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NIF: Q0801372D 

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

 

Reunió extraordinària  del dia 15 de maig de 2017 a les 20:00 h a la sala de 

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

 

Membres assistents: 

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) 

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

 

Secretari 

Sr. Joaquim Rosell i López  

 

Altres assistents 

Sra. Sara Riera 

Sr. Eduard Mas  

Sr. Joel Codina 

 

Excusa la seva assistència   

Sra. Meritxell Budó i Pla (Presidenta) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

2. Donar compte dels decrets de presidència 
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3. Rectificació de  l’inventari 

4. Informació dels plecs del contracte de serveis dels col·laboradors de Ràdio Silenci  

5. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació de l’actes de les  sessions anteriors 
 

El Consell d’Administració per 5 vots a favor dels seus assistentes CiU, Acord+ERC-

AM, C.U.P-PA, C’s, i ICV-EUiA-E,  essent 8 els de fet i de dret aproven les actes de les 

sessions anteriors 

 

2. Donar compte dels decrets de presidència 
 

Es dóna compte al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació de la Garriga dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia. 

 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 

Núm. Identificació de la 
resolució 

Extracte de la  resolució 

1 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de juny per un import total de 
7.318,09 euros, segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 30/06/2017 
2 Àrea Secretaria Aprovar el repartiment i distribució del Fons Social exercici 

2015, realitzat pel Comitè d’Unitari de Personal. Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 15/07/2016 
3 Àrea Secretaria  Aprovar l’abonament de la darrera part de la paga extraordinària 

del mes de desembre del 2012, en aplicació de la disposició Regidoria Serveis 
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interns/RH addicional 12a de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. Òrgan 

resolutori 
Alcaldia 

Data 22/07/2016 
4 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de juliol per un import 
total de 5.919,53 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/07/2016 
5 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de juliol per un import total de 
11.264,86 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 29/07/2016 
6 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes d’agost per un import 
total de 5.919,53 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 25/08/2016 
7 Àrea Secretaria Liquidar l’import brut de 1.426,26 euros al Sr Eduard Mas 

Escuela, amb motiu de la finalització del contracte que va 
formalitzar amb el treballador. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/08/2016 
8 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes d’agost per un import total de 
3.624,23 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 



 

 

 

 
 

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

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/08/2016 
9 Àrea Secretaria Contractació del Senyor Eduard Mas Escuela com a tècnic 

auxiliar de mitjans de comunicació (C1-14) com a personal 
laboral temporal. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/09/2016 
10 Àrea Secretaria Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris amb motiu 

de la Festa Major 2016 al personal de l’OAMC que es detalla al 
decret.. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/09/2016 
11 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de juliol per un import 
total de 8.026,40 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/09/2016 
12 Àrea Secretaria Autoritzar l’assistència de la Sra Sara Riera Blasi al curs “ Els 

textos interpretatius o com aconseguir missatges efectius per a la 
difusió del patrimoni” els dies 26,27 i 28 d’octubre, amb una 
durada de 20 hores. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/10/2016 
13 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes d’octubre per un import 
total de 6.388,10 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/10/2016 
14 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes d’octubre per un import total de 
12.848,91 euros segons es detalla al decret. 
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Econòmic 
Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/10/2016 
15 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2016.03, 
mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/10/2016 
16 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de novembre per un 
import total de 5.635,18 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/11/2016 
17 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de novembre per un import total de 
10.138,17 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/11/2016 
18 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2016.04, 
mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/12/2016 
19 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Aprovar l’expedient de modificació per transferències de crèdit 
número 2016.04, per import de 3,80 euros amb finançament amb 
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Desenvolupa
ment 
Econòmic 

càrrec a minoracions  d’aplicacions pressupostàries. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/12/2016 
20 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de desembre per un 
import total de 9.993,34 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/12/2016 
21 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de desembre per un import total de 
14.432,43 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 30/12/2016 
22 Àrea Secretaria Complementar les retribucions al 100% dels treballadors que van 

causar incapacitat transitòria i així ho han demanat . Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/01/2017 
23 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de gener per un import 
total de 5.947,63 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/01/2017 
24 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de gener per un import total de 
9.009,31 euros segons es detalla al decret. 
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ment 
Econòmic 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/01/2017 
25 Àrea Secretaria Autoritzar la inscripció de les senyores Sara Riera i Berta Florés, 

la 5ª edició de les Jornades sobre Noves Tecnologies i cultura 
digital 2017 del 4 al 7 de maig de 2017 a Sant Francesc, Cala 
Saona, Mitjors ( Formentera . 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/02/2017 
26 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de febrer per un import 
total de 6.260,06 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/02/2017 
27 Àrea Hisenda, 

Promoció 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de febrer per un import total de 
7.088,35 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/02/2017 
28 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de la nòmina del mes de març per un import 
total de 5.947,63 euros segons es detalla al decret.. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/03/2017 
29 Àrea Secretaria Reconeixement antiguitat a efectes de percepció 1r trienni; 

Tècnic auxiliar de Mitjans de Comunicació, grup C1-14 Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/03/2017 
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30 Àrea Secretaria Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres 
administratives; Sara Riera Blasi, Tècnica de mitjans de 
comunicació (A2-18) 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/03/2017 
31 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes de març per un import total de 
6.801,00 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/03/2017 
32 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la relació de despeses menors de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponent al mes d’abril per un import total de 
7.476,77 euros segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/04/2017 
 
El Consell d’administració resta assabentat. 
 
 

3. Rectificació de  l’inventari 

Sr. Secretari 

Exposa el tema . 

Informa que cal aprovar la rectificació de l’inventari i posteriorment proposar al ple la 

ratificació del mateix. 

 

4. Informació dels plecs del contracte de serveis dels col·laboradors de Ràdio Silenci  

Sr. Calatrava  

Exposa el tema i dóna la paraula al Sr. Eduard Mas. 

 

Sr. Eduard Mas 
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Fa un any es va aprovar  el contracte de les tres places de personal que hi ha a la ràdio :  

tècnic de so i dos periodistes .  Es va fer un concurs públic per a la provisió de les places. 

Els imports de les seves nòmines eren de 1050 € per 11 pagues . No es va presentar 

ningú a part del personal de la ràdio que ja estava ocupant de manera interina la places, 

donat que l’import de la remuneració era baix. Aquestes feines les feien abans les 

mateixa persones de manera autònoma, però el preu de les quotes d’autònom va pujant , 

arribant ara als 280 € , per aquest motiu van dir que no es tornarien a presentar a la 

pròrroga del contracte perquè no els sortia a compte . Després de converses amb la Sra. 

alcaldessa i el regidor de cultura Sra. Benzekry  per demanar si havia la possibilitat 

d’augmentat aquest import que es pagava i es va acordar pujar el preu a 1.400€  per 11 

pagues mensuals.  Hi ha la idea de fer el concurs públic amb el vistiplau de l’OAMC . 

Aquest 3 treballadors actuals han dit que amb aquestes noves condicions si es 

presentarien .De moment es continuaria aplicant el contracte actual  fins que es fes el 

concurs. I mentre es fa el concurs s’aplicarien aquests nous preus 

 

Sr. secretari 

S’ha demanat que facturin aquest import durant els dos mesos aproximadament que pot 

durar la licitació del concurs. 

 

Sr. Mas 

Recorda que si això es fa així el pressupost del proper any s’haurà d’augmentar a 

proporció per cobrir aquests nous preus . 

 

5. Torn obert de paraules. 

Sr. Mas 

Exposa que fa uns mesos es va canviar la junta de l’Associació d’amics de ràdio silenci, 

que dona suport econòmicament a radio silenci. 

 

Sr. Codina 

La idea en principi no es fer  cap revolució sinó entrar de mica en mica, anar agafant 

més socis , donar un canvi en positiu i que la gent sàpiga millor que és el que es fa a la 

ràdio, quins avantatges té. 
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La Junta  està formada pel Sr. ........... president,  la Sra. Alba Peña (??????’’) tresorera  i 

el Sr. Martí Oliveras com a secretari. Els vocals són els mateixos que ja hi eren  abans, 

la Sra. Marga Trujillo, el Sr. Jordi Roig, la Sra. Andrea Ramos, el Sr. Marc Troyano,  

..... Ginesta,  ????  i el Sr. Marc Guri. 

El repte és agafar socis. Actualment la quota és de 10€ l’any i creiem que hauríem de 

tenir almenys 100 socis.  

 

El Sr. Benzekry   desitja molta sort  a la nova junta .  

 

El Sr. Prims demana quin criteri es segueix per a la cobertura d’actes polítics, no tant des de la 

ràdio sinó des d’altres espais . Des dels mitjans de l’ajuntament.  

 

La Sra. Riera diu que es prioritza la gestió municipals  i com no hi ha cap diari local  també es 

fa reso de les activitats de les entitats.  

 

El Sr. Prims demana si no es fa dels partits polítics i la Sra. Riera diu que no , perquè així es va 

decidir a una reunió del consell d’administració.  Que la cobertura de l’activitat política es faria 

des de la ràdio.  

 

El Sr. Prims fa la reflexió que els partits polítics s’haurien de normalitzar com a entitats del 

municipi  per tal de tenir més representació als mitjans locals .  

 

El Sr. Guillén diu que a ell li preocupa  el tema de la ràdio. Perquè   es fa l’entrevista als 

portaveus dels grups  municipals, però l’alcaldessa  el seu programa cada 15 dies i una 

entrevista a ella mateixa  i opina que és redundant.  

 

El Sr. Mas diu que en aquest tema són els  polítics que s’han de posar d’acord. Caldria asseure’s 

i acordar una altra manera de fer si es creu convenient.  

 

El Sr. Guillén afegeix que de cara ala temporada vinent  es podria parlar i modificar, però hauria 

de ser abans del mes d’agost.  
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La presidenta aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-sis minuts. 

 

Fdo.: Sra. Meritxell Budó i Pla     

Presidenta  

 


