Consell d’Administració de l’Organisme Autònom dels mitjans de comunicació de
la Garriga
Reunió del dia 30 de novembre de 2015 a les 20:00h a la sala de Plens de
l’Ajuntament

Membres assistents:
Sra. Meritxell Budó Pla (Presidenta)
Sr. Albert Benzekry Arimon (ACORD-AM)
Sr. Roger Prims i Vila (C.U.P-PA)
Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s)
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E)
Sr. Joaquim Rosell i López (secretari)
Altres assistents
Sr. Eduard Mas (Director de Ràdio Silenci)
Sra. Sara Riera i Blai
Sra. Berta Flores i Paredes
Excusen la seva assistència
Sr. Vicens Guiu Fàbregas(CiU)

Ordre del dia
1. Donar compte dels decrets de presidència
2. Presentació dels pressupostos
3. Donar d’alta l’inventari de l’OAMC
4. Adscripció dels béns de Radio Silenci
5. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. Donar compte dels decrets de presidència
Es dóna compte al Consell d’Administració dels decrets i resolucions de presidència des
del 26 de juny i fins el 10 de novembre de 2015.
2. Presentació dels pressupostos
La Sra. Budó demana a les senyores Berta Flores i Sara Riera i al senyor Eduard
Mas que facin l’exposició de presentació del pressupost.
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga(BCN) Tfn:93 860 52 95
NIF: Q0801372D

El Sr. Eduard Mas explica que s’ha incrementat el capítol I pel tema dels triennis i els
canvis del Govern Espanyol. En total es proposen uns 11.000€ , dels quals 9.000€ són
perquè hi ha hagut un canvi a l’estructura de funcionament de la ràdio . La ràdio,
actualment, funciona amb tres col·laboradors. Això ha fet que anés creixent molt . Hi ha
una de les col·laboradores ( de La Xarxa) que col·labora a diari amb Radio Silenci, i
ajuda a fer informatius. Els informatius estan creixent molt. Tots tres col·laboradors són
autònoms i en el règim d’autònoms pagaven 50 € i ara han passat a pagar 250€ i
evidentment amb el que cobraven fins ara no podien mantenir la feina, ni arribar a final
de mes.
A això cal afegir que La Xarxa, amb la que hi ha un conveni, va comentar que l’única
ràdio que en el tema dels pagaments funciona fent de mitjancera amb la Federació de
Ràdios és ràdio Silenci. Això es voldria canviar, (el fet que la Xarxa pagui a la
Federació i aquesta pagui a la col·laboradora de R.S, que vivia d’un tant per cent del
que es facturava a La Xarxa. Ara es canvia tot el sistema i el que s’ha proposat en
aquest pressupost és que els tres col·laboradors tinguin 11 mensualitats, segueixen com
a autònoms, tinguin un sou de mil i escaig euros (d’aquí s’ha de descomptat el que
paguen d’autònoms) i tot el que es cobra de La Xarxa passi directament a l’OAMC. Per
aquest motiu es veu que l’apartat d’ingressos s’equilibra molt , que dels 5.500 € que es
comprometien cada any a facturar de La Xarxa ( quantitat que aquest any ja s’ha
superat) ara arriba a uns 12.500€ .
La Sra. Budó, diu que de moment no es pot plantejar una altra manera de fer, perquè
no es pot incrementar plantilla. No hi ha altra alternativa laboral.
El Sr. Mas explica que ara hi ha una nova pàgina web, una aplicació per a dispositius
mòbils i un nou servei d’streaming. Aquest 2015 s’ha substituït l’antiga pàgina web que
no permetia penjar a la xarxa tots els programes que es realitzaven, ni els plens
municipals i que s’ha aconseguit sense gairebé incrementar el pressupost. Hi ha també
algun canvi de partida. Fins ara el material inventariable (capítol VI), es feia pel capítol
II i ara es divideix. Alguns canvis que hi ha és perquè es divideix el material
d’inventariat, peces grans.
La Sra. Budó diu que ara tot el que és material inventariable, tot el que hi ha físicament
i que per tant és un bé material, s’ha de posar a l’inventari de l’ajuntament.
El Sr. Mas diu que el canvi és que les reparacions i el material petit s’ha d’inventariar
per una banda i material gran per una altra.
La Sra. Berta Flores explica que per la seva banda poden veure que està exactament
igual l’única cosa és que cap a final d’any queden curts a la partida de publicitat i per
aquest motiu s’ha incrementat.
La Sra. Sara Riera diu que amb la voluntat d’obrir-se a mitjans més amplis, no tan
comarcals, han demanant aquest increment a la partida de publicitat.
La Sra. Budó aclareix que es parla de la publicitat de Corpus, de la Fira de la botifarra,
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etc., sobre les que és bo fer ressò.
El Sr. Mas diu que a la radio també hi haurà un canvi en la gestió de la publicitat, amb
una persona que a partir del gener ( si s’aprova el pressupost) es dedicarà a buscar
publicitat.
La Sra. Budó diu que tot i que es gestiona des de l’Organisme Autònom la confecció
del Garric, l’import de la impressió està a la corresponent partida de l’ajuntament, és a
dir en aquest pressupost no està contemplada la impressió el Garric. Si algú volgués
l’estat d’execució del pressupost abans d’acabar l’any se li pot enviar, només cal que ho
demani.
S’acorda que la propera setmana, després de la junta de portaveus es convocarà una
altra reunió per tal de votar el pressupost.

3. Donar d’alta l’inventari de l’OAMC
La Sra. Budó fa una relació dels béns que s’han de donar d’alta a l’inventari:
1 impressora,
2 gravadores directe
2 DVD
8 micròfons
1 distribuïdor de cascos
1 mesclador de micròfons
1 armariet metàl·lic
1 mini disc DECK
1 CD1 MP3/USB
1 Switch pantalles
1 Swich ethernet
4 PC’s
1 receptor de senyal (unitat mòbil)
1 impressora Ricoh
El Sr. Secretari aclareix que aquesta relació de béns és només del material que hi ha a
la ràdio, donat que la resta de material de l’OAMC està a l’inventari de la casa
consistorial.

4. Adscripció dels béns de Radio Silenci
El Sr. Secretari diu que en aquest punt el que es fa és adscriure a Radio Silenci els béns
relacionats anteriorment.
La Sra. Budó planteja el dubte que si es dóna d’alta a l’inventari de l’OAMC uns
elements de la Ràdio, l’adscripció d’aquests béns no s’hauria de fer a l’OAMC, donat
que la ràdio forma part de l’OAMC?.
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El Sr. secretari diu que la radio està fora, a un altre edifici que no és municipal, i per
això s’ha de fer l’adscripció. Per aquest motiu hi ha un inventari separat. Això no
s’hauria de fer si Radio Silenci estès en un edifici municipal.
La Sra. Budó pregunta que si els ordinadors de les senyores Sara i Berta formen part de
l’OAMC, és a dir, si tot el que elles utilitzen, igual que el material de la ràdio, forma
part de l’OAMC o és que ara hi haurà un ordinador que és de la ràdio i un que és de
“comunicació “.
El Sr. secretari diu que els que ara s’adscriuen són els que estan a l’edifici de la ràdio,
la resta a l’estar dins la casa consistorial s’inventarien per nombre global d’ordinadors
que té l’ajuntament. Si aquest material que fan servir les Sres. Berta i Sara estigués a
l’edifici de Radio Silenci, en un edifici al marge, també s’hauria de fer d’aquesta
manera. És un tema d’ubicació.
La Sra. Budó demana que si algú vol saber quants ordinadors té l’OAMC , s’han de
comptar els de les senyores Sara i Berta, o no ?.
El Sr. secretari, diu que es compta en inventaris separats perquè és el que s’ha de fer
comptablement d’acord amb la legislació. Només en el cas que la part de comunicació
de l’OAMC se n’anés a un edifici fora de l’ajuntament s’hauria d’adscriure com es fa
ara amb els elements de la ràdio.

5. Torn obert de paraules.
La Sra. Budó diu que aquesta és la primera reunió del Consell d’Administració de
l’AOMC d’aquesta nova legislatura i que també hi ha el Consell Assessor en el qual
cada formació política té la potestat de poder nomenar un representant que no cal que
sigui un regidor. Pot ser una persona que el partit polític consideri que pot formar part,
en representació seva. Proposa als assistents que vagin pensant en una proposta per tal
de poder constituir el Consell Assessor en una propera reunió.
El Sr. Mas diu que s’agrairia que la gent que es proposes estès relacionada amb el món
de la comunicació.
El Sr. Valiente diu que el fet que no fossin polítics ja estava regulat.
El Sr. Guillén referent al tema del Garric i a l’espai que han de fer les formacions
polítics en que es demanen 1.700 caràcters, 200 paraules, és molt just. Demana si hauria
alguna manera de canviar el disseny.
La Sra. Sara Riera diu que això no es decideix des de l’OAMC, sinó que ho van
decidir al Consell d’Administració. Proposa posar més informació a la pàgina web, a
l’apartat “Opinió dels grups municipals” on cada més es posa l’espai dels Garric, més
els twitters dels regidors i si es vol posar una opinió més es pot fer.
El Sr. Guillén pregunta pel funcionament de la publicació quant els escrit dels grups
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municipals.
La Sra. Sara Riera respon que caldria que li enviés un mail amb el text que es vol
publicar i afegeix que al dia següent els enviarà un correu amb l’enllaç per tal que
puguin veure com és la pàgina.
La Sra. Berta Flores diu que la dissenyadora del Garric quan arriben articles amb més
de 200 paraules el que fa és reduir la lletra per tal que tot hi càpiga a l’espai assignat i el
resultat és que la gent no ho llegeix perquè és massa atapeït. Per això demana si es pot
respectar les 200 paraules que es demanen i en aquesta mateixa sessió fer un recordatori
remetent a la pàgina web.
S’acorda tornar a reunir el Consell d’Administració el dia 10 de desembre de 2015 amb
un únic punt de l’ordre del dia: votar els pressupostos de l’OAMC.
El Sr. Molinero diu que la Junta de portaveus és a les 19.30h i la reunió del Consell de
Cooperació a les 20.00h. La Sra. Budó diu que es pot endarrerir la reunió del Consell
de cooperació 15 minuts per tal d’encabir la del Consell d’Administració de l’OAMC.
La presidenta aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta sis minuts.
Fdo: Sra. Meritxell Budó i Pla
Presidenta
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