CODI ÈTIC – PORTAL D’ENTITATS DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Aprovat per junta de govern local del dia 8 de maig de 2007

Les entitats usuàries dels webs vinculats als Portals d’Entitats de la Provincia de Barcelona i
del Municipi de Barberà del Vallès, són lliures de publicar els continguts que creguin
convenients, tot fent exercici del dret a la llibertat d’expressió.

Són límits de la llibertat d’expressió l’ètica i la llei.

En aquest sentit, l’ètica ordena que la informació que es publiqui a la xarxa ha de ser veraç,
exacta i objectiva i no ha de fomentar la distribució de material obscé, eròtic, pornogràfic i ha
de respectar els drets humans i evitar els prejudicis.

La llei ordena el respecte a la intimitat i la vida privada de les persones i la confidencialitat de
les dades personals. També protegeix els drets d’autor i de propietat intellectual i prohibeix
qualsevol forma de piratería.

Responsabilitats



La Diputació de Barcelona, com a gestora del Portal de les Entitats Provincial i
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, com a gestor del Portal de les Entitats Municipal,
no són responsables de l’exactitud, veracitat i seriositat de les informacions,
declaracions, opinions i continguts de missatges que es puguin aportar per part dels
usuaris del mateix. Les declaracions i opinions dels webs que en formen part
reflecteixen només el punt de vista dels seus autors i aquests són els únics
responsables del seu contingut.



La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès es reserven el dret de
no publicar o eliminar missatges i continguts en el marc dels Portals Provincial i
Municipal, que atemptin contra la llei, l’ètica i els usos democràtics i de convivència.



L’usuari és l’únic responsable d’alló que escriu i de la possible violació de la
confidencialitat, vulneració dels drets d’autor o qualsevol altre dret de la propietat
intellectual que pugui derivar-se de la seva actuació al Portal.



Si es detecta un mal ús dels serveis del portal per part d’un usuari, Diputació de
Barcelona es reserva el dret de suspendre o tancar l’accès d’aquest usuari als serveis
del Portal, en la mesura i forma que s’estimi convenient.



La Diputació de Barcelona es reserva el dret de retirar o modificar el seu servei per
motius tècnics, ja que aquests es consideren un risc comú en qualsevol portal a
Internet. En aquest sentit el Portal de les Entitats intentarà resoldre el problema amb
la major rapidesa possible, a fi de perjudicar el mínim als usuaris. Així mateix,
s’informarà a la major brevetat possible als Portals Municipals i llurs usuaris.

Identificació personal i confidencialitat



Tots els missatges i aportacions que es facin al Portal han d’anar identificats, com a
mínim, amb el nom de l’usuari.



Tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Barberà del Vallès, garanteixen la
confidencialitat i privacitat de les dades personals que, eventualment, es demanen en
alguns dels espais del Portal. No es publicaran dades personals o adreces de correu
electrònic al Portal i tampoc les facilitarà a tercers.



Les entitats tampoc podran publicar en el seu web informació de caràcter personal
sense l'autorització expressa de la persona interessada (Llei Orgànica 5/92 de 29
d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal).

Drets d’autor



No es poden publicar a la xarxa materials que siguin propietat d’altres, es a dir, treballs
amb dret d’autor, sense l’autorització explícita del seu titular (exemple: dibuixos,
fotografies, cançons, software, imatges digitalitzades d’obres publicades, etc..). Així ho
estableix el text refos de la Llei de Propietat Intellectual (Real Decret Llei 1/1996, de
12 d’abril, als articles 17 i 20.2).

Altres:



Les entitats no faran ús del nom de la Diputació de Barcelona o de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès sense autorització, de manera que suggereixi o doni a entendre que
aquests ens públics donen suport als continguts que les entitats publiquen als seus
webs.



Donada la rapidesa dels canvis i les innovacions en l’àmbit d’Internet aquest Codi
estarà en continua revisió i supervisió per tal d’afegir o retirar aquells punts que
s’escaiguin.



L’Ajuntament de Barberà del Vallès facilitara la possibilitat de consultar aquest codi i
les eventuals modificacions que tingui a tots aquells usuaris que així ho desitgin i el
publicarà al portal d’entitats municipal

L’entitat

............................................................................................,

expressament

manifesta que accepta el codi ètic del Portal d’Entitats de Barberà del Vallès.

Signatura

Nom .................................................................
Càrrec a l’Entitat .................................................

Barberà del Vallès, a ......... de/d’ ...........................................de 20......

