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2008 
 
 
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DE 22-09-2008. 
 
1. Constitució del Consell i presentació dels seus membres.  
2. Règim de sessions.  
 
 
 
 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA  DE 24-11-2008. 
 
 
1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 22 de 

setembre de 2008, quina acta s’ajunta a aquesta convocatòria.  
2.  Donar compte de l’edició del nou butlletí municipal “Fem Poble”.  
3.  Donar compte de la resolució de la reclamació laboral plantejada pels 

extreballadors de la ràdio.  
4.  Explicació de la renovació de la Web municipal.  
5.  Presentació del nou projecte de comunicació.  
6.  Propostes d’urgència.  
7.  Suggeriments, precs i preguntes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2009 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16-02-2009 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 24 de 

novembre de 2008, quina acta s’ajunta a aquesta convocatòria. 
2. Explicació sobre les raons del retard en l'obertura de la ràdio. 
3. Explicació sobre els terminis d'implantació de la nova pàgina web municipal. 
4. Explicació sobre la convocatòria de la plaça de director/a de la ràdio. 
5. Explicació sobre la instal·lació de diferents pantalles de televisió 

informatives en diverses dependències municipals. 
6. Explicació de les reunions i decisions preses en relació al representant de 

les Associacions de Veïns al consell de Comunicació. 
7. Propostes d’urgència. 
8. Suggeriments, precs i preguntes.  

 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08-06-2009 

 
 
3. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22-12-2009 
1. - Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 8 de juny 

de 2009. 
2. – Informació en relació al nou cap de la ràdio municipal i explicació de les 

previsions de posada en marxa de l’emissora, així com programar una visita 
de les noves instal·lacions, tant de la ràdio com del nou servei de 
comunicació, amb tots els membres del consell.  

3. - Valoració de la posada en funcionament de les pantalles informatives 
instal·lades en diferents llocs i dependències municipals. 

4. - Valoració de la posada en funcionament del nou lloc web municipal així 
com els llocs webs destinats al nou servei del transport públic urbà i el 
destinat als projectes FEIL. 

5. - Valoració del nou sistema de coordinació unificada des del servei de 
Comunicació de tot el que afecta a les diferents àrees de govern. 

6. - Propostes d’urgència. 
7. - Suggeriments, precs i preguntes. 



2010 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15-03-2010 
 
1.-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 22 de 
desembre de 2009. 
 2.- Presentació i, si cal, presa de possessió al consell del Sr. Eduard Garcia 
com a nou cap de l'emissora municipal. 
 3.- Explicació per part del nou cap de l'emissora de les tasques portades a 
terme per la seva part des de la seva incorporació, així com la previsió de futur 
fins a la definitiva posada en funcionament de la ràdio municipal. 
 4.- Visita per part de la totalitat dels membres del consell a les noves 
instal·lacions de l'emissora; que entenc que es podria deixar per un cop 
finalitzat el consell. 
 5.- Presentació del nou lloc web de Joventut: www.espaijoveescorxador.cat 
 6.- Propostes d'urgència. 
 7.- Precs i preguntes. 
 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14-06-2010 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 15 de març 
de 2010. 
2.- Explicació de l'estat actual de les obres,  tant de la ràdio municipal com del 
departament de comunicació. 
 3.- Explicació sobre l'estat actual dels tràmits per a la legalització de l'emissora 
municipal. 
 4.- Explicació sobre les previsions de posada en funcionament definitiva de 
l'emissora municipal així com l'inici de les emissions de forma regular. 
 5.- Explicació de la creació del Portal d'entitats. 
 6- Propostes d'urgència. 
7- Precs i preguntes. 
 
3. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20-09-2010 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 14 de juny 
de 2010. 
2.- Explicació sobre les emissions en proves de Ràdio Palau. 
3.- Estat actual del procés de legalització de l'emissora. 
4.- Inici de les emissions regulars a partir de Fira Palau amb la programació 
establerta per al trimestre d’octubre a desembre. 
5.- Canvis en l'edició, maquetació, impressió i distribució del butlletí municipal 
Fem Poble a partir del proper mes d'octubre. 
6- Propostes d'urgència. 
7- Precs i preguntes. 
 



 
 
4. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20-12-2010 
 
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 20 de 
setembre de 2010. 
2.- Procés de legalització de la ràdio i permís definitiu.  
3.- Valoració de la posada en funcionament de la programació regular de la 
ràdio. 
4.- Previsió de programació i dotació de personal per al 2011 de la ràdio. 
5.- Suposat us partidista dels mitjans de comunicació municipals plantejat per 
ICV 
6.- Propostes d'urgència. 
7.- Precs i preguntes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2011 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21-02-2011 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 20 de 
desembre de 2010. 
2.- Repartiment “Fem poble”. 
3.- Línies general de treball de la ràdio de cara a les eleccions municipals.  
4.- Canvi de denominació i condicions de la plaça de tècnic auxiliar de la ràdio.  
5.- Visites al web de l’Ajuntament i de l’Espai Jove l’Escorxador.  
6.- Propostes d'urgència. 
 7.- Precs i preguntes. 
 
 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 04-04-2011 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 21 de febrer 
de 2011. 
2.- Eleccions municipals i tractament d’acord amb la legislació vigent dels 
espais electorals a la ràdio.  
3.- Informe a presentar per la representant d’ICV en relació a la presumpte 
utilització inadequada dels mitjans de comunicació municipals per part de 
l’equip de govern.  
4.- Propostes d'urgència. 
5.- Precs i preguntes. 
 
3. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 02-05-2011 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 4 d’abril de 
2011. 

  
4. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 04-10-2011 
 
1. Constitució del consell i presentació dels nous membres. 
2. Proposta de procediment per l'elecció dels representants de les entitats 
cíviques esmentades a l'article 14è. dels estatuts. 
3. Règim de sessions. 
4. Programació de Ràdio Palau. 
5. Informació sobre el butlletí municipal (abans, revista "Fem Poble"). 

 
 



2012 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15-02-2012 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió del dia 4/10/2011.  
2. Donar compte dels passos seguits per a l'elecció dels vocals en 
representació de les associacions de veïns, culturals i esportives. 
3. Informar al consell sobre les activitats de Ràdio Palau en el present curs. 
4. Presentació del nou butlletí municipal. 
5. Propostes d’urgència. 
6. Precs i preguntes. 
 
 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25-06-2012 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 15 de febrer de 2012.  
2. Donar compte de l'elecció dels nous vocals en representació del teixit 
associatiu del poble i presentar-los. 
3. Informació al consell sobre l'activitat de Ràdio Palau. 
4. Informació al consell de les novetats al nou butlletí municipal. 
5. Propostes d'urgència. 
6.  Precs i preguntes. 

 
3. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16-10-2012 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 25 de juny de 2012. 
2. Benvinguda als nous membres del consell i presentació. 
3. Presentació nova temporada de ràdio i altres novetats. 
4. Propostes d’urgència. 
5. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 



 
2013 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22-01-2013 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 16 d’octubre de 2012. 
2. Donar compte del funcionament dels mitjans de comunicació municipals.  
3. Propostes d’urgència. 
4. Precs i preguntes 
 
 
 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24-04-2013 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 22 de gener de 2013. 
2. Informar de la nova etapa en el butlletí municipal i canvis en la relació amb 

els  mitjans de comunicació locals. 
3. Informe del funcionament de l'emissora de ràdio municipal. 
4. Propostes d’urgència. 
5. Precs i preguntes 
 
3. SESSIÓ ORDINÀRIA D’1-10-2013 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 24 d’abril de 2013. 
2. Novetats a l’Àrea de comunicació: pàgina Web i xarxes socials. 
3. Presentació nova temporada de ràdio i altres novetats com la modificació de 
l’ordenança per les taxes de publicitat a l’emissora municipal. 
4. Altres propostes (aportades pels representants de les entitats i partits de 
l’oposició) si és que n’hi ha cap.  
5. Propostes d’urgència. 
6. Precs i preguntes 
 

 
 
 
 
 
 



2014 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28-01-2014 

 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, d’1 d’octubre de 2013. 
2.- Informació relativa al butlletí municipal i millores a la Web municipal. 
3.-  Informe del funcionament de l’emissora de ràdio municipal. 
4.- Propostes d’urgència. 
5.- Precs i preguntes.  

 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05-05-2014 
 
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 28 de gener de 2014. 
2.- Informació relativa al butlletí municipal i millores a la web municipal. 
3.- Donar compte dels canvis en la realització del programa de ràdio Magazine 
Palau. 
4.- Informe del funcionament de l'emissora de ràdio municipal. 
5.- Propostes d’urgència. 
6.- Precs i preguntes 
 
3. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16-09-2014 
 
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 5 de maig de 2014. 
2.- Novetats a l'àrea de comunicació: Pàgina web, xarxes socials i aplicacions 
corporatives per mòvil. 
3.- Presentació nova temporada de ràdio. 
4.- Altres propostes (aportades pels representants de les entitats i partits de 
l'oposició) si és que n'hi ha cap. 
5.- Propostes d’urgència. 
6.- Precs i preguntes 
 

 
 
 
 
 
 



 
2015 
 
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28-01-2015 
 
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 16 de setembre de 
2014. 
2.- Novetats a l'àrea de comunicació: Pàgina web i xarxes socials. 
3.-  Novetats a l'emissora municipal de ràdio. 
4.- Altres propostes (aportades pels representants de les entitats i partits de 
l'oposició) si és que n'hi ha cap. 
5.- Propostes d’urgència.  
6.- Precs i preguntes. 
 

 
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27-04-2015 
 
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 28 de gener de 2015. 
2.- Balanç del mandat a l’Àrea de Comunicació.  
3.- Balanç del mandat a l’Emissora Municipal de Ràdio.  
4.- Propostes d’urgència.  
5.- Precs i preguntes. 

 
3. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14-05-2015 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d’abril de 2015.  
 
4. SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21-10-2015 

 
1.- Presentació del nou Regidor de Comunicació 
2.- Benvinguda als nous membres del consell i presentació. 
3.- Presentació nova temporada de ràdio i altres novetats. 
4.- Propostes d’urgència 
5.- Precs i preguntes. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  TOTAL 
Sessions. 

 Ordinàries 
1 3 4 2 3 3 3 3  22 

Sessions 
Extraordinàries 

1 0 0 2 0 0 0 1  4 

TOTAL 2 3 4 4 3 3 3 4  26 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


