
MOCIÓ PER CESSAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I EL DIARI “EL 
PERIÓDICO” 
 
Des de fa mesos diverses forces polítiques del ple municipal de Rubí han estat denunciant 
la falta d’imparcialitat del mitjà “El Periódico” i qüestionant el conveni que actualment 
l’Ajuntament té amb aquest mitjà de comunicació. Cal recordar que el conveni, tal i com va 
informar el mateix equip de govern en la seva resposta a un prec de PDeCat i AUP, “no 
exclou la resta d’informacions del municipi ni limita les notícies a les que genera la 
institució”. En la seva resposta, l’equip de govern s’eximia de qualsevol responsabilitat i 
deia a la resta de grups de l’oposició que a qui havíem de demanar explicacions per la 
manca de pluralitat era directament al propi mitjà (veure imatge de la resposta). 
 

 
 
A pesar dels precs i de les queixes públiques, 
també fetes directament al mitjà de 
comunicació, aquesta manca de pluralitat que 
denunciem ha anat augmentant fins arribar a 
pràctiques totalment impròpies d’un mitjà de 
comunicació professional i plural. Exemples: 1) 
el mitjà mai fa difusió de les notícies 
generades per altres grups municipals (rodes 
de premsa, twits, activitats, etc) ni tampoc de 
cap activitat organitzada per entitats de la 
ciutat, 2) el “community manager” del mitjà fa 
“likes” i “retwits” de comentaris penjats per 
membres de l’equip de govern, principalment 
de l’Alcaldessa, però mai dels altres grups 
municipals o de les entitats de la ciutat (veure 
captura d’imatge recent). De fet, no trobem 
normal que un mitjà de comunicació dugui a 
terme aquestes pràctiques, doncs el més 
normal i el correcte seria fer una notícia de la 
informació mostrada al Twitter o Facebook, però no “likes” i “retwits”. 
 



En una maniobra d’engany, i tractant a la resta de regidors i a la ciutadania d’il·lusos,  el 
mes de juliol aquest mitjà va fer una entrevista a cada grup perquè aquests fessin valoració 
del mandat. Aquesta ha estat l’única vegada que la resta de grups hem pogut fer ús 
d’aquest recurs, teòricament municipal, però que a la pràctica només se’n beneficia l’equip 
de govern i en especial l’Alcaldessa Ana María Martínez. Per tant, un ús totalment 
personalista utilitzant diners públics. 
 
En segon lloc, segons resposta de l’equip de govern, el conveni (que ascendeix a 21.800€ 
i no 18.000€ - veure imatge a sota) permet rebaixar el cost dels anuncis en format paper. 
Però a la pràctica veiem que el conveni no surt a compte si considerem el cost per aquest 
concepte en anys anteriors. També ens preguntem per què l’Ajuntament ha de tenir una 
subscripció “especial” amb aquest mitjà en comparació amb altres mitjans (e.g. exemplars 
per tots els equipaments municipals). De nou, manca de pluralitat i imparcialitat.   
 

 
 
Finalment, a banda de la falta d’imparcialitat, directament qüestionem la necessitat 
d’aquest conveni, doncs no pensem que sigui ni una prioritat per Rubí, ni que aporti cap 
benefici a la ciutat, ni que ens situï en el mapa. De fet, el que s’anuncia són qüestions 
locals i per tant el que cal és assegurar que la ciutadania de Rubí sigui la informada, no la 
que està “fora de les nostres fronteres” (veure resposta als precs). Recordem que són 
diners públics i que hi ha pràctiques i límits que les forces polítiques no haurien de tolerar 
sota cap concepte. 
 
Per tot això, els grups municipals que presentem aquesta moció, proposem els següents 
acord: 
 
1) Instar a l’equip de govern a cessar el conveni amb el mitjà de comunicació “El 
Periódico”. 
 
2) Instar a l’equip de govern a no signar cap altre conveni d’aquestes característiques amb 
cap mitjà de comunicació, doncs entenem que amb els recursos existents a l’àrea de 
comunicació de l’Ajuntament i amb els mitjans locals ja és suficient per informar 
degudament a la ciutadania. 
 
3) Reivindicar i actuar en conseqüència per la pluralitat i professionalitat dels mitjans de 
comunicació, sense interferència dels partits polítics ni de cap lobby amb interessos 
privats. 


