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

la Garriga 

 

Reunió extraordinària  del dia 13 de juliol de 2016 a les 20:00 h a la sala de 

reunions de la 4a.  planta de l’ajuntament.  

 

 

Membres assistents: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (Presidenta) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sr. Albert Benzekry Arimon (ACORD-AM) 

Sr. Roger Prims i Vila  (C.U.P-PA) 

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

Sra. Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 

 

 

Sr. Joaquim Rosell i López (secretari) 

 

Altres assistents 

Sr. Eduard Mas (Director de Ràdio Silenci) 

Sr. Santi Bigas (Amics de Radio Silenci) 

 

Excusa la seva assistència   

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Donar compte decrets de presidència 

3. Proposta Consell Assessor 

4. Alta inventari OAMC 
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5. Normativa de Xarxes Socials, presentació i aprovació 

6. Procediment operatiu de Xarxes Socials des de l’OAMC 

7. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 

1.- Aprovació acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, de data 10 de desembre de 2015 

 

2.- Donar compte decrets de presidència 

Es dóna compte dels decrets i resolucions de presidència des del dia 30/9/2015 i fins el 

dia 4 de juliol de 2016. 

 

3.-Proposta Consell Assessor 

.- La Sra. Budó explica el paper del Consell assessor en quant a accions de  suport 

comunicatiu, donat que els membres del Consell d’Administració no són experts en 

comunicació. Afirma que des de la seva creació, el Consell assessor ha estat bastant 

inoperatiu i per aquest motiu proposa obrir el debat de si cal o no cal seguir mantenint 

aquesta estructura, si es veu necessària llavors caldria renovar-la. 

 

.- El Sr. Bernaldo diu que el Consell assessor hauria de tenir unes tasques assignades. 

 

.- La Sra. Budo respon que per estatuts ja té unes tasques assignades. 

 

.- El Sr. Bernaldo opina que haurien de ser tasques assessores més a nivell de 

comunicació, d’imatge, etc., i no tasques jurídiques. 

 

.- La Sra. Budó aclareix que és un consell assessor del Consell d’Administració. 

 

Es decideix mantenir i  renovar el consell assessor i fer una revisió de les tasques que 

hauria de tenir. Fer la proposta de nomenaments al mes de setembre per tal de portar-ho 

a plenari.  
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El Sr. Secretari indica que per la revisió de les tasques haurà d’haver una modificació 

dels estatuts. S’acorda fer arribar a tots els membres del consell d’administració els 

estatuts per tal que ho puguin estudiar. 

 

 

4.- Alta inventari OAMC 

S’ha fet l’inventari de béns de l’OAMC, amb el següent resum:  

 

Epígr
af 

Llibre A. Béns, drets i obligacions de 
l'ens local Brut  

Fons 
amortització  

Valor 
comptable 

I.2.C. Mobles de servei públic 17.590,23   13.388,16   4.202,07 

I.2.D. 
Drets de propietat immaterial de servei 
públic 11.414,00   10.995,24   418,76 

  Totals 29.004,23   24.383,40   4.620,83€ 
 

La majoria de béns consignats a l’inventari pertanyen a Radio Silenci  donat que la resta 

de béns són de propietat municipal.  

Es portarà a ratificar pel ple de juliol, previ dictamen del consell d’administració. 

 

 

5.- Normativa de Xarxes Socials, presentació i aprovació 

 

.- El Sr. Calatrava presenta un esborrany fet des de l’OAMC on es fa evident la 

necessitat de fer una  normativa de participació i condicions d’ús de les  Xarxes socials 

de l’OAMC de la Garriga. És un debat sobre la utilitat de cada una de les xarxes socials, 

Twitter, Facebook i Instagram . Sobre els actes que s’han cobrir i fer difusió a les 

xarxes.  

 

.- La Sra. Pérez diu que els temes polítics potser no caldria contestar-los per xarxes 

socials. 

 

.- El Sr. Bernaldo planteja l’existència d’un llibre d’estil. 

 

.- El Sr. Guillen diu que tot plegat caldria regular-ho una mica, hi ha moltes xarxes 

socials. 
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.- El Sr. Prims diu que hi ha gustos per a tot i cada xarxa té el seu missatge. 

 

.- El Sr. Bernaldo vol saber de què serveix el twiter de l’ajuntament. Es planteja si s’han 

de cobrir els actes polítics de l’oposició, pensa que temes polítics no s0’haurien de 

cobrir. 

 

.- La Sra. Budó comenta que els actes esportius no queden coberts . Sobre els criteris a 

seguir per fer difusió d’un acte i no d’altres.  Sobre quins actes polítics, només els que 

fa el govern?. Tots? . Cal definir que es cobreix. 

 

.- El Sr. Bernaldo opina que aquest seria un bon tema per demanar al consell assessor.  

 

.- El Sr. Calatrava diu que cal marcar una línia editorial i una línia gràfica. Cal definir 

com es treballa des de l’OAMC, si cal subcontractar un servei en hores que no són de 

“funcionari”, contractes amb periodistes que vagin a fer feina d’aquest tipus. Per tant 

tenir un intercanvi d’informació amb altres mitjans i que des de casa es puguis 

retuitejar, etc. 

 

S’acorda trasllada el debat al Consell Assessor, abans però  definir la línia editorial ( no 

tant la gràfica), traslladar-la a l’OAMC i que des d’allà es treballi.  

 

 

6.- Procediment operatiu de Xarxes Socials des de l’OAMC 

 

..- El Sr. Calatrava exposa un altre punt com és el procediment actual quan es rep un 

imput d’un ciutadà. Explicació del diagrama d’actuació (elaborat per les Sres. Riera i 

Florés), es parla d’un timming de resposta d’entre 24 i 48 hores, avaluar situacions de 

crísis i treballar processos urgents.   

 

.- El Sr. Bernaldo demana si hi ha una persona responsable de cada una de les xarxes, 

Instagram, Facebok, etc.  
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.- La Sra. Farrerons i la Sra. Budó aclareixen que la Sra. Sara Riera porta més el tema de 

les xarxes socials i la Sra. Berta Florés la revista. I que els caps de setmana es roten. 

 

.- El Sr. Calatrava proposa valorar i treballar `propostes de comunicació de 

l‘ajuntament. 

Es proposa tornar a parlar al setembre quan s’hagi elaborat la normativa. 

 

.- La Sra. Budó diu que hi havia un tuit ajuntament, alcaldia, policia local de queixes pel 

soroll de les motos. 

 

.- El Sr. Benzekry diu que els tuits de la policia local no són ràpids i requereixen una 

resposta valorada. 

 

.- El Sr. Bernaldo diu que una persona ho hauria de gestionar tot i que en alguns casos 

cal ser prudents com en el tema del CAP, però es va dir tard. 

 

.- El Sr. Bigas diu que l’ajuntament no pot informar abans que el CAP hagués dit res. 

 

Es debat sobre aquest tema. 

 

.- El Sr. Prims pregunta si aquests criteris dels tuits el decideixen des de l’OAMC. 

 

.- La SRa. Pérez diu que hagués estat interessant que vinguessin les dues treballadores 

de l’OAMC. 

 

 

7.- Torn obert de paraula  

 

La Sra. Budó demana que tal la radio, als amics de Radio Silenci.  

 

.- El Sr. Bigas respon que bé.  
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.- El Sr. Calatrava pregunta qui comercialitza els espais. Li responen que hi ha una 

persona contractada,  i que la selecció es va fer per un procés obert.  

 

.- La Sra. Budó destaca la importància de tenir una persona que es dediqui a fer aquesta 

tasca. 

 

Es comenta que a finals del mes d’agost acaba el contracte del director de la ràdio, el Sr. 

Eduard Mas i que a data 1 de setembre s’incorpora el Sr. Marc Querol. Encara que la 

Sra. Budó comenta que aquest no li ha notificat que això sigui així. Hi ha, doncs, la 

possibilitat que demani una pròrroga.  

 

Es debat sobre la reincorporació del Sr. Querol i dels terminis que aquest té per  

informar de la seva reincorporació per tal de poder renovar o no al Sr. Mas.  

 

.- El Sr. secretari diu que s’assabentarà de quina és la data de reincorporació del Sr. 

Querol i el termini que té per informar sobre el que vol fer. 

 

.- El Sr. Bernaldo demana si el local on està radio Silenci és de lloguer.  

 

.- La Sra. Budó li diu que si i que es va renovant.  

 

.- El Sr. secretari afegeix que és un contracte de lloguer privat  i que es regeix per la llei 

d’arrendaments urbans.  

 

.- El Sr. Bernaldo també pregunta sobre la possibilitat de canviar de local.  

 

.- La Sra. Budó li respon que hi ha el pensament de fer un trasllat, encara no té data, a 

les dependències de Can Luna. Que aquest tema va sortir al procés de participació sobre 

els usos de Can Luna, però que encara s’ha de plantejar. 

 

.- El Sr. Mas diu que el local és petit pel volum que es té. 
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.- El Sr. Bernaldo afegeix que el fet de tenir la radio amb vistes al carrer la fa més 

visible. 

La presidenta aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i dinou minuts. 

 

Fdo: Sra. Meritxell Budó i Pla     

Presidenta  

 

 
 


