les multes a entitats 
bancaries que tinguin pisos buits, o amb el suposat acord amb el Cirque du soleil, 
entre d’altres. La informació institucional ha de ser veraç i sòlida, ja que vendre en 
titulars projectes o idees en negociació com a fites assolides genera manca de 
confiança de la ciutadania vers el consistori i pot influir negativament en les 
negociacions. 

Atès que la comunicació institucional intern és fonamental pel bon funcionament del 
consistori, necessitem establir mecanismes de bones pràctiques. Hem d’evitar 
situacions poc clares com pot ser la convocatòria de rodes de premsa per part del 
govern a les que es convida a participar als grups polítics sense abans ser informats 
dels acords o fets que es volen donar a conèixer a la premsa. 

Atès que la informació institucional ha de ser veraç i rigorosa, necessitem eines per 
garantir les bones pràctiques per evitar casos com la recent manipulació dels gràfics 
del Pla d’inversions Municipal a les pàgines 15 i 17.  

Atès que ja són massa els casos de missatges i publicacions de perfils socials 
municipals amb contingut polític partidista, siguin missatges o retwits, arribant inclús a 
discriminar per ideologia política. 



 

Atès que els representants polítics tenim la responsabilitat i el deure de vetllar pel 
respecte a les institucions públiques i als drets a la comunicació veraç i plural. 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Desenvolupar i aplicar, amb la participació de tots els grups municipals, del 
Consell Consell Consultiu i Assessor i del Consell Executiu i de Programació dels 
Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet, un “manual de bones pràctiques a la 
comunicació institucional interna i externa” i un “pla de comunicació institucional” amb 
els objectius de dotar a la comunicació de pluralitat i veracitat i fer dels departaments 
municipals corresponents veritables eines al servei de tots i totes les representants de 
la ciutadania. El “manual de bones pràctiques” i el “pla de comunicació” es finalitzaran 
en un període màxim de 4 i 6 mesos respectivament des de l’aprovació d’aquest 
acord. 

SEGON.- Facilitar les eines de comunicació de les que disposa aquest ajuntament en 
igualtat de condicions per tots i totes els representants de la ciutadania. Donant així als 
grups polítics municipals les claus d’accés a les agències de noticies contractades pel 
gabinet de premsa (EFE, Europa Press...) i dels sistemes de medició estadística de les 
audiències de la web municipal i els mitjans de comunicació públics . També, el lliure 
accés per fer ús dels canals establerts per aquesta institució amb la premsa, per tal de 
difondre via mail convocatòries de premsa a petició dels grups polítics o per ús de 
sales de reunions amb els adients mitjans tècnics (micròfons...). Rebre a l’adreça de 
mail de cadascun dels grups polítics totes les notes de premsa/comunicats que surtin 
del gabinet de comunicació,  tots els possibles informes i estudis sobre opinió pública o 
condicions de vida a l’Hospitalet encarregats o que arribin a la institució des d’altres 
organismes com universitats, centres d’estudi, entitats o altres institucions. Permetre 
que els grups municipals consultin dades tècniques i informació mitjançant el gabinet 



de comunicació com a eina rapida i funcional d’accés a la mateixa informació pública 
de la que disposa la premsa al municipi. 

TERCER.- Establir i desenvolupar mecanismes de participació que s’incorporin al 
“Manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa” i al “pla 
de comunicació municipal” per fer que la web municipal http://www.l-h.cat sigui reflex 
de l’activitat municipal de tots els grups polítics i entitats de la ciutat, amb informació 
plural i contrastable i no amb articles amb informació parcial. Que els partits polítics, 
entitats i la ciutadania puguin proposar temes i articles a l’apartat de noticies de la web 
municipal. 

QUART.- Assumir el compromís, i que així quedi reflectit en el “Manual de bones 
pràctiques a la comunicació institucional interna i externa”, de defensar i mantenir la 
independència política dels actes públics realitzats tant per les mateixes institucions 
com per les diferents entitats de la ciutat per evitar la seva utilització partidista, per 
poder incloure les diferents sensibilitats polítiques i no desvirtuar la finalitat primera 
dels actes amb finalitat de profit polític. 

CINQUÈ.- Crear perfils propis de l’Ajuntament a les principals xarxes socials. Els 
perfils hauran de ser verificats per garantir la seva oficialitat. Les publicacions en 
aquest perfil hauran de complir amb els acords del “Manual de bones pràctiques a la 
comunicació institucional interna i externa” i el “pla de comunicació institucional” i que 
garanteixin la pluralitat i veracitat de la informació institucional. Els perfils socials 
hauran d’estar en funcionament en un període màxim de 2 mesos des de l’aprovació 
d’aquest acord.  

SISÈ.- Garantir l’accés a la informació de la ciutadania amb uns mitjans de 
comunicació públics de qualitat i plurals executant, sense més retards, la moció per la 
reformulació dels mitjans de comunicació Locals de L’Hospitalet de Llobregat, 
aprovada pel ple municipal del 27 d’octubre de 2015 i en concret en el seu punt cinquè 
“Procedir a la reobertura de Ràdio l’Hospitalet i  dotar-la de totes les eines i recursos 
suficients perquè sigui un referent de la informació de les temàtiques d’àmbit local”. 
Incorporant la partida pressupostaria necessària als pressupostos de 2017 per portar 
endavant aquesta fita durant la primera meitat de l’any 2017. 

SETÈ.-Donar trasllat al gabinet de premsa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat, l’empresa municipal la Farga, als mitjans de comunicació locals, a les 
associacions de veïns i a les entitats de la ciutat.  


