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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. 
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Després de l’acord de creació adoptat pel plenari 

municipal s’encarrega al Departament de 

Comunicació de l’Ajuntament la redacció d’una 

proposta de reglament que es presenta als diferents 

grups municipals per al seu estudi i que es debat en 

una comissió informativa especial celebrada el 30 de 

novembre de 2015 

 

Fetes les aportacions pertinents per part de tots els 

grups municipals, es consensua una proposta de 

reglament que és aprovada 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. 
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Paral·lelament en data 12 de febrer de 2016 s’envia 

un comunicat a les entitats del municipi per informar 

de l’aprovació inicial del Consell i de la participació 

que aquestes poden tenir a l’organisme. 

 

En data 9 de març de 2016 s’envia un nou comunicat 

a les entitats convocant-les a una reunió a celebrar el 

15 de març de 2016 a la casa de cultura Mas Catarro 

per tal d’escollir els representants de les entitats al 

Consell. 

 

A la reunió hi assisteixen representants de vint-i-cinc  

entitats del municipi i diversos representants dels 

grups polítics municipals. De la trobada sorgeixen tres 

persones escollides en representació de cada grup 

d’entitats que ha d’estar representat al Consell de 

Comunicació: entitats esportives, culturals, educatives 

i socials. 
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Representant de les entitats esportives: 

Club Patí Monjos:   Sergi González 

BTTeros:    Josep Arnabat 

Societat de Caçadors:   Eduardo Álvarez 

 

Representants de les entitats socials 

Comerç del Foix:   Sergi González 

Casal de la gent gran Ràpita:  Umbelina Barreira 

Som Solidaris:   Josep Girona 

 

Representant de les entitats culturals 

Societat La Margaridoia:  Jaume Mata 

Amics de Penyafel:   Neus Sendra 

Amics del Teatre de la Ràpita:  Jordi Hill 

 

Representant de les entitats d’educació 

AMPA institut el Foix:   Dolors Navarrete 
   (escollida per l’AMPA amb posterioritat a la reunió) 

AMPA escola Dr. Samaranch:  Rosario Ayala 
   (escollida per l’AMPA amb posterioritat a la reunió) 

AMPA escola Sant Domènec:  Ester Díaz 
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La terna de noms presentats per a cada grup 

d’entitats s’eleva al plenari municipal junt amb les 

persones que cada grup municipal ha designat com a 

representants i una proposta de persona del municipi i 

coneixedora dels mitjans de comunicació.  

 

El plenari es celebra el 25 d’abril de 2016 i 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 
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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 
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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. 

 

Votació:  

 

En favor del Sr. Ramon Filella  

9 vots a favor (8 regidors PSC i 1 de CIU ) 

En favor de la Sra. Raquel Castillero  

2 vots a favor ( 2 regidors PA-CUP ) 

En favor del Sr. Josep Alsina  

2 vots a favor ( 2 regidors ERC ) 

 

El nomenament del Sr. Ramon Filella és aprovat per 

Majoria absoluta amb 9 vots a favor  

8 regidors del grup PSC i 1 del grup CIU ). 
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16 de juny de 2016 

 

El Consell de Comunicació es constitueix formalment 

al saló de plens de l’Ajuntament el 16 de juny de 

2016. 

 

A la reunió es fa un repàs general de les actuacions 

en comunicació externa i interna així com un repàs de 

les publicacions que es duen a terme des del servei 

de comunicació a l’Ajuntament. 

 

S’acorda també treballar per a l’actualització de les 

bases de dades de les entitats.  
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22 de setembre de 2016 

 

La segona reunió el Consell es celebra el 22 de 

setembre de 2016 i serveix per analitzar la revista 

Nosaltres, els seus continguts i la seva estructura. 

 

S’acorda crear un índex per estructurar la revista 

agrupant les informacions amb contenidors temàtics, 

similars als que presenta la revista municipal de Sant 

Vicenç dels Horts. 

 

Crear una maqueta amb un índex que reculli aquests 

criteris i presentar-los a la propera reunió del Consell 

per tal que puguin començar a aplicar-se en el proper 

número de la revista. 

 

Incorporar un nou apartat que s’obrirà a la participació 

de la ciutadania amb 4 escrits d’opinió per a cada 

número de la revista.  
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16 de novembre de 2016 

 

El departament de comunicació presenta al Consell 

una proposta d’estructuració de la revista Nosaltres 

que se sotmet a la incorporació de les aportacions 

dels membres del Consell.  

 

En acabar el debat s’acorda que la revista inclourà els 

següents apartats: 

l’ajuntament informa; reportatge del serveis 

municipals; reportatge d’actualitat; entitats; entrevista;  

esports; espai d’opinió ciutadana; l’opinió dels grups 

municipals, ens ensortim. 

 

A la reunió també es parla de la represa del conveni 

de col·laboració econòmica amb VTV per la 

informació municipal i s’informa de les properes. 



Elaborat pel Departament de Comunicació  

de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Febrer 2017 
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