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Consell d’Administració de l’Organisme Autònom dels mitjans de comunicació de 

la Garriga 

 

Reunió extraordinària  del dia 30 de novembre de 2016 a les 20:00 h a la sala de 

reunions de la 4a.  planta de l’ajuntament.  

 

Membres assistents: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (Presidenta) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sr. Albert Benzekry Arimon (ACORD-AM) 

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

Sra. Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 

 

Secretari 

Sr. Joaquim Rosell i López  

 

Altres assistents 

Sr. Eduard Mas (Director de Ràdio Silenci) 

Sra. Sara Riera (Redactora de mitjans de comunicació) 

 

Excusa la seva assistència   

Sr. Roger Prims i Vila  (C.U.P-PA) 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació del pressupost de l’OAMC per a l’exercici 2017  

2. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació del pressupost de l’OAMC per a l’exercici 2017 

 

Sr. Mas 

Es proposa un increment de la partida on hi ha els sous de les persones que treballen a l’OAMC, 

pels triennis de dues treballadores , al pujar els triennis s’han vist obligats a retallar altres 

partides, uns 3.000€.  

Demana que  l’aportació de l’ajuntament segueixi sent la mateixa que els anys anteriors 

i buscar 3.000€ d’una altra font de finançament. 

 

Sr. Guillén 

Demana si no seria possible que l’ajuntament pogués incrementar la seva aportació. A la 

darrera reunió del dia 15 es va parlar que era injust que pel tema dels triennis s’hagués 

de retallar altres partides. 

 

Sra. Budó 

Vol saber si a l’any hi ha 3.000€ en triennis.  

 

Sra. Riera 

Si, perquè just aquest any es compleixen els triennis de dues treballadores.  

(En aquest punt s’incorpora a la reunió el Sr. Bernaldo) 

 

Sra. Budó 

Proposa deixar com en anys anteriors el pressupost de l’OAMC i incrementar en 3.000€ 

l’aportació municipal.  

 

Sr. Calatrava 

Diu que si, que la solució és aquesta.  
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Es parla de l’hipotètic cas que la taula de so de la ràdio s’espatllés. 

 

Sra. Budó  

Diu que  es compraria una des de l’ajuntament, que ja es trobarien els recursos.  

 

Sra. Farrerons. 

Pregunta quan valdria aproximadament una taula de so.  

 

Sr. Mas. 

Respon que dependria de amb quines característiques es volgués. La que tenen ara és 

anterior al 2006. 

 

(En aquest punt s’incorpora a la reunió el Sr. Valiente) 

 

Sr. secretari 

Cal votar proposar al Ple el pressupost que s’ha presentat, donat que forma part del 

pressupost consolidat de la corporació, tenint en compte aquest increment de 3.000€ del 

que s’ha parlat.  

 

Sra. Budó. 

Concreta que la partida de capítol 4. Transferències de l’Ajuntament en lloc de ser de 

157.776,80€ caldrà que sigui de 161.189,84€. 

 

Sr. secretari 

No cal fer retallades als capítols de despeses que s’havien reduït, el capítol 2 en lloc de 

ser per un import de 55.336,96€ serà per import de 57.750,00€ i el capítol 6 per import 

de 3.7000,00€ 
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Sra. Budó. 

S’ha de donar nota a la Sra. interventora per tal que ho incorpori amb aquestes 

modificacions a l’expedient del Ple. 

 

Sr. secretari 

Annex hi ha la plantilla de personal que també s’ha d’aprovar. Són tres persones, un 

tècnic auxiliar de mitjans de comunicació i dues redactores.  

 

El Consell d’Administració per 7 vots a favor dels seus assistentes CiU, Acord+ERC-

AM, C’s, PSC-CP,SI-Solidaritat i ICV-EUiA-E,  essent 8 els de fet i de dret acorden 

proposar al Ple de l’ajuntament de la Garriga el pressupost de l’OAMC per a l’exercici 

econòmic del 2017 i la plantilla de personal a efectes que adoptin el corresponent acord 

d’aprovació. 

 

2. Torn obert de paraules. 

 

Sr. Benzekry 

Vol fer constar la seva felicitació a l’equip de la  gent que va guanyar el premi al saló 

Sònar.  

 

La presidenta aixeca la sessió quan són les vint hores i deu minuts. 

 

Fdo.: Sra. Meritxell Budó i Pla     

Presidenta  

 

 


