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Informe 2017 

 
El Consell de Comunicació de Santa Margarida i els Monjos neix de la iniciativa 
presentada al plenari municipal pel grup d’ERC-AM el 27 de juliol de 2015 i que 
per unanimitat aprova la seva creació amb l’objectiu de vetllar per la 
transparència i l’equitat informativa de la Institució, d’acord amb allò que 
disposen l’article 62 i següents del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Consell és un òrgan de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que es 
constitueix per promoure el seguiment i control dels mitjans públics municipals 
de comunicació i d’informació, amb funcions consultives i d’assessorament a 
l’administració municipal i com a via de participació ciutadana en aquesta 
matèria. 
 
El reglament del Consell de Comunicació és aprovat inicialment en sessió 
plenària el 2 de febrer de 2016 i sotmet a informació pública per un termini de 
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
Després d’un procés d’elecció de les persones representants de les entitats i 
els grups municipals, el plenari del 25 d’abril de 2016 acorda nomenar com a 
representants de cada grup municipal en el Consell Municipal de Comunicació 
de Santa Margarida i els Monjos : 
 
PSC: Josep Anton Àvila  
PA-CUP: Arnau Cornadó 
ERC: Josep Arasa  
CIU: Joan Rubió 
 
Després de l’acord entre els grups municipals, el plenari acorda també 
nomenar com a representants de les entitats dels municipi: 
 
representant de les entitats esportives: Josep Arnabat 
representant de les entitats socials: Sergi González 
representant de les entitats culturals : Jaume Mata 
representant de les entitats d’educació: Ester Díaz 
 
Finalment es nomena com a persona del municipi coneixedora dels mitjans de 
comunicació en el Consell Municipal de Comunicació de Santa Margarida i els 
Monjos a Ramon Filella. 
 
Actuacions 2017 

 
El Consell de Comunicació es reuneix el 15 de març de 2017 amb la 
incorporació de Bernat Villarroya, que entra a formar part del Consell en 



representació del la Candidatura d’Unitat Popular (PA-CUP) i en substitució 
d’Arnau Cornadó. 
 
A la reunió es presenta l’informe anual corresponent a l’any 2016 i s’informa de 
l’índex aconseguit a l’avaluació de transparència del segell Infoparticipa, de la 
nova imatge del Remeiart i de les propostes pel canvi de l’agenda municipal, 
amb motiu del seu desè aniversari. 
 
També s’informa de l’inici de reunions amb PTV per a la signatura d’un conveni 
que permeti la difusió de les activitats del municipi a través d’aquest mitjà. 
 
La següent reunió es celebra el 17 d’octubre de 2017.  
 
El principal punt de l’ordre del dia s’incorpora a proposta de Josep Arnabat, 
amb l’informe del conveni aprovat amb Penedès Televisió per a la difusió de 
continguts relacionats amb el municipi.  
 
El conveni s’aprova en junta de govern el dia 107/2017 i se’n dona compte al 
plenari del mateix 10/7/2017. La signatura formal del conveni es va dur a terme 
el 16 d’octubre de 2017, amb la presència del president de SERCOM, Raimon 
Gusi i l’Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret. 
 
Aquest punt genera un debat sobre qui ha d’escollir les notícies i reportatges 
que apareixen al mitjà i s’acorda fer una proposta de possibles reportatges per 
a 2017 i convocar una nova reunió per a principis del nou any en la que 
s’establiran els possibles reportatges de 2018. 
 
Respecte les notícies, es considera que ha de ser PTV qui les esculli en funció 
de criteris periodístics. 
 
A la mateixa reunió, Bernat Vilarroya llegeix un comunicat de en nom del grup 
Poble Actiu - CUP per dir que ja no seguiran formant part del Consell de 
Comunicació ja que segons el seu parer, no es genera debat ni poden donar 
les seves opinions, degut al que consideren que és el control de la informació 
per part de l’equip de govern.  
 
 
 
Santa Margarida i els Monjos, 10 de gener de 2018 
 


