Mitjans públics locals: democratització, professionalitat
i estabilitat per garantir la qualitat
1.- Els mitjans de comunicació públics de caràcter local tenen per llei els
mateixos objectius que els que depenen d'altres administracions: oferir a la
ciutadania una informació veraç, plural i independent i una programació de
qualitat. Els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació,
la llibertat d'expressió i el pluralisme polític i social en els mitjans de
comunicació que en depenguin. Les corporacions locals vetllaran per garantir
aquests drets constitucionals adequant els seus reglaments d'organització i
funcionament als criteris contemplats a la Llei de Comunicació Audiovisual de
Catalunya.
2.- D'acord amb aquesta Llei, aquests mitjans s'han de regir per organismes
designats pels plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i en base a
criteris de competència professional contrastada. La direcció d'aquests mitjans
no ha de coincidir amb la del gabinet de premsa o de comunicació de l'ens
local, ni en tindrà cap dependència d'ordre jeràrquic. Aquesta diferenciació ha
de contribuir a dotar-los d'un caràcter independent, plural i imparcial.
3.- Es constituirà un Consell de la Comunicació, amb representació dels
col·lectius socials i culturals més representatius, que exercirà de consell
assessor i farà el seguiment de la programació. D'acord també amb la Llei
Audiovisual, per nomenar l'òrgan de gestió cal un informe preceptiu d'aquest
organisme sobre la idoneïtat, capacitats i mèrits dels proposats per als òrgans
de gestió.
4.- Com a qualsevol mitjà de comunicació, cal que els professionals de la
informació dels mitjans públics locals disposin d'un Estatut de Redacció que
garanteixi el lliure exercici professional. Aquest Estatut serà negociat i acordat
entre els responsables dels mitjans i els representants dels treballadors. Els
òrgans encarregats de la gestió del mitjà garantiran la plena aplicació d'aquesta
normativa de control democràtic de la informació i la farà complir.
5.- Els equips de govern dels ens locals vetllaran perquè les condicions
laborals de les persones que treballin en aquests mitjans siguin les que
corresponen a la seva tasca, evitant totes aquelles situacions de precarietat
que posen en perill la independència professional i la qualitat de la seva feina.
Especialment no es pot abusar dels contractes per obra o servei i, en concret,
per a les persones que desenvolupen la seva tasca en els informatius, que són
un servei permanent. En tot cas, els treballadors han d’estar emparats per un
conveni col·lectiu propi o, en el seu defecte, el que regeixi l'ens local
corresponent. En aquest sentit, on es detectin bosses de precarietat s'hauria
d'establir un calendari per posar fi a les possibles irregularitats, especialment
en matèria de contractació, salaris, jornades i utilització dels estudiants en
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pràctiques per cobrir llocs de treball.
6.- El personal dels mitjans públics de comunicació local tindrà dret a ser
present en el Consell de Comunicació local, a través de la representació
sindical i professional del mitjà.
7.- En períodes d'especial transcendència en la vida política, com ara
l'electoral, els ens locals vetllaran perquè els partits i agrupacions que concorrin
a les eleccions i tinguin representació als plens evitin qualsevol actuació que
suposi una merma d'independència per part dels informadors. Així, es rebutjarà
qualsevol acord sobre repartiment d'espais d'informació política cronometrada i
ordenada en funció dels darrers resultats electorals.
8.- Els processos de selecció de personal en els mitjans públics de
comunicació local seguiran normes equivalents a l'accés a la funció pública,
amb transparència i igualtat d'oportunitats, i evitaran d'utilitzar criteris diferents
a la professionalitat reconeguda per cobrir els càrrecs directius.
9.- Els mitjans de comunicació local tenen l'obligació d'obrir-se a la participació
de la ciutadania per exercir una tasca dinamitzadora de la vida pública de la
localitat a través del dret d’accés a la programació.
10.- Els professionals de la informació d'aquests mitjans es regiran pel Codi
Deontològic de la professió aprovat pel II Congrés de Periodistes Catalans el
1992.
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