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

Garriga 

 

Reunió extraordinària  del dia 15 de novembre de 2016 a les 20:00 h a la sala de reunions 

de la 4a.  planta de l’ajuntament.  

 

 

Membres assistents: 

Sra. Neus Marrodán i Torrents (Alcaldessa-Presidenta  accidental) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sr. Albert Benzekry Arimon (Acord+ERC-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. 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) 

Sra. Sara Riera  

 

Excusa la seva assistència   

Sra. Meritxell Budó i Pla  

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Aprovació pressupost 2017 

3. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1.- Aprovació acta de la sessió anterior 

 

El Sr. Mas  diu que a l’anterior  reunió ell no hi va ser perquè no se l’havia convocat però que es 

va parlar de la seva continuïtat. En  principi   havia de  tornar el Sr. Marc Querol, però no ha 

estat així. No sap si s’ha explicat la seva situació.  Ell està en una plaça d’interinatge  fins que es 

convoqui un concurs públic.  

El Sr. Secretari diu que ara no es pot convocar una plaça i que haurà de continuar com a interí. 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior,  de data 13 de juliol de 2016 

 

 

2.- Presentació dels pressupostos 

 

Sr. Mas. 

 Diu que l’increment de la partida on hi ha els sous de les persones que treballen a l’OAMC , 

pels triennis de les dues treballadores  i aviat, el proper any, la tercera. No són els pressupostos 

que voldria presentar, al pujar els triennis s’han vist obligats a retallar altres partides.  

Creu que no es destinen prou diners a la ràdio tenint en compte el que es fan cada any  amb 

menys de 60.000€, que és el pressupost que tenen assignat.  

Els agradaria que ja que cada any fan més coses que el pressupost anés acompanyant també en 

el seu creixement. Es donen exemples d’altres municipis. Li preocupa el fet que hi hagi la idea 

generalitzada que l’OAMC  s’ha d’autofinançar, quan no hi ha cap emissora de ràdio pública 

que s’autofinanciï.  

 

Sr. Bernaldo 

Diu que una cosa és lluitar perquè cada vegada hi hagi més ingressos externs i una altra és que 

s’arribi a autofinançar .  

 

Sra. Marrodán  

No sap perquè s’introdueix aquesta reflexió i el Sr. Mas respon que s’han trobat a l’hora de 

negociar el pressupost que se’ls ha comentat que la idea original de l’OAMC és 

l’autofinançament i aquesta és una utopia absurda.  

 

Sr. Guillén  
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Comenta que si pel fet de haver de pagar triennis s’han hagut de baixar  l’import d’altres 

partides  és absurd perquè és personal de la casa i com a tals tenen uns drets adquirits i tampoc 

deu ser un gran import.  

 

Sr. Bernaldo  

Diu que almenys aquesta partida s’havia d’haver incrementat.  

 

Sra. Riera  

Comenta que els sous que tenen en comparació amb altres treballadors de l’ajuntament de la 

mateixa categoria són inferiors.  

 

Sr. Mas 

Conclou que el pressupost és pràcticament  igual que el d’altres anys  excepte alguna retallada 

per la ràdio. S’ha rebaixat el material no inventariable , s’ha rebaixat la partida destinada a  les 

reparacions , les despeses de publicitat i  ha quedat igual “Energia elèctrica i telèfon”, etc. 

 

Sra. Marrodán 

Afegeix que son partides que sempre es poden incrementar perquè son de contingència . 

 

Sr. Valiente  

Diu que si , però que només es poden complementar entre partides del mateix OAMC, però des 

del pressupost de l’ajuntament no. 

 

Sra. Marrodán   

Insisteix en que són partides de contingència (per si de cas s’espatlla algun element, etc...) i que 

sempre hi ha un romanent que es pot incorporar , perquè ara mateix no es té la certesa que es 

tinguin aquestes despeses d’aquí a final d’any.  

 

Sr. Bernaldo 

Demana que si hi hagués una despesa, per exemple, d’un equip que calgués reparar, si des de 

l’ajuntament es podria fer una transferència de crèdit.  

 

El Sr. Calatrava respon que si.  

 

Sr. Valiente  
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Diu que aquest pressupost està treballat amb l’equip de govern i que l’oposició no se 

n’assabenta, per tant no poden afegir res més. Creu que si des de l’OAMC els diuen les partides 

en que creuen poden tenir problemes, des de l’oposició podran valorar si es pot fer  res o no.  

 

Sr. Mas 

Diu que per això han parlat de les tres partides que han hagut de rebaixar. Que els agradaria 

deixar els mateixos imports que l’any 2016 i augmentar el Capítol I, en total uns 4.000€. Pel que 

fa a la publicitat intenten millorar la seva gestió i la responsable d’aquests temes està fent feina. 

 

Sr. Jordi Calatrava 

Diu que es podrien millorar els preus públics corresponents a la publicitat, amb un any 

d’informatius serien 700 euros. 

 

Sr. Bernaldo 

Al seu grup li semblaria bé que es poguessin deixar les partides com estaven. 

 

Es parla de la possibilitat que es pogués traslladar la ràdio a Can Luna en un futur.  

 

Sr. Bernaldo  

Vol saber en quan s’ha incrementat la despesa de la partida de capítol I. Es respon que de 

116.688,86 a 118.740,84€, uns 2.000€. 

 

Sra. Marrodán  

Concreta ara tenen 15 dies per estudiar aquest pressupost, fins la propera reunió de l’OAMC 

que serà el dia 30 de novembre. 

 

Sr. Guillén 

Considera que s’haurien de donar més recursos per a la promoció de l’OAMC. 

 

Sr. Bernaldo  

Afegeix que s’hauria d’externalitzar el tema del comercial de publicitat. 

 

El Sr. Calatrava parla de les diferents tarifes pel que fa a la publicitat ( no se sent bé el que diu). 

 

3.- Torn obert de paraula  
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Sr. Mas  

Presenta un resum de l’activitat de la radio el darrer any  i diu que voldrien que les reunions del 

C.A de l’OAMC fossin més periòdiques.  

També es passa un resum de l’activitat de premsa, que es fan les Sres. Berta Florés i Sara Riera.  

 

Sra. Riera  

Presenta una  comparativa que ha fet amb els pobles del costat per tal de tenir una idea més real 

de les xifres que es donen en quan a nombre de seguidors i altres indicadors de les xarxes 

socials.  

S’explica que la Sra. Berta Florés fa el Garric i la Sra. Riera  la web (temes d’actualitat), les 

xarxes socials i dona suport al tema del portal de transparència quan es necessari 

 

Sr. Bernaldo 

Vol saber si es pot modificar algun punt de la pàgina web, la Sra. Riera diu que l’estructura de 

la web és de la Diputació de Barcelona i no es pot modificar per parts.  

 

Sra. Marrodán 

Explica, en relació a aquest tema, que des de l’àrea de Societat del coneixement estan treballant 

amb tots els suports que dóna la Diputació per tal de modificar, no tant la imatge la web, com 

els continguts i volen que aquests continguts siguin auto alimentables amb el tema de la 

transparència, portal i seu electrònica. S’anirà fent per etapes. Es millorarà el cercador de 

manera immediata i posteriorment es treballaran els continguts.  

 

Sr. Mas 

Introdueix el tema del Consell Consultiu. Diu que el Consell Audiovisual de Catalunya a través 

de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, està 

demanant a les ràdio locals que facin un “contracte programa”. Es tractaria de cada quatre anys i 

que no coincideixi amb període electoral per no influenciar-ho, marca objectius. Objectius de tot 

tipus, de continguts, de programació, ajuts de diners, a què es  dedica què, què s’ingressa,...etc. 

Al fer aquest contracte programa, que va lligat a l’estructura de la ràdio, és el moment 

d’estructurar la ràdio, en aquest cas l’Organisme amb els Consells.  

 

Marca els dos Consells que han d’anar amb un tipus d’organisme com aquests o amb un altre, 

en aquest cas en una ràdio. També hi ha un  Consell, com el que seria el que actualment tenim, 

que  marca que cada any es triï un representant de cada partit, que és el que aquí es volia fer 
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com a Consell Assessor. Aquest és l’òrgan  que vota,  encara que l’última paraula la té sempre 

el Ple municipal. Cada partit tria un representant, algú proper a aquest mon de la comunicació i 

que serien els qui debatrien el que avui s’està fent en aquesta reunió.  

 

El Consell Consultiu és un consell molt més gran amb representants dels partits polítics, 

entitats, representants dels sindicats (de fet nosaltres la gran majoria de la programació la fem 

amb entitats, clubs esportius, etc.). Hi ha consells consultius formats per entitats, veïns, pares i 

mares, comerciants, participacions polítiques, organitzacions sindicals i organitzacions no 

governamentals , 20, 30 persones i aquest és el Consell Consultiu, l’enfoc és una mica diferent 

del que s’havia parlat en un principi.  

 

Sr.Valiente 

Diu que ell està en el Consell Consultiu de VOTV i que tot i no estar totes les entitats que 

representa VOTV , si n’hi ha moltes. Pensa que en el nostre cas s’hauria de fer igual.  

Creu que s’ha d’intentar millorar el contingut d’aquestes reunions, perquè actualment considera 

que fan poca feina. Un Consell així podria donar el seu parer sobre els temes que es debaten, 

com millorar el finançament de la ràdio per exemple, però no és un expert en mitjans de 

comunicació i per això entén  que hauria de fer-se com proposa el Sr. Mas. Des del seu grup ja 

ho havien proposat i ja tenien triada la persona per tal de crear el Consell Consultiu com s’havia 

fet a la passada legislatura. Proposa que es designin les persones que l’integrarien  i mirar 

d’aprovar la composició del Consell Consultiu al ple de desembre.  

 

Sr. Mas 

Primer caldria redactar el “contracte programa”. 

 

Sr. secretari  

Per fer aquests canvis de composició del consell consultiu caldria plantejar quin és de fons el 

sistema de gestió de l’OAMC i s’haurien de modificar els estatuts. VOTV és una empresa 

pública i no és el mateix cas. 

 

Sr. Valiente, 

Diu estar en contradiccions perquè s’està dient que l’OAMC s’ha d’autogestionar , però per 

altra cantó es diu que no poden ser una empresa...s’ha de canviar el model.  

 

Sr. secretari  
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Organisme autònom vol dir gestió directa ... 

 

Sr. Bernaldo 

Està d’acord en què el Consell Consultiu, que ja tenim, s’hauria d’ampliar amb entitats, etc,  i 

donar-li competències, perquè un Consell d’Administració ha de poder decidir coses i en aquest 

cas al tenir una majoria de regidors de l’equip de govern no  pot decidir gaire, en canvi un 

Consell Consultiu tindria més poder de decisió. 

 

Sr. Benzekry 

Demana si s’està parlant del Consell Assessor que es tenia fins ara i que passaria a dir-se 

Consell Consultiu. 

En cas afirmatiu diu que va ser un Consell absolutament inútil, perquè s’ha fet  inútil i proposa 

que en moments en què l’OAMC té una sèrie de dubtes hauria de poder tenir l’autonomia per 

dir al Consell Consultiu “ seiem i planifiquem el que triem...Les reunions que ara fa el Consell 

d’Administració  es fa cada ics temps, per aprovar el pressupost, etc, però no es té una 

regularitat i per tant no tenen la capacitat i l’autonomia per donar vida a un ens  que ha de ser 

consultiu en un tema en el que no intervenen directament.  

El que es fa ara és un sistema que no té cap mena d’utilitat. Potser caldria, més que canviar el 

sistema, ampliar el que hi ha i donar la potestat a l’OAMC de dir “ tenim aquesta necessitat, 

tenim aquest dubte, ajudeu-nos, busquem una opinió tècnica , etc., etc.,” . Llavors si que hi 

hauria una utilitat, estan d’acord en donar una utilitat però ara ... 

 

Sr. Bernaldo 

Diu que la pregunta que hauria de contestar el secretari és si ara com a Consell d’Administració, 

podem dotar aquest Consell Consultiu de més gent, de més entitats i donar-li competències. 

 

Sr. Secretari 

S’ha de fer el que diuen els estatuts sempre i quan la gestió sigui directa, que ha de ser amb 

personal del propi ajuntament. Els estatuts són els que regulen l’organisme autònom. És un tema 

de règim local, però se li pot donar continguts o l’estructura que hom consideri. L’única 

condició és que el tema d’aprovacions i decisions que prengui l’organisme autònom, igual que 

en la presa de decisions de l’administració local, l’alcalde actua com a president i hi ha dos o 

tres temes que el Consell d’Administració ha de passar al ple: un seria el pressupost i un altre si 

es modifica alguna ordenança, com seria el cas de la taxa de preu públic de la publicitat, en la 

resta de temes ja podria funcionar com a organisme autònom en el dia a dia. A l’organització 
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interna el Ple no s’hauria de ficar. 

 

Sra. Marrodán  

Demana si el Consell d’Administració seria la figura que estan fent en aquests moments. El 

secretari respon que si. Continua la Sra. Marrodán demanant si li pertocaria gestionar el tema 

dels pressupostos, taxes si n’hi haguessin, etc. Qüestions d’abast general. Són representants 

polítics i la proposta a fer seria que no fossin representants polítics sinó que fossin assessors 

designats per cada grup municipal. 

 

Sr. Benzekry 

Creu que si es vol es poden continuar tenint representants polítics ... 

 

Sra. Marrodán, 

En qualsevol cas serien representants polítics amb càrrec electe o no . Pregunta si per fer aquest 

canvi caldria modificar estatuts.  

 

Sr. Secretari 

Respon que si, perquè els estatuts diuen que han de ser regidors. 

 

Sr. Benzekry 

Puntualitza que per canviar el Consell d’Administració cal modificar estatuts, però en el cas del 

Consell consultiu/assessor també?. 

 

Sr. Secretari 

Diu que si, que s’hauria de contemplar als estatuts, perquè ara no ho contempla.  

 

Sr. Prims 

S’hauria de veure què és més operatiu, què és el millor pel mitjà de comunicació i per la gent 

que hi treballa, què resolt millor els problemes. Sobre el tema de la representativitat política, per 

respecte a la pluralitat, ha de ser però no necessàriament amb polítics. Opina que això seria el 

més fàcil de decidir . 

En tot cas caldria mirar de quin marge es disposa amb els estatuts actuals , què es pot fer 

d’entrada i pensar a llarg termini si convé canviar el model.  

 

Sr. Secretari 
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Els estatuts han de dir que el Consell tindrà una representació de cada partit, entitats 

independents....etc. 

 

Sr. Mas 

Exposa que el “contracte programa” s’ha de redactar primer i ha de  marcar les hores i la 

programació. Per exemple quina presència han de tenir, fora dels informatius, els partits polítics. 

Tema en el que no tots estan d’acord i que a ell li genera un neguit donat que cadascú té la seva 

opinió. El contracte ha de dir   si s’ha d’entrevistar un portaveu de cada partit, quants dies...i que 

això ha de ser consensuat.  

S’ha de decidir si el Consell d’Administració està format pels regidors actuals o si està format 

per personal extern, perquè el fet de tenir-ho decidit dona molta tranquil·litat, durant quatre anys 

es sabrà quins són els objectius econòmics, quin espai han de tenir els partits, quantes hores 

d’informatiu han d’haver ..... 

Diu que l’interessaria que el Consell Consultiu fos ampli, perquè ell ho faria servir  i dona 

exemples. Amb un parell de reunions  l’any en tindria prou, una per fer la graella (posteriorment 

es presentaria a l’òrgan decisori)  i una altra de seguiment.  A més el CAC obliga a tenir aquest 

contracte programa.  

 

Sr. Valiente 

Vol concretar si estan d’acord a fer els canvis estatutaris per tal que els integrants del Consell 

d’Administració no hagin de ser polítics i el Consell Consultiu s’augmenti en nombre 

d’integrants. 

 

Sr. Bernaldo 

Opina que mantindria el Consell d’Administració (que només hauria d’aprovar el pressupost)  

com està i ampliaria el Consell Consultiu . 

 

(Tothom parlar alhora  i no s’entén)  

 

Sra. Marrodán 

Diu que l’objectiu de tot plegat és aportar eines de dinamització, de millora, de creixement i si 

es veu que dels possibles canvis d’estatuts que es poden fer el que és més fàcil d’aconseguir, i 

d’una manera més ràpida, és la creació d’aquest Consell Consultiu Assessor, obert a un ventall 

d’entitats, s’hauria d’estudiar i mantenir el Consell d’Administració amb els actuals 

representants  
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Sr. Bernaldo 

Afegeix que hauria de ser obert i amb unes funcions clares com les que comenta el Sr. Mas. 

 

Sr. Valiente 

Demana si la proposta seria que al Consell d’Administració vinguessin els actuals membres i a 

més a més un representant de cada grup municipal. 

 

Li responen que no, però s’hauria de crear el Consell Consultiu per deixar decisions 

periodístiques en mans de professionals. 

 

Sr. Prims 

Concreta que el contracte programa pot servir per ubicar ben bé el que es vol i que si és 

necessari i és factible ampliar el Consell abans de tenir el contracte programa redactat i és creu 

que és millor per funcionar, ja es podria fer.  

 

Li responen que seria interessant tenir-ho de cara al proper estiu  

 

Sra. Marrodán 

Resumeix que els passos serien : 

- Redactar el contracte programa, 

- Paral·lelament fer una proposta de modificació d’estatuts  

 

Sr. Guillén 

Creu que fora bo tenir-ho pel proper estiu i així les dues temporades que queden fins que acabi 

la legislatura  quedarien cobertes.  

 

Sr. Secretari 

Modificar els estatuts és complicat i llarg, però es pot modificar la composició del Consell 

Consultiu i proposar-ho al plenari de gener . Donar al Consell més competències i que pugui 

col·laborar en l’elaboració del contracte programa.  

Caldria concretar que es vol exactament.  

 

 

Sra. Marrodán 
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Resumeix que els passos serien : 

- Fer un esborrany de proposta de modificació dels estatuts (sobre el Consell consultiu).  

 

Sr. Calatrava 

Pregunta que els semblaria posar publicitat al Garric.  

No s’acaba de veure clar per part de la resta de membres del Consell d’administració. 

 

Sr. Bernaldo   

Vol saber quants Garrics s’acaben llençant al contenidor de paper, perquè ara no va a la bústia, 

sinó que s’ha d’anar a buscar a una pila i no sap qui voldria publicitar-se a una revista 

d’aquestes característiques. S’hauria de tornar a bustiar. 

 

Es discuteix que per fer publicitat s’hauria de fer un butlletí més llarg. 

(Tots parlen a l’hora). 

 

Sr. Valiente. 

Diu que ja es va parlar a la darrera legislatura i es va acordar que no. 

 

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

 

Fdo.: Sra. Neus Marrodán i Torrents   

Presidenta accidental 

 
 


