MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D'ERC-AM, AUP, ICV, PDECAT, I
VEÏNS PER RUBÍ,
MITJANS
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COMUNICACIÓ EN EL PLE DE JULIOL DE 2016
Ràdio Rubí va néixer l’any 1979, fent la primera retransmissió el 29 de Juny en el marc
de la Festa Major de Rubí d’aquell mateix 1979, esdevenint per tant, l’emissora
degana de totes les emissores municipal, la que va realitzar la primera emissió tant a
Catalunya com a la resta de l’Estat després del restabliment de la democràcia. També
va ser també l'Ajuntament de Rubí el primera a aprovar per ple (3/12/1980) la creació
d’una emissora municipal a tot l’Estat.
La tasca realitzada per Ràdio Rubí ha estat històricament reconeguda tant per la
comunitat periodística catalana com per la ciutadania de Rubí, per la seva labor
informativa i per tenir sempre les portes obertes a la participació de les entitats o
persones a títol individual, que ofereixen espais de qualitat, alguns en antena des dels
inicis de la ràdio.
A finals del 2014, després de mesos de treball, el Ple va aprovar la desaparició de
l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO), el que va suposar la integració a
l’estructura de l’Ajuntament de Ràdio Rubí en la forma de l’OED Rubí Serveis de
Comunicació. Aquest canvi de model de gestió va venir acompanyat de la creació d’un
reglament, seguint la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, que inclou la creació d’un
Consell Assessor i Consultiu format per professionals de la comunicació.
El mes de juliol d’aquest any 2016 ja es va aprovar una moció que recollia tot aquest
context sobre la Ràdio i les polítiques de comunicació de l’Ajuntament, que actualment
pateixen mancances i disfuncions. La moció ja feia esment de la manifesta manca de
projecte i de lideratge de l’equip de govern en relació a la Ràdio i la clara voluntat de
reduir i desmantellar la ràdio pública de la nostra ciutat en benefici d’un gabinet
d’alcaldia que té per missió comunicar l’acció de govern. Aquesta deixadesa i la manca
de concreció dels acords presos en el ple de juliol, ha comportat que la temporada
2016 no hagi començat amb normalitat, donat que no hi ha prou personal, no hi ha
direcció i per tant, tampoc projecte. Ara per ara, només s’han iniciat, tard, els
programes de voluntaris i col·laboradors, així com les retransmissions esportives i
informatius. I programes com el “Rubí al dia”, programa central i de referència a la

ciutat, que requereixen producció i participació d’un equip, no s’han engegat per la
manca de confiança de la plantilla amb l’acció de l’equip de govern.
La present moció pretén recordar els acords presos a la moció del mes de juliol
(MOCIÓ SOBRE ELS MITJANS INFORMATIUS PÚBLICS I LES POLÍTIQUES
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ), concretar mecanismes per assegurar que els
acords es deuen a terme dins d’una calendari d’execució concret, i assegurar la
màxima transparència en tot el procés que s’estableixi. Recordem els acords a la
moció de juliol:
1.- Definir amb el màxim consens dels grups polítics municipals els objectius i
recursos comunicatius tant de l’OED Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual
(Ràdio Rubí i la seva web) com de l’àrea d’Acció institucional i Comunicació,
tenint en compte els criteris de pluralitat i contrastació dels mitjans públics, o de
servei institucional i no partidista de l’àrea municipal.
2.- Dimensionar de forma equilibrada les plantilles professionals, tant de l’OED
com l’àrea d’Acció Institucional i Comunicació, garantint un projecte que pugui
cobrir la informació plural i variada en continguts i formats pròpia dels mitjans
públics, d’una banda, i la definició de polítiques comunicatives institucionals i no
partidistes, que no se solapin amb les cobertures dels mitjans públics locals.
3.- Seguir amb l’aplicació de la Llei de l’Audiovisual de Catalunya amb l’OED
Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual, actualitzant els components del seu
Consell Assessor i Consultiu amb la inclusió de persones de perfil professional
proposades pels actuals grups municipals i la definició, previ informe d’idoneïtat
del Consell, de la persona que ha de dirigir l’OED i el contracte-programa amb
objectius i recursos humans i econòmics que ha de presentar la direcció i ha
d’aprovar el Ple.
Per tot l'exposat, i tenint en compte els acords presos el mes de juliol, proposem al Ple
de l'Ajuntament de Rubí l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Treballar mensualment, a cada Comissió Informativa d’Alcaldia i
Transparència, el primer acord de la moció de juliol, per definir els objectius i recursos

comunicatius tant de l’OED Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual com l’àrea
d’Acció institucional i Comunicació.
SEGON.- Nomenar i convocar de forma urgent, abans del 31 de desembre, el Consell
Assessor Consultiu de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual.
TERCER.- Instar al govern, complint la normativa vigent (Reial Decret-Llei 20/2011,
de 30 de desembre, Llei 48/2015, de 29 d’octubre i ’article 61 del TREBEP) i

a

nomenar en un termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquests acords, un director
per a la OED Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. La nova direcció, tal com
recull el reglament de funcionament de l’OED, elaborarà una proposta de
funcionament, dimensionament de plantilla i pressupost que el Consell valorarà i
s’aprovarà al Ple abans del proper mes de maig.
QUART.- El govern i els grups municipals es comprometen a vetllar per a que es
conservi el propòsit inicial de Ràdio Rubí, al servei de la ciutat, la llibertat d’opinió, la
pluralitat política i social, que torni a ser el reflex del que passa a la ciutat, més enllà
del que fa l’equip de govern, sense interferències ni pressions del poder polític, i que
es garanteixi que pugui treballar amb independència i amb criteris estrictament
professionals, tal com s’especifica al reglament de funcionament de l’OED Rubí
Serveis de Comunicació Audiovisual.
CINQUÈ.- Normalitzar, dins de les possibilitats i tenint en compte la reducció de la
plantilla, la programació de l’any passat fins que es tingui definit el projecte per Ràdio
Rubí.
SISÈ.- Reprovar a la regidora responsable de l’àrea d’Acció Institucional i
Comunicació, que actualment ostenta la regidora Maria Mas, la gestió que s’ha fet fins
ara de l’OED Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual.

