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A Palau-solità i Plegamans, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 12 
de març de 2018, sent les vuit  hores i vuit 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. 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. Montse Flores en substitució de la Sra. Inmaculada Foz Aguilar, en 
representació de les associacions de comerciants del municipi.  
-  Sr. Eduard Garcia Ejarque, Cap de la Ràdio. 
- Sra. Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal del 
PP, qui s’incorpora a la sessió en el debat del 5è. punt de l’ordre del dia que en 
realitat per ordre cronològic és el 2n., quan són les 20 hores i 21 minuts.  
 
 
També és present a la sessió la Sra. Maria Mas, de Ràdio Palau per expressa 
invitació de la presidència del consell.  
 
Excusa la seva assistència:  
-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.  
 

 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE   12-03-2018 
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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, que s'inicia amb la petició del Sr. president de modificar l’ordre en què seran 
tractats els diferents punts de l’ordre del dia, exposant que el punt número 5, relatiu a 
l’informe del funcionament de l’emissora de ràdio municipal, sigui tractat en segon lloc i 
immediatament després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, sent el motiu 
d’aquesta petició que ha demanat la presència de la Sra. Maria Mas, que no és 
membre del consell, per a exposar aquest i que una vegada s’hagi tractat pugui 
abandonar la sessió, petició que és aprovada per unanimitat de totes les persones 
assistents, motiu pel qual es passa a tractar el primer punt de l'ordre del dia. 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 16-10-2017 
 
El Sr. Sanabria pregunta als assistents si hi ha alguna esmena a l’acta de la sessió 
de 16-10-2017, sent contestat negativament, sent aprovada per unanimitat de totes 
les persones assistents.  
 
5.- Informe del funcionament de l’emissora de ràdio municipal  
 
El Sr. president cedeix la paraula al Sr. García qui fa la presentació del funcionament 
de la ràdio utilitzant una presentació Power Point, que és la següent:  
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Arribat en aquest punt el Sr. García cedeix la paraula a la Sra. Mas, qui exposa el 
nou plantejament del Magazin. 
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---  
S’incorpora a la sessió la Sra. Mercedes Rodríguez, quan són les 20 h i 21 m 
--- 
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Acabada la intervenció de la Sra. Mas el Sr. García demana si hi ha alguna pregunta 
a fer, sent contestat en sentit negatiu, motiu pel qual aprofita per dir que la Sra. Mas 
fa una gran tasca que cal posar en valor.  
 
El Sr. president demana si hi ha alguna intervenció a fer, manifestant-se les 
persones presents en sentit negatiu, per la qual cosa agraeix a la Sra. Mas la 
presentació que ha fet i la seva bona predisposició per assistir a la sessió del 
consell, i l’autoritza perquè pugui absentar-se. 
 
--- 
Marxa la Sra. Mas quan són les 20 h 35 m 
--- 
 
Tot seguit el Sr. president manifesta que es continuarà la sessió amb el segon punt 
de l’ordre del dia.  
 
2.- Donar compte del Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans elaborat per la Diputació de Barcelona  
 
El Sr. president comenta que s’ha confeccionat el Pla de Comunicació de 
l’Ajuntament per part de la Diputació de Barcelona i que s’ha lliurat als membres del 
consell i passa a fer la corresponent explicació mitjançant una presentació Power 
Point. 
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Una vegada exposades pel Sr. president les debilitats, les amenaces, les fortaleses i 
les oportunitats i exposades les línies estratègiques, demana si hi ha alguna 
intervenció per part de les persones assistents. 
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La Sra. Marcuello pregunta quina cosa es fa per crear mecàniques de treball.  
 
Contesta el Sr. president dient que més que res es fa treball pedagògic amb el 
personal tècnic. Tot seguit demana si hi ha alguna nova pregunta, sent contestat en 
sentit negatiu, motiu pel qual es passa a la següent pregunta de l’ordre del dia.  
 
3.- Informació relativa a l’últim número del butlletí municipal  
 
El Sr. president comenta quin és el contingut del darrer número, el 27,  del butlletí 
municipal, corresponent al mes de març de 2018.  
 

 
Una vegada acabada la seva exposició demana si hi ha alguna pregunta. 
 
El Sr. Plaza demana si surt inserit en algun lloc del butlletí el seu tiratge, per 
manifestar de manera immediata que ho acaba de veure per la qual cosa retira la 
pregunta; continua la seva intervenció dient que s’ha posat de moda en altres 
butlletins municipals posar el cost unitari. 
 
Contesta el Sr. president dient que es mirarà per inserir-ho en el proper número, ja 
que en aquest, a hores d’ara, ja no és possible. Tot seguit el Sr. president demana si 
hi ha alguna nova intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, cosa que fa que 
el Sr. president disposi que es passi al següent punt de l’ordre del dia.   
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4.- Pla de treball de l’Àrea de Comunicació per l’any 2018 
 
El Sr. president comenta mitjançant una presentació quin serà el pla de treball:  

 
 
Una vegada acabada la seva exposició pregunta si hi ha alguna intervenció a fer.  
 
El Sr. Plaza intervé per dir que caldria incidir perquè la pàgina web es pogués veure 
en el mòbil. 
 
Contesta el Sr. president dient que l’empresa que ho fa ha desenvolupat altres 
pàgines web per a altres Ajuntament, motiu pel qual també demanarem que ho 
apliquin a la nostra pàgina.  
 
El Sr. Plaza comenta que seria recomanable que sigui més fàcil trobar les coses i 
que a vegada quan vas al portal de transparència no et dóna tota la informació i tan 
sols dóna les modificacions que s’ha produït, no disposant de tot el contingut. 
 
El Sr. president exposa que es mirarà d’unificar la informació i de no trencar els 
vincles que hi ha a vegades en el “link”. 
 
El Sr. Plaza afegeix que totes les ofertes de treball es publiquen a “Twitter” a les 9 
del matí, i en la resta de dia no es torna a publicar res més.  
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El Sr. president manifesta que pren nota. Tot seguit demana si hi ha alguna nova 
intervenció, sent contestat en sentit negatiu per la qual cosa es passa al següent 
punt de l’ordre del dia, que és el 6è. ja que el 5è. s’ha tractat en segon lloc d’aquesta 
sessió.   
 
6. Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
7. Precs i preguntes.  
 
El Sr. President demana si hi ha algun prec o pregunta a fer.  
 
*** La Sra. Marcuello comenta que quan llegeix el butlletí municipal troba a faltar que 
se’ls tingui en compte més enllà de l’espai del què disposen, i demana que la feina 
que fan els altres grups municipals també es reconegui i es faci constar, per 
exemple, si el que fa l’equip de govern municipal és com a conseqüència d’una 
proposta d’algun grup municipal. 
 
Intervé el Sr. Plaza per dir que opina d’igual manera que la Sra. Marcuello.  
 
Contesta el Sr. president dient que no hi ha cap intencionalitat en què no s’hagi fet, i 
que es mirarà de fer.  
 
*** El Sr. Oliveras comenta que a partir d’ara ell deixarà de tenir la representació del 
Grup Municipal del PDeCAT en aquest consell, i que serà el Sr. Jordi Pujol qui la 
tindrà, i que ell ostentarà la representació en el Consell Municipal de Salut. 
 
*** El Sr. Plaza, en relació al butlletí, es pregunta quina cosa passaria si el Sr. Heras 
volgués publicar, cosa que podria representar haver d’inserir una nova pàgina, i 
exposa que com a molt els regidors no adscrits haurien de tenir una mínima part de 
l’espai que es destina als grups municipals. 
 
El Sr. Sanabria contesta, en relació a si s’hauria d’afegir una pàgina més,  que 
possiblement no, ja que es juga amb l’interlineat.   
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20h. i 56 m., de la qual cosa 
s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  
 

 
 
 
 
  


