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

la Garriga 

 

Reunió del dia 27 d’abril de 2015 a les 20:30h a la sala de Plens de l’Ajuntament 

Membres assistents: 

Sra. Meritxell Budó Pla (Presidenta)  

Sr. Vicens Guiu Fàbregas(CiU) 

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) 

 

Sr. Joaquim Rosell i López (secretari) 

Altres assistents 

Sr. Eduard Mas  (Director de Ràdio Silenci) 

 

Ordre del dia 

 

1. Proposta formal de Ràdio Silenci sobre el període electoral que culmina amb les 

eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 

2. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Proposta formal de Ràdio Silenci sobre el període electoral que culmina amb les 

eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 

 

La Sra. Budó  explica que la convocatòria d’avui només té un únic punt de l’ordre del 

dia referent a com es tractarà des dels mitjans de comunicació municipals, des de 

l’OAMC,  el cobriment de les properes  eleccions convocades pel  24 de maig tenint en 
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compte la llei que tots coneixem, que d’alguna manera impedeix la presencia d’aquelles 

formacions polítiques que s’incorporen de nou a la nova política municipal i que no els 

hi permet tenir espais propis a l’hora de presentar les seves candidatures i a l’hora de 

poder participar en un debat. Diu que tant el Sr. Eduard Mas, com ella  mateixa, creuen  

podem fer una cosa diferent i donar espai a aquestes noves formacions polítiques que es 

presenten a les eleccions municipals. En aquest cas són la Candidatura d’Unitat Popular 

(CUP) i Ciutadans  C’s. Són els únics que no tindrien representació perquè actualment 

no tenen presència en els plenari.  

Abans que  el Sr. Eduard Más ens expliqui el detall, el Sr. Secretari ha de fer un 

aclariment. 

 

El Sr. Secretari diu que el 21 d’abril ha sortit publicada la modificació parcial de 

l’ordre 4/2011, de 24 de març de la junta electoral central, per tal de poder recollir 

parcialment els grups que no havien tingut representació municipal i diu: “ Los planes 

de cobertura informativa han de incluir las candidaturas de aquellas fuerzas políticas 

que no se presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en 

ellas  representación y posean la condición de grupo político representativo”. 

 

La Sra. Budó demana que això que vol dir . 

 

El Sr. secretari continua llegint “ Se reconocerá la condición de grupo político 

significativo a aquellas  formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se 

trate que, pese a no haberse presentado a la anteriores equivalentes o no haber 

obtenido representación en ellas con posterioridad, en recientes procesos electorales y 

en el ámbito territorial  del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos 

igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos” .  

 

La Sra. Budó diu que això impediria que agrupacions d’electors, com pot ser 

“Podemos” en tots els municipis on es presenten com a una agrupació d’electors no 

podrien participar, se’ls exclouria d’aquest debat. En canvi Ciutadans i la CUP no, 

perquè en altres eleccions han tingut representació, però no haurien arribat al 5%., per 

tant no podem saber si la llei donaria empara o no a aquesta representació. 
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El Sr. Eduard Mas explica la proposta. Diu que es tracta d’una proposta consensuada a 

nivell de Catalunya. És una proposta que fan la majoria de municipis. S’ha arribat a la 

conclusió que la majoria, són mitjans de comunicació de petit abast, que no poden anar 

amb el cronòmetre a la mà, a banda de no compartir la idea, marcant els temps . 

Aquesta  proposta respecte a la Ley Orgànica de Régimen Electoral General pel que fa 

els espais de propaganda electoral gratuïta té molt mercat. Deu minuts de propaganda 

electoral gratuïta dels partits que comentàvem que no van concórrer o que no van tenir 

representació a les últimes municipals, que és el cas de C’s i la CUP.  

 

Quinze minuts pels partits que no van arribar al 5%, que va ser el cas del Grup 

Independent del a Garriga, però que ara no es presenta.  Trenta minuts de propaganda 

electoral gratuïta per als partits que van obtenir entre el 5 i el 20% , com ACORD-AM i 

S.I., PSC, ICV i PP i  45 minuts per als partits, coalicions o agrupacions que van obtenir 

representació , com a mínim d’un 20% del total de vots, que és el cas de CiU.  

 

Quan la proposta s’envia a la Junta Electoral de Zona (JEZ) és el que veuen, s’ajusta a 

la llei, és matemàtica pura i és el que respectem. A la proposta que us passarem explica 

el tema de com podem enregistrar aquesta propaganda electoral com ens l’heu d’enviar 

per facilitar l’estudi perquè ho graveu. En cap cas nosaltres posarem les veus, ni les 

músiques però si us podem deixar l’estudi perquè ho graveu. Són falques de 30 segons, 

de 45 i d’un minut amb les que podeu jugar. Es poden fer fins a tres per si teniu algun 

acte que voleu anunciar i nosaltres anirem passant els anuncis fins arribar al temps que 

ens marca la LOREG. Això referent al tema de la propaganda electoral gratuïta. 

 

L’altra part que nosaltres cobrirem també a través de la ràdio és que com ja sabeu fa 

més de dos anys que tenim l’informatiu i a l’informatiu tindrem el bloc de la campanya 

electoral que anirà molt ben marcat amb una sintonia i unes veus que marcaran l’inici de 

la propaganda electoral i el que farem és respectar els principis que defensen totes les 

ràdios, pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa. És a dir no 

obrirem el cronòmetre, si el dia abans ha hagut una noticia que creiem important, 

l’informatiu obrirà amb aquell tema. Evidentment en aquests informatius que duraran 
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aquests 15 dies de campanya sortiran tots els partits, tots podran dir la seva. Intentarem 

que sigui molt proporcional, però no anirem amb el cronòmetre en mà, un perquè va en 

contra de qualsevol criteri periodístic i dos, perquè no podem, perquè tenim un noi 

només fent els informatius a mitja jornada i pararia boig ell, jo i tots. 

 

Per tant aquesta seria la meva proposta, amb criteris informatius i periodístics  i parlant 

primer amb vosaltres intentar que ens passeu el calendari, que ens digueu quins actes, 

quins dies.  També gravarem coses prèvies, perquè entenem que a nivell municipal no hi 

poden haver actes municipals cada dia. En temes que considereu delicats ens ho envieu i 

nosaltres confeccionarem l’informatiu i si un dia no sortiu sortireu l’endemà. 

 

La Sra. Budó pregunta què consideren que és un acte electoral.  

 

El Sr. Eduard Mas respon que temes com que un Diputat vingui a fer un míting una  nit, 

que es fa una recollida de signatures, etc. 

 

La  Sra. Budó diu que si és un acte electoral fer una parada al mercat i que vingui el 

diputat de torn. 

 

El Sr. Mas diu que si que seria qualsevol acte de campanya que es fes.  

 

La  Sra. Budó diu que per ella un acte electoral és fer un acte al Patronat per exemple i 

que la resta és campanya electoral.  

 

El Sr. Mas informa que fora dels informatius que són a dos quarts de tres i a dos quarts 

de vuit  a les càpsules informatives que es llençaran no hi haurà cap d’eleccions. Que les 

capsules d’eleccions es centraran, ben marcats, en els blocs. 

 

S’ha parlat de propaganda electoral gratuïta, dels informatius i ara parlen de les 

entrevistes. Ara la LOREG s’han donat compte que als partits que no es van presentar a 

les últimes eleccions també se’ls ha de donar veu, nosaltres entrevistem a tot els partits 

que us presenteu, els alcaldables. Són 8 partits, incloent Ciutadans i la CUP. Són 
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entrevistes de 25 minuts, totes tindran el mateix esquema i totes seran enregistrades. Hi 

haurà 2-3 preguntes més de temes del partit que cap l’alcaldable de cada partit, però 

l’estructura i els temes dels quals parlareu serà una enquesta tipus. Durarà 25 minuts i 

l’emetrem dues vegades al dia, a les 3 i a les 8 del vespres, després dels informatius. 

 

A la proposta que  faran arribar  als diferents partits hi haurà les dates en què llençarem 

les entrevistes, les quals seria bo gravar  la setmana del 4 al 12 de maig , si alguna no 

s’ha pogut fer es faria la primera setmana de campanya i es començarien  a emetre per 

ordre. Començant pel partit que va tenir menys representació a les últimes eleccions, en 

aquest cas a les últimes europees. L’ordre seria CUP, C’s, PP, ICV, PSC, S.I, ACORD i 

s’acabaria per CiU. 

 

També comenta que un dia no es llençaran entrevistes perquè hi haurà un altre dels 

punts que es cobrirà, que és el debat. Igual que ja es va fer fa quatre anys es farà un 

debat conjuntament amb el diari digital que tenim al municipi, La Garriga  Digital, el 

debat el conduirà, igual que fa quatre anys, el periodista Marc Bellmunt, es  passarà 

també un document amb tots els punts a tractar, perquè es pugui  preparar, amb temps. 

 

La Sra. Budó demana quin dia serà el debat. El Sr. Mas diu que la proposta és fer-ho el 

dimecres 20 de maig a les 8 del vespre. I si no anés bé l’altra proposta seria fer-ho el 

dimarts 19 de maig.. 

 

La Sr. Budó pregunta quin dia és el ple d’aprovació de l’acta de la sessió anterior i el Sr. 

secretari li contesta que està aprovat que sigui el dia 20. La Sra. Budó pensa que encara 

que el ple serà curt perquè només tindrà un punt de l’ordre del dia no es pot fer 10 

minuts abans d’un debat. El Sr. Mas diu que llavor es faria el dimarts 19 de maig a les 

20h. 

 

La Sra. Budó suggereix al Sr. Secretari que el ple es podria canviar de data. El Sr. 

secretari diu que no hi hauria cap problema que de fet hi ha fins el 10 de juny per fer-lo.  
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El Sr. Bernaldo comenta que potser dimarts 10 de maig hi ha la semifinal de la 

Champions League, però el Sr. Guiu diu que no que aquella setmana no hi haurà 

champions.  

 

La Sra. Budó diu que el Barça no pot condicionar quin dia es fa el debat. Creu que 

s’hauria de mantenir el debat a mitja setmana, dimecres dia 20 i canviar el ple al dimarts 

dia 19 a les 20 h. 

 

El Sr. Mas comenta que el debat va ser molt llarg l’anterior vegada i que ara volen 

recollir les preguntes per escrit abans de començar i així evitar intervencions massa 

llargues del públic que finalment no acabem sent preguntes en molts casos. 

 

La Sra. Budó diu no està d’acord amb aquesta solució, perquè si algú té ganes de parlar 

se li treu l’opció.  

 

El  Sr. Mas creu que d’altra manera es podria allargar molt perquè el debat constarà de 4 

blocs temàtics i una pausa de 10 minuts. 

 

El Sr. Martí Porter diu que en aquest tema hi ha interessos contraposats, la visió del 

periodista i la visió del polític . 

 

La Sra. Budó diu que si un ciutadà te ganes d’agafar el micro i fer una pregunta/discurs 

ho hauria de poder fer.  

 

El Sr. Bernaldo creu que a vegades aquestes intervencions poden estar preparades.  

 

El Sr. Mas diu que la idea és que es pugui fer una pregunta per candidat perquè sinó tot 

s’allarga molt. 

La Sra. Budó diu que igualment poden estar preparades per escrit. Comenta que a ella la 

va incomodar, li va saber greu, el fet que al Sr. Aspa no li van fer ni una pregunta i al 

Sr. Oliveras li van fer una o dues  i que el fet que sigui una per candidat li sembla bé 

perquè que a un candidat li facin  moltes preguntes i a altres cap queda incòmode. 
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El Sr. Bernaldo li demana al Sr. Mas si les preguntes les seleccionaran ells  

 

El Sr. Porter comenta que el Sr. Albert Jiménez, regidor d’ensenyament  diu que el dia 

19 hi ha una reunió del Consell escolar.  

 

La Sra. Budó diu que el Consell escolar encara no està convocat , però que encara que 

es convoqués, si és que s’ha de fer, per aquest dia es podria fer perquè el Ple serà curt.  

 

El Sr. Mas explica  l’estructura del debat, dividit en 4 blocs temàtics, intervencions de 2 

minuts i rèpliques d’un minut i que durarà unes 3 hores amb una pausa pel mig. Això 

s’haurà de signar per si hi ha qualsevol queixa amb posterioritat . 

 

La Sra. Budó demana si és un “debat de veritat “ o el format és que cadascú fa una 

exposició del seu programa i després hi ha un torn de preguntes, tenint en compte que 

són vuit candidats i si han de debatre entre els vuit es pot allargar molt.   

 

El Sr, Mas diu que no hi ha la possibilitat que un pugui interrompre l’altre 

 

El Sr. Porter pregunta si la Garriga Digital gravarà el debat en vídeo i es podrà veure a 

la seva plana. 

 

El Sr. Mas respon que no.  

 

La Sra. Budó diu que la Garriga Digital els ha ofert un vídeo d’una entrevista d’un 

minut  durada .   

 

El Sr. Bernaldo vol saber si haurà debat VOTV. 

 

La Sra. Budó li respon que no. Que en paral·lel faran un debat per la Garriga, el 15 de 

maig, però que no serà en directe i si res canvia després de la modificació de la llei del 

20 d’abril que ha comentat el Sr. secretari, només donaran en el debat i en les 

entrevistes  cobertura als grups que tenien representativitat al Ple.  
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El Sr. Mas diu que potser vindran a fer “una peça” el dia del debat perquè aquest serà un 

dels plats forts de la campanya, 

 

El Sr. Mas diu que a part del debat, l’últim que faran és que el dia de les eleccions, tot i 

ser un diumenge faran l’informatiu que fan sempre a dos quarts de tres per donar dades 

de participació i informar dels candidats que hagin anat a votar, etc. Al vespre, des 

d’una mica abans de les 8 es farà un programa en directe sobre els resultats. A 

l’ajuntament hi haurà la unitat mòbil amb una pantalla on es donaran els resultats, 

estaran a l’estudi i voltaran per les seus dels diferents partits seguint la jornada i es 

demanarà als alcaldables que un cop es sàpiguen els resultats es passin per la ràdio, a la 

sala de Plens, per fer una entrevista. També comenta que hi ha emissores en què fins i 

tot el ple municipal ha aprovat desobeir la llei i no obeir els blocs. 

 

El Sr. Porter diu que ell sap que Molins de Rei en un ple ho van aprovar. Continua dient 

que li sembla bé i que creu que s’havia dit que si “totes les forces polítiques estan 

d’acord es pot arribar a fer més “ amb la qual cosa ell convida a que es faci tot el que 

sigui possible.  

 

La Sra. Budó diu que si, que ho han fet a diferents municipis aquests acords. No obstant 

respon que la proposta que ha fet el Sr. Eduard Mas és del tot justa.  

 

El Sr. Secretari diu que aquesta proposta s’ha d’enviar a la JEZ i que es possible que 

allà diguin una altra cosa.  

 

El Sr. Mas diu que la JEZ no acostuma a respondre mai si no és el cas que algun partit 

faci una denúncia. Continua explicant la proposta que diu que el dia de la jornada de 

reflexió no es farà res, a la pàgina web de Radio Silenci tampoc es penjarà cap noticia 

de la campanya electoral a pesar de la web que tenim, si es penjaran els informatius i en 

quant a les xarxes socials seguint el criteri periodístics que es segueix tot l’any  es 

penjaran els informatius els titulars i el linx. 

 



 

Plaça de l’Església, 2   08530 La Garriga(BCN)  Tfn:93 860 52 95 
NIF: Q0801372D 

La Sra. Budó fa notar que el Sr. Mas s’ha queixat diverses vegades de la Web de la 

radio on diu que es pengen molts continguts que no llueixen. 

 

El Sr. Carlos Martín pregunta si no hi hauria la possibilitat de penjar el debat  a la web 

de l’ajuntament.  

 

El Sr. Mas diu que per 100€ que val la tarifa de Sound Cloud es podria penjar i posar el 

link a la web de la radio, la Sra. Budó diu que si, que es faci i el Sr. Bernaldo diu que 

llavors aquest link també es podria posar a la web de l’ajuntament.  

 

El Sr. Mas demana a tothom que la setmana abans de  començar la campanya es trobin i 

li facin arribar el plànning per tal d’estar assabentats de tots els actes des de la ràdio. 

 

La Sra. Budó aprofita per convidar els assistents a la presentació de la seva candidatura i 

per dit que l’eslògan de CiU és “Amb tu”, així de senzill. 

 

La presidenta aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta. minuts. 

 

Fdo: Sra. Meritxell Budó i Pla     

Presidenta  

 

 
 


