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COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL
A les 12 hores i 12 minuts del dia nou de novembre de dos mil vint, es reuneixen
mitjançant videoconferència i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Eduard Rovira Gual,
els regidors i funcionaris que a continuació es relacionen, per celebrar la sessió de la
Comissió a què han estat convocats en temps i forma:
-

Sra. Núria Batet Miracle, regidora (ERC)
Sra. Angélica Muñoz Mejías, regidora (PSC)
Sr. Josep Maria Calvet Boronat, regidor (JxCat)
Sra. Montserrat Pena Domingo, Cap de Premsa de l’ajuntament

Excusa l’assistència: Sr. Antonio Cruz López, regidor (C’s)
Actua com a Secretari de la Comissió el Sr. Rafael Orihuel Iranzo, Secretari de
l’ajuntament.
Un cop comprovat que existeix el quòrum que demana l’article 112.2 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril),
es passa a l’examen i consideració dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
acompanya a la convocatòria del president de la Comissió, de data 4 de novembre de
2020.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió duta a terme en data 8 de juliol de
2020.
Sotmesa a votació l’acta de l’anterior sessió, és aprovada per unanimitat.
2. Estudi de la redacció d’un Reglament d’organització i funcionament de
l’emissora municipal de Torredembarra Ona La Torre, així com de les propostes
o/i suggeriments presentats durant el procediment de consulta pública prèvia.
Els reunits comenten les aportacions fetes dintre del tràmit de consulta pública prèvia,
per part de tres interessats: el regidor Antonio Cruz, portaveu del grup municipal de
Ciutadans, el Sr. Carles Marqués i la Sra. Raquel Martínez, coordinadora de la ràdio
municipal Ona La Torre.
Si bé la primera proposa un model diferent, per quant es fa referència a la creació
d’una societat mercantil, la qual cosa exigiria tramitar un expedient diferent i previ al de
redacció del reglament, les altres dues proposen textos complets de reglament però
sense que s’apreciïn diferències significatives amb el document de treball del que
disposa la Comissió.
No obstant, se considera en principi interessant l’aportació feta pel Sr. Marquès, i que
no recull l’actual document de treball, d’incorporar al Consell Assessor a professionals
dels mitjans de comunicació.
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Acordant-se finalment que per part dels integrants de la comissió d’estudi se presentin
propostes respecte a aquestes dues qüestions, per a ser tractades en la propera
sessió:
a) Elecció dels membres del Consell Assessor
b) Participació en el Consell Assessor d’entitats i periodistes.
I sense més assumptes que tractar, el Sr. President posa fi a la sessió quan son les 13
hores i 13 minuts, de tot el que jo, el Secretari, n’aixeco aquesta acta, que s’estén en
dos (2) fulls. En dono fe.
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