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ACTA 2/2016
CONSELL RECTOR

SESSIÓ CELEBRADA PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, EL DIA 14 DE MARÇ DE 2016

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1ª
DATA: 14 DE MARÇ DE 2016

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 14 de març de dos
mil setze, es reuneixen a la sala de reunions de l’Institut Municipal de Radiodifusió, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants del Consell Rector que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i
primera convocatòria, sota la Presidència de la Vicepresidenta, i assistits per mi, el
Secretari Delegat.

ASSISTENTS

Vicepresidenta

Sra. Emilia Briones Matamales.

Vocals

Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
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Aurora Mendo Sánchez
Jose Maria Parrado Cascajosa
Maria del Carmen López Álvarez
Jorge Garcia Mulet
Raquel Albiol i Gilabert
Sergio Gómez Márquez
Manuel Casado Ruiz

Interventora delegada

Sra. Josefina González González

Directora de Radio Cornellà

Sra. Mireia Navarro Giménez

Secretari Delegat

Sr.

Jesús Chacón Murillo

NO ASSISTENTS
Excusen

Sr.

Antonio Balmón Arévalo

CONVIDATS PER LA VICEPRESIDÈNCIA

Director de Recursos Humans
Ajuntament de Cornellà Llobregat

Sr.

Cap de Premsa
Ajuntament de Cornellà Llobregat

Sra. Lorena Herrero Hernández

Benjamín García Angosto

La Vicepresidència declara oberta la sessió i tot seguit es procedeix a despatxar els
assumptes que conformen l’ordre del dia de la sessió.
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PROOPOSTES D’ACORD

PUNT PRIMER.- PROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DEL 2016.
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els vocals junt amb la convocatòria de la sessió.

VOTACIÓ
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:
Grup Municipal del PP: senyor Manuel J. Casado Ruiz.
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: senyor Sergio Gómez Márquez.
Grup Municipal d’ERC-AM: senyora Raquel Albiol i Gilabert.
Grup Municipal de CEC-CPC: senyora Maria Carmen López Álvarez.
Grup Municipal del PSC-CP: senyores Aurora Mendo Sánchez i Emília Briones Matamales,
senyor José Manuel Parrado.

Vots en contra:
Grup Municipal de C’s : senyor Jorge García Mulet.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ:
El senyor Jorge García Mulet (C’s) manifesta que no aprova l’acta perquè no respecta la
llengua en la qual s’expressa.
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PUNT SEGON.- SOL·LICITAR A L’AJUNTAMENT L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2016 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB
CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA.
PROPOSTA D’ACORD:
...
“Vista la sol·licitud de la directora de l’ Institut Municipal de Radiodifusió de
Cornellà de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb càrrec a
Romanent de Tresoreria motivada per la necessitat d’augmentar la consignació
del capítol I, per import de 17.000,00 euros.
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’any 2016.
Atès l’informe favorable de la Intervenció delegada.
Atès el que disposa l’article 9.5 dels Estatuts de l’Institut Municipal de
Radiodifusió de Cornellà, el Consell Rector

ACORDA:
Únic.- Proposar a l’Ajuntament de Cornellà l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits número 1/2016 per suplement de crèdit finançat amb
càrrec a romanent de tresoreria que es proposa, segons el següent detall i resum
per capítols:

MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA
ESTAT DE DESPESES
Consignació
Partida

Descripció

Actual

28.4910A.1300000

LABORAL FIX/INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

57.800,00

TOTAL DESPESES

Consignació
Altes

Baixes

Final

17.000,00

0,00

74.800,00

17.000,00

0,00

ESTAT D'INGRESSOS
Previsió
Concepte

Descripció

Actual
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Previsió
Altes

Baixes

Final
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0770.87000

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

0,00

TOTAL INGRESSOS

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

RESUM PER CAPÍTOLS
ESTAT DE DESPESES
Altes Baixes
Cap. I.- Desp. de Personal

TOTAL

17.000,00
17.000,00

0,00
0,00

ESTAT D’INGRESSOS
Altes Baixes
Cap. VIII.- Actius Financers
TOTAL

17.000,00
17.000,00

0,00
0,00”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ:
Senyora Emilia Briones Matamales, vicepresidenta:
Explica el contingut i l’abast del contingut de la proposta a la resta de vocals.
A continuació cedeix la paraula al senyor Benjamín García Angosto, Director de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Cornellà perquè exposi als vocals assistents, tècnicament i
més àmpliament, el contingut de la proposta.

Senyora Maria Carmen López Álvarez (CEC-CPC):
Sol·licita a la Vicepresidenta poder disposar de la documentació tècnica en la qual es basa
l’explicació del senyor Benjamí García.
la Vicepresidenta contesta a la petició manifestant que la documentació sol·licitada estarà
a disposició dels vocals quan sigui aprovada definitivament pel Ple Municipal de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. El tècnic municipal afegeix que a la proposta
d’acord ja s’adjunta documentació tècnica referida al contingut de la proposta.
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VOTACIÓ
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents.

Vots a favor:
Grup Municipal del PP: Manuel J. Casado Ruiz.
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: senyor Sergio Gómez Márquez.
Grup Municipal d’ERC-AM: senyora Raquel Albiol i Gilabert.
Grup Municipal de C’s: senyor Jorge García Mulet.
Grup Municipal de CEC-CPC: senyora Maria Carmen López Álvarez.
Grup Municipal del PSC-CP: Senyores Aurora Mendo Sánchez i Emília Briones Matamales
i senyor José Manuel Parrado.

PUNT TERCER.- APROVAR L’ESTUDI D’ORDENACIÓ DEL PERSONAL DE L’ INSTITUT DE
RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER TRAMITAR L’AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA I DEL
CATÀLEG DE LLOCS.

PROPOSTA D’ACORD:
...
“Vist l’acord del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de data 25 de gener
de 2016 mitjançant el qual es va encarregar a l’Ajuntament l’el.laboració d’un estudi
sobre l’ampliació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Institut,
amb la corresponent repercussió econòmica.
Vist l’estudi el.laborat pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament i que
s’aporta amb el present acord.
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Vist que d’acord amb el que s’estableix a l’article 9.14 dels Estatuts que regulen el
funcionament d’aquesta Institució, és competència del Consell Rector, proposar a
l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
Atès el que disposen els articles 9, 27 i 34 dels Estatuts de l’Institut Municipal de
Radiodifusió de Cornellà.
El President proposa al Consell Rector l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’estudi el.laborat relatiu a l’ampliació de la plantilla de personal i de
la relació de llocs de treball, amb la corresponent repercussió econòmica, de l’Institut
Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat.
Segon.- Sol.licitar a l’Ajuntament l’aprovació de la modificació de la plantilla i del
catàleg de llocs de treball de l’Institut Municipal de Radiodifusió en els termes que
consten en l’estudi que s’ha el.laborat i que consta en el present expedient.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
La Vicepresidenta presenta aquesta proposta d’acord i explica que l’ordenació del
personal de Radio Cornellà serà aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Cornellà ja
que forma part de la Relació de Llocs de Treball municipal.
Senyora Raquel Albiol i Gilabert (ERC-AM):
Manifesta que no disposa de la documentació referent a aquesta proposta ja que no
estava adjunta a l’ordre del dia d’aquest Consell i no considera coherent votar una
proposta d’acord de la qual no te constància del que es proposa aprovar.
La Vicepresidenta posa l’expedient a disposició de la senyora Raquel Albiol i Gilabert i
dona la paraula al senyor Benjamí García Angosto perquè expliqui acuradament als
assistents en que consisteix l’ordenació del personal de Radio Cornellà i com restarà la
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plantilla de l’Institut Municipal de Radiodifusió quan sigui aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

VOTACIÓ
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: senyor Sergio Gómez Márquez.
Grup Municipal de C’s: senyor Jorge García Mulet.
Grup Municipal del PSC-CP: senyores Aurora Mendo Sánchez i Emília Briones Matamales
i senyor José Manuel Parrado.

Abstencions:
Grup Municipal del PP: Manuel J. Casado Ruiz.
Grup Municipal d’ERC-AM: senyora Raquel Albiol i Gilabert.
Grup Municipal de CEC-CPC: senyora Maria Carmen López Álvarez.

PUNT QUART.- APROVAR L’ESTUDI DE L’ESTAT ACTUAL, EL FUNCIONAMENT I LA
PROGRAMACIÓ DE RADIO CORNELLÀ I PROPOSTES DE MILLORA, TENINT EN COMPTE
LES DIFERENTS APORTACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, AIXÍ COM LES
OPCIONS DE LES ASSOCIACIONS I ENTITAT, QUE HI COL.LABOREN I PARTICIPEN DE
MANERA ACTIVA A L’EMISSORA.
PROPOSTA D’ACORD:
...
“Partint de l’anàlisi de l’estat actual de Ràdio Cornellà, les reflexions fetes en el Consell
Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió i les propostes de tots els partits polítics
representats en el consistori de l’Ajuntament de Cornellà, es plantegen les següents línies
estratègiques i propostes per millorar el funcionament, la difusió i la programació de
Ràdio Cornellà en aquest mandat.
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Atès el que disposa l’article 9.1.1) dels Estatuts de l’Institut Municipal de Radiodifusió de
Cornellà,
El President proposa al Consell Rector l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar l’estudi de l’estat actual, el funcionament i la programació de Radio
Cornellà, tenint en compte les diferents aportacions dels grups polítics municipals, així
com les opinions de les associacions i entitats, que hi col·laboren i participen de manera
activa a l’emissora

Segon.- Continuar impulsant les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit
de la comunicació de proximitat, garantint l’emissió de la ràdio municipal a través de les
ones hertzianes i també a través d’Internet, i també la redifusió dels seus continguts a
través de la web, les xarxes socials, en tot tipus de dispositius.
a. Crear una APP per IOS i Android de Ràdio Cornellà per escoltar la programació en
directe (via streaming) i els programes en diferit (via podcast).
b. Automatitzar el sistema de podcast per guanyar immediatesa i facilitar la redifusió
de programes, en un format que s’adapti als diferents dispositius (web responsive)
c. Augmentar la presència de les Xarxes Socials a la pàgina web de Ràdio Cornellà
Tercer.- Seguir promovent la participació de la ciutadania, com a mitjà de lliure expressió
que és Ràdio Cornellà, amb la mateixa igualtat d’oportunitats, de tracte i d’expressió.
d. Posar-se a la disposició de les institucions i entitats públiques i privades, dels veïns
i veïnes, de les associacions i de qualsevol persona de Cornellà de Llobregat que
vulgui divulgar el seu treball, opinió o qualsevol altra qüestió que pugui ser
d’interès per a la població; així com dels grups polítics que formen part de la
corporació municipal en igualtat d’oportunitats i atenent els valors de la
democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la diversitat.
e. Posar en marxa una campanya de comunicació “Vine a Ràdio Cornellà” per
apropar-se a entitats, col·lectius i la ciutadania en general i donar a conèixer la
possibilitat de presentar un projecte per realitzar un programa propi (díptic
informatiu, carta a les entitats, etc.).
Quart.- Avançar en el foment del coneixement i l’escolta de l’emissora municipal,
promovent l’activitat “Viure la ràdio” entre escoles de primària i secundària; millorant la
visibilitat de la ràdio en esdeveniments ciutadans (amb elements de suport gràfic com
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cartells, roll-ups, etc.); augmentant la senyalització de la ubicació de l’emissora (en mapes
de la ciutat i els senyals de carrers i carreteres); i més presencia a publicacions municipals
o d’altres recursos de difusió que disposi l’Ajuntament de Cornellà.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
La Vicepresidenta presenta aquesta proposta d’acord i explica que l’estudi és el resultat
de la proposta d’estudi presentada en el anterior Consell i de les propostes recollides de
les persones i associacions que col·laboren amb Radio Cornellà.
La Vicepresidenta manifesta que l’estudi també inclou les propostes presentades pels
diferents grups polítics representats en el Consell.
En aquest moment dona la paraula a la Directora de Radio Cornellà perquè exposi als
membres el contingut de la proposta d’acord.
Un cop explicat el contingut de l’estudi i, davant les noves propostes d’activitats
manifestades pels vocals, la Vicepresidenta i la Directora exposen que totes les noves
propostes seran ben rebudes.

Senyor Manuel J. Casado Ruiz (PP): Manifesta el seu agraïment als tècnics que han
elaborat l’estudi però no votarà a favor perquè considera que no ha tingut la
documentació necessària per al seu estudi.
En el mateix sentit es manifesta la senyora Senyora Raquel Albiol i Gilabert (ERC-AM).
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VOTACIÓ
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: senyor Sergio Gómez Márquez.
Grup Municipal d’ERC-AM: senyora Raquel Albiol i Gilabert.
Grup Municipal de C’s: senyor Jorge García Mulet.
Grup Municipal de CEC-CPC: senyora Maria Carmen López Álvarez.
Grup Municipal del PSC-CP: senyores Aurora Mendo Sánchez i Emília Briones Matamales
i senyor José Manuel Parrado.

Abstencions:
Grup Municipal del PP: Manuel J. Casado Ruiz.

II
PRECS I PREGUNTES
No s’han presentat ni precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Vicepresidència,
quan són les disset hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta, que és
signada per la Vicepresidenta, juntament amb mi, el Secretari Delegat, que ho certifico.
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