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A Palau-solità i Plegamans, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 16 
de juliol de 2018, sent les vuit  hores i dotze minuts del vespre, prèvia convocatòria i 
sota la Presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo  president del consell segons acord 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, assistit 
pel Sr. Miquel Alimbau i Parera, lletrat dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament, com a 
Secretari del Consell  
 ES REUNEIXEN 
les persones següents: 
-  Sra. Carmen Cabeza Nieto , vice-presidenta del consell. 
-  Sra. Carmen Sanz Cabero , en representació del Grup Municipal de PSC-CP. 
-  Sr. Jordi Pujol Lozano, en substitució del Sr. Jaume Oliveras Malla, en 
representació del Grup Municipal de PDeCAT-DEMÒCRATES.  
-  Sra. Luisa Fernández García , en representació del Grup Municipal de Ganemos   
Palau. 
-   Sr. Andrés Martínez Palacio , en representació del Grup Municipal C’s. 
-   Sr. Jordi Plaza Nualart , en representació del Grup Municipal d’ERC-AM. 
-   Sra. M. Àngels Marcuello Martínez  en representació del Grup Municipal ICV-E. 
- Sr. Jordi Méndez Cordobés , en representació del Grup Municipal de la CUP-CAV-
PA. 
- Sra. Beatriz Miranda García , en substitució de la Sra. Montse Flores, en 
representació de les associacions de comerciants del municipi.  
-  Sr. Eduard Garcia Ejarque , Cap de la Ràdio. 
 
Excusen la seva assistència:  
Sra. Mercedes Rodríguez Baeza , en representació del Grup Municipal del PP. 
-Sr. Juan Leo Barroso , en representació de les associacions de veïns de la 
població. 
 
No assisteixen a la sessió, per no haver estat designats: 
- Sr./a. representant de les entitats culturals de la població.  
- Sr./a. representant de les entitats esportives de la població.  
- Sr./a. representant de les associacions juvenils de la població.  
 
El quòrum assolit d'assistents a la sessió és superior al fixat a l'article 10 dels Estatuts 
(1/3 part dels membres del consell),  i per aquest motiu es procedeix a l'obertura de la 
sessió ordinària del Consell Municipal de Comunicació amb la intervenció del Sr. 
president, qui dóna la benvinguda a tots els assistents i declarant vàlidament oberta la 
sessió.  
 
 

 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE   16-07-2018 
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 12-03-2018 
 
El Sr. president pregunta a les persones membres del consell si hi ha alguna 
esmena a l’acta de la sessió de 12-03-2018, sent contestat negativament, aprovant-
se per unanimitat.  
 
2.- Informació relativa al departament de comunicació  
 
El Sr. president informa als assistents que el Sr. Cano, persona qui portava el 
gabinet de comunicació de l’Ajuntament, va marxar aproximadament a mitjans del 
mes d’abril motiu pel qual s’ha obert una convocatòria d’una borsa de treball per fer 
una llista per poder disposar d’una persona perquè temporalment ocupi el lloc i que 
mentre tant s’ha anat trampejant com s’ha pogut. Aquest fet, la marxa del Sr. Cano, 
ha suposat que la planificació que es va fer en el mes de març d’enguany quedés en 
suspens fins el moment en què s’incorpori una nova persona una vegada acabat el 
procés selectiu. Tot seguit pregunta si hi ha alguna intervenció a fer. 
 
La Sra. Marcuello s’interessa pel procés selectiu. 
 
El Sr. president cedeix la paraula al Sr. secretari, perquè informi als assistents. 
 
El Sr. secretari del consell informa que es van confeccionar unes bases reguladores 
del procés selectiu i que es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província i que ara 
s’està dins del termini per a poder presentar instàncies.  
 
La Sra. Marcuello pregunta si estan penjades les bases a la pàgina Web de 
l’Ajuntament.  
 
Contesta afirmativament el Sr. secretari. 
 
Tot seguit el Sr. president demana si hi ha cap més intervenció, sent contestat en 
sentit negatiu per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- Informe del funcionament de l’emissora de ràdio municipal  
 
El Sr. president cedeix la paraula al Sr. García, qui informa del funcionament de la 
ràdio mitjançant una presentació Power Point, que és la següent:  
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Una vegada acabada la presentació efectuada pel Sr. García, aquest demana si hi 
ha alguna intervenció i es contestat en sentit negatiu, comentat tot seguit que la 
programació de l’any vinent l’explicarà a la propera sessió del consell.  
 
La Sra. Marcuello intervé per manifestar que quan s’ha vist la fotografia de les 
persones col·laboradores de la ràdio es veien poques dones, i pregunta si 
l’Associació Dones per les Dones hi col·labora. 
 
Contesta el Sr. García dient que col·laboren en el Magazine, però en relació a portar 
un programa o un espai van manifestar que a la junta de l’entitat hi ha poca gent per 
poder portar un programa, ja que fer-lo porta molta feina; cosa que també els va 
passar a l’associació de Country de Can Falguera. Pel que fa a la participació de 
més dones, hauria de sortir dels mateixos col·laboradors el mirar que hi hagi més 
participació, i manifesta que des del Magazine és una cosa que s’ha treballat.  
 
El Sr. president pregunta si l’avançament en una hora la programació ha tingut 
alguna incidència.  
 
Contesta el Sr. García dient que a nivell de col·laboradors aquest avançament ha 
anat molt bé, ja que a les persones que s’han d’aixecar d’hora per anar a treballar 
els va millor aquest horari; ara bé, també suposa que ell hagi d’anar més estressat ja 
que disposa de menys temps per fer el programa que fa, però que tot i això seria bo 
mantenir aquest horari.  
 
Una vegada acabada la intervenció del Sr. García, el Sr. president demana si hi ha 
alguna intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.   
 
4. Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
5. Precs i preguntes.  
 
El Sr. President demana si hi ha algun prec o pregunta a fer.  
 
*** El Sr. Méndez comenta que en el Butlletí Municipal, en l’espai destinat als Grups 
Municipals, a la columna destinada a ERC es va inserir el darrer paràgraf de l’escrit 
fet pel Grup Municipal de la CUP. 
 
El Sr. Sanabria demana disculpes per aquesta errada en nom del departament de 
comunicació i manifesta que en el proper butlletí Municipal es farà constar una fe 
d’errades.  
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*** La Sra. Marcuello pregunta si es farà cobertura per part de l’emissora municipal 
de la Festa Major. 
 
Contesta el Sr. president en sentit afirmatiu, dient que es farà com cada any.    
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20h. i 34 m., de la qual cosa 
s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  
 
 
 
 
 
  


