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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2003.

Sant Celoni, 27 de març de 2003.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 23:10
hores de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de
l’alcalde Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió
extraordinària del Ple de l'ajuntament, les regidores Adela Gener
Sánchez i Josefa Lechuga Garcia, i els regidors Josep Arenas Serra,
Josep Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Miquel Vega Vega,
Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raül Casado Jiménez, Jordi
Arenas Vilà, Jaume Figueras Coll, Josep Alsina Lloreda, Ramon
Segarra Montesó, César Gómez Sinobas, Felip Comas Dorca i
Francesc Giol Planas, assistits pel secretari de la corporació José
Luis González Leal i amb la presència de l'interventor accidental
Joan Muntal Tarragó.
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada
amb l’ordre del dia d’avui.
Pren la paraula el Sr. Jordi Alsina Lloreda, en nom de les Joventuts
d’ERC, per fer algunes reflexions a l’entorn del tema que es
tractarà en aquest Ple. Veiem –diu- que les diferents
Administracions públiques s’estan tirant la pilota unes a les altres,
però és trist que, si en alguna cosa coincideixen, és en utilitzar
recursos públics per a fer propaganda més o menys electoral. La
nostra opinió és que no poden malbaratar-se els diners públics en
qüestions tan partidistes, i menys justament abans de les
eleccions. En el Fòrum Jove se’ns va comentar que hi hauria
millores en el butlletí municipal que s’editaria el mes de març; vam
pensar que potser s’introduirien més opinions dels ciutadans, però
la sorpresa va ser nostra quan vam veure que aquest butlletí
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contenia un repàs dels quatre anys de legislatura i havien
desaparegut les opinions dels grups municipals representats a
l’ajuntament. D’altra banda, l’equip de govern s’ha assegurat que
en aquesta ocasió el butlletí arribés a tothom, enviant-lo amb noms
i adreces a cada casa, sense atendre el tema de la protecció de
dades de caràcter personal. Tot plegat no ens ha semblat bé i hem
volgut manifestar el nostre desacord. Entenem que la comunicació
municipal es pot millorar, i ens sap greu com a ciutadans que
s’utilitzin els recursos municipals per a aquestes coses, sigui quina
sigui l’Administració que ho faci.
El Sr. alcalde comenta que segurament en un altre Parlament els
membres de les Joventuts d’ERC no haguessin pogut estendre la
pancarta que han desplegat avui aquí i haguessin estat expulsats
de la sala. Això vol dir que aquí sí hi ha llibertat d’expressió. D’altra
banda, l’equip de govern entén que els ciutadans de Sant Celoni
tenen tot el dret a rebre informació, i aniria bé que els grups de
l’oposició miressin què es fa en altres ajuntaments a nivell de
publicacions. Tinc a les mans –diu- una revista editada per un
municipi veí on està governant ERC, en la que es fa un resum dels
darrers quatre anys de mandat i en la que s’han eliminat les
columnes d’opinió dels partits. També en un altre municipi de la
comarca (amb govern de CiU) s’ha distribuït un vídeo, una revista i
un butlletí, en els que no apareixen les opinions de la resta de
grups municipals. Pel que fa a la protecció de dades personals, a
mi –continua explicant el Sr. alcalde- m’envien mensualment des
de l’Administració Autonòmica una revista al meu nom i a l’adreça
de casa meva. Crec que cal clarificar aquest tema i que tothom
enfoqui la protecció de dades de la mateixa manera, o ens hi farem
mal. Considero que les publicacions que editen les Administracions
tenen caràcter d’informació i, si el ciutadà hi té interès, les llegirà i,
sinó és així, llençarà el paper per reciclar. Hem de ser seriosos i
entendre que aquests canals de comunicació són normals i corrents
en una societat democràtica, i no ho hem de veure com a part de
la campanya electoral, sinó com a resum informatiu al final d’un
mandat. Si algú interpreta, però, que s’han utilitzat malament els
diners públics, tothom és ben lliure d’utilitzar les vies de denúncia
que consideri convenients. Així mateix, recordo que en la reunió
que es va fer amb tots els grups municipals per parlar de temes de
comunicació es va dir, i ningú s’hi va oposar, que per a millorar el
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repartiment de les publicacions municipals i evitar les queixes
d’alguns ciutadans, es farien arribar amb noms i cognoms a totes
les cases. Si s’ha incomplert alguna qüestió de les regulades per la
Llei de protecció de dades de caràcter personal, es corregirà i punt.
El Sr. Jordi Alsina diu que, faci qui faci aquestes publicacions, li
sembla igual de malament. Considera que es tracta de diners
públics i que és una llàstima que s’utilitzin d’aquesta manera.
El Sr. alcalde indica que després del número 30 de “La Casa de la
Vila” on es fa un resum dels quatre anys de govern municipal
1999-2003, el proper número contindrà novament les columnes
d’opinió de tots els grups polítics, com en tots els altres butlletins.
A continuació i atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr.
alcalde dóna inici formalment a la sessió del Ple.
Pren la paraula el Sr. Josep Alsina i procedeix a llegir l’escrit signat
pels portaveus de tots els grups municipals de l’oposició, en el que
es sol·licita la convocatòria d’un Ple extraordinari:
<< Felip Comas, César Gómez, Josep Alsina, Jaume Figueras,
regidors de l’ajuntament de Sant Celoni, com a portaveus
respectivament dels grups municipals de IC-V, PP, ERC i CiU, i el
regidor no adscrit Francesc Giol,
EXPOSEN: que en data 7 de març de 2003 es va presentar petició
de convocatòria de Ple extraordinari i que volen completar-la amb
el següent:
Atès que en el Plenari d’aquest ajuntament celebrat el 3 de juliol de
1999 el grup municipal d'ERC deia:
“Per últim, incidirem en la comunicació i en els mitjans
d’informació municipals. Fins ara, aquest ajuntament ha estat
mancat d’una comunicació plural envers la informació
municipal. S’ha informat al poble mitjançant el butlletí i el
mateix equip de govern no ha dotat d’eines suficients
l’emissora de ràdio municipal. Tots els grups polítics hem

4

coincidit en els nostres programes de potenciar el butlletí
municipal, la ràdio i la televisió local, per tot això demano des
d’aquí la creació del Consell o Comissió gestor/a de l’àrea de
Comunicació local per a aconseguir unes emissores i un
butlletí veritablement plurals. Moltes gràcies.”
Atès que en el Ple ordinari de data 7 de gener de 2000 la Sra.
Gener es va comprometre a:
“La Sra. Gener diu que des que va prendre possessió de la
seva responsabilitat de regidora de Comunicació hi han hagut
molts canvis en la composició de la Regidoria. En principi no hi
havia cap persona amb contracte i això ha estat regularitzat,
s’ha creat un gabinet de premsa, el nou butlletí és més extens
í hi ha espais a disposició de tots els grups polítics i per a les
entitats. Tot això demostra una voluntat d'obertura de
comunicar i informar. També l’emissora municipal de ràdio es
torna a engegar de bell nou.
Creu que cal donar més temps a l'àrea; encara no hi ha una
dinàmica establerta i en funció de com sigui aquesta, si els
grups municipals en tenen alguna queixa, no hi haurà cap
inconvenient per a la creació del Consell.
La Sra. Gener exposa que ella mateixa va signar el manifest
d'independència dels mitjans locals de comunicació, amb la
qual cosa demostra que la primera interessada en aquesta
independència és ella, però que val la pena veure altres
formes apart de la creació de consells.
El Sr. Alsina diu que s'han fet més coses i canvis en sis mesos
d'aquest mandat que en quatre anys del mandat passat, i creu
que la dinàmica és bona, pel que val la pena donar sis mesos
més de confiança a la nova àrea.”
Atès que des de l'inici d'aquesta legislatura els grups de l'oposició
publicàvem regularment en el butlletí municipal "La Casa de la Vila"
una columna per informar i opinar de l'activitat municipal que
realitzem tots els grups municipals, inclòs el del PSC-PSOE al
govern.
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Atès que la Sra. regidora de Comunicació ens va convocar a una
reunió per a informar-nos del nou Pla de Comunicació, on se'ns
explicava de paraula que “La Casa de la Vila” modificava el seu
format i passava a editar-se en lloc dels 10 números actuals a 4 ò
5 números a l'any, mantenint la participació de tots els grups
municipals en la seva habitual columna. A la insinuació de que
s'estava realitzant una censura encoberta, la Sra. regidora ens va
titllar d’exagerats i que com li podíem realitzar tal insinuació a
l’ésser ella "periodista" i defensora de la llibertat d’expressió.
Atès que poques setmanes després de la reunió mantinguda amb la
regidora Adela Gener el passat mes de febrer, per sorpresa nostra
ha sortit un nou numero de “La Casa de la Vila” (el número 30), on
amb diners públics el PSC-PSOE comença la campanya electoral, el
que considerem més greu que no pas que se'ns hagi CENSURAT la
publicació de l'habitual columna d’informació i opinió.
Atès que la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
en el seu article 43, diu:
“ El Ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels
regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i
difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de
ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per
l'ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han
d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús
d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals
constituïts al si de la corporació.”
Atès que la regidora de Comunicació, Sra. Adela Gener, en el
decurs de tota la legislatura no ha donat a conèixer quines són les
altres formes d'independència dels mitjans de comunicació locals, a
banda de la creació d'un Consell Municipal de Comunicació.
Atès que la regidora de Comunicació en aquesta legislatura ja ha
protagonitzat episodis de censura informativa a diversos grups de
l’oposició.
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Pel que fa al sistema de tramesa utilitzat, s'ha de dir que per
regular el tractament automatitzat de les dades personals, les
llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques,
i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, drets
reconeguts en la Constitució, es va aprovar el 29 d'octubre de 1992
la Llei orgànica de tractament automatitzat de dades (Llei 5/1992,
LORTAD).
En la mateixa Llei 5/1992 es crea l'Agència de Protecció de Dades,
entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i
privada, que actua amb plena independència de les Administracions
Públiques en l'exercici de les seves funcions regulades en l'article
36, principalment la de vetllar pel compliment de la legislació sobre
protecció de dades i que entra en funcionament l'any 1994.
El 13 de desembre de 1999 es va aprovar la Llei 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal que deroga la Llei 5/1992 i
amplia l'objecte de la llei a tot el tractament de dades personals en
suport físic.
Donada la importància dels drets regulats per aquesta llei, el grup
municipal de CiU va fer diverses intervencions en els Plens, a
efectes de preguntar l'estat de compliment de la llei por part de
l'ajuntament de Sant Celoni i exigint que es compleixi amb tots els
requisits de l'esmentada llei. Concretament es va formular una
pregunta en el Ple celebrat el dia 5 d'octubre de 2000, sense
resposta per part de l'equip de govern, tornant a demanar una
partida pressupostària per a realitzar aquesta adaptació en les
al·legacions presentades en els pressupostos de l'any 2001 i
recordant a l'equip de govern que hi ha evidències formals de no
compliment de tots els requisits de la legislació.
Donat que es va portar al Ple de 8 de maig de 2001 l'aprovació dels
nous fitxers a declarar a l'Agencia de Protecció de Dades, malgrat
fer-se amb gairebé dos anys de retard, semblava que l'adaptació a
la Llei de protecció de dades havia començat.
Durant aquest mes de febrer i març de 2003, s'ha estat repartint el
butlletí municipal número 30 de “La Casa de la Vila”, amb un canvi
del procediment habitual de repartir. S'ha realitzat mitjançant un
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repartiment en sobres personalitzats a les bústies dels destinataris,
incomplint dos dels primers requisits marcats en la legislació de
protecció de dades.
El primer incompliment es refereix a la creació i notificació d'un
fitxer per a la realització de comunicacions personalitzades per part
de l'ajuntament, especialment la creació d'una base de dades pel
repartiment de butlletins o altra informació de l'ajuntament,
especialment quan aquestes comunicacions no estan subjectes a
cap llei que marqui l’obligatorietat de realitzar-se.
El segon fa referència al no compliment del dret d'informació,
regulat en l'article 5, a les persones que se'ls hi ha enviat el butlletí
municipal. S'ha d'informar, doncs, de la creació d'un fitxer i les
finalitats del mateix, donant sempre la possibilitat d'exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, és a dir, a exercir
el dret a estar en aquesta base de dades i en tot cas d’esborrar o
oposar-se a la utilització de les seves dades per una finalitat
determinada.
Aquests incompliments, classificats com incompliments greus per
llei, fan que el repartiment d'un butlletí propagandístic de l'equip de
govern, pagat per tots els celonins, tingui un plus de negligència en
la gestió de l'equip de govern i en aquests cas de la comunicació de
l'ajuntament de Sant Celoni.
La gravetat de l'incompliment del dret fonamental a la intimitat,
agreujat per les conseqüències legals que podria tenir per
l'ajuntament la denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades i
la recent creada Agència de Protecció de Dades Catalana, fa que
s'hagi d'actuar amb determinació i rapidesa. Així mateix, la falsedat
de les afirmacions dels Plens, amb acords per part del Ple, on
s'expressa l'adaptació de l'ajuntament a la llei, fa que existeixin
clares responsabilitats polítiques.
Per tot això i atesa la pèrdua de confiança dels grups municipals de
l'oposició en la regidora de Comunicació, la Sra. Adela Gener, a
l’haver-nos CENSURAT el nostre dret de participació en els mitjans
d'informació local, per tot el aquí exposat demanem la convocatòria
d'un Ple extraordinari en el que s'hauran de tractar els següents
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punts que formaran l’ORDRE DEL DIA:
1.- Cost econòmic del número 30 de "La casa de la Vila".
2.- Sistema de tramesa. Vulneració de la Llei 15/1999 de protecció
de dades de caràcter personal.
3.- Creació del Consell Municipal de Comunicació.
4.- Reglament d'ús dels mitjans d'informació locals.
I en definitiva, que s'aprovin el següents ACORDS:
Primer.- Reprovar en el seu càrrec la regidora de Comunicació,
Sra. Adela Gener i demanar-ne la seva dimissió.
Segon.- Crear el Consell municipal de comunicació i coordinació
dels mitjans d’informació locals, amb participació de tots els grups
municipals.
Tercer.- Aprovar el Reglament d'ús dels mitjans d'informació
locals, abans d'engegar cap nova iniciativa de comunicació.
Quart.- Procedir a la immediata adaptació a la Llei de protecció de
dades de TOTS els fitxers de l'ajuntament i Organismes autònoms.
Cinquè.- Disculpes públiques del Sr.
incompliments legals de protecció de dades.

alcalde

davant

els

Sisè.- Que l'actual equip de govern pagui les despeses generades
pel butlletí número 30 de “La Casa de La Vila”, al ser considerat
propagandístic i per no perjudicar al municipi en cas de sancions
per incompliment de la Llei de protecció de dades.
Sant Celoni, 11 de març de 2003.
Signat per tots
l’oposició.>>

els

portaveus

dels

grups

municipals

de

Llegit el document per part del Sr. Alsina, pren la paraula la Sra.
Gener.
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Considero –diu ella- que aquest escrit és un bon exercici de
demagògia i voldria aclarir que el butlletí número 30 de “La Casa
de la Vila” és una edició especial que no té res a veure amb la resta
de butlletins editats fins ara, tal com ja es va explicar als grups de
l’oposició en una reunió. No es tracta d’una edició propagandística
en absolut, sinó essencialment informativa. “La Casa de la Vila” és
l’eina que té l’ajuntament per a informar els ciutadans, està molt
treballada i mesurada, i només reflexa el que s’ha anat fent i dient
durant aquests quatre anys. De propagandística no en té res.
Diuen vostès –referint-se als grups de l’oposició- que en el Ple del
dia 7 de gener de 2000 em van donar 6 mesos de confiança. Estem
al març de 2003 i és molt curiós que durant aquest període no
s’hagin plantejat si em renovaven la confiança, i que se’n recordin
ara.
Ningú pot negar que hem treballat molt des de l’àrea de
Comunicació: s’ha fet una publicació informativa acurada, la ràdio
està assolint un alt nivell de rendiment, amb bons professionals al
capdavant, els Plens s’escolten en directe per la ràdio, estem
treballant actualment en el projecte de la televisió local i tenim un
gabinet de premsa que funciona bé. Cada cosa que s’ha fet des de
l’àrea de Comunicació hem tingut cura, per respecte a tots vostès,
de reunir-los per tenir-los informats.
Em sorprèn molt que del 2000 al 2003 no s’hagin plantejat fins ara
la creació d’un Consell municipal de Comunicació. Entenc que en
les dates que estem vostès vulguin aprofitar l’ocasió per sortir a la
premsa, però no considero respectuós ni just que facin una política
tant personalista com la que estan fent en la meva persona. Penso
que els grups de l’oposició haurien pogut plantejar abans i d’una
manera més continuada una revisió de la nostra feina. Vostès
estan aprofitant aquest moment per carregar tota una sèrie de
coses sobre mi i no puc estar-hi d’acord. Abans que sortís el
número 30 de “La Casa de la Vila”, els vam reunir per explicar-los
que aquest any la primera publicació del butlletí municipal
apareixeria al mes de març, amb les mateixes seccions habituals.
Aquesta edició (en la que vostès hi tenen participació) ja està a la
impremta.
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Pel que fa la censura –prossegueix la Sra. Gener- continua la tònica
i el to de demagògia, de dir paraules grandiloqüents, senzillament
per poder sortir al diari. Jo no he censurat mai a ningú. Des de fa
quatre anys i avançant-nos al Reglament d’us dels mitjans
d’informació, tots els grups municipals tenen el seu espai d’opinió a
“La Casa de la Vila”. Jo entenc que el butlletí municipal és una eina
d’informació, d’educació i de formació. És cert que vaig retornar un
article al regidor del grup municipal del PP recomanant-li que
vigilés el to amb el que s’expressava, no pas que no digués el que
deia. Jo no he censurat res a ningú perquè, per principis, considero
que no s’ha de fer. Porto molt de temps lluitant perquè les
persones puguem dir el que vulguem i el que sentim. Només ha
estat una mala interpretació. Rebutjo radicalment l’acusació de
censura i penso que vostès estan utilitzant aquest moment per fer
pre-campanya electoral, posant-me a mi al capdavant, i això ho
considero realment inacceptable. Si aquesta és la qualitat política
que tots vostès tenen, em sap molt de greu, però això no ho
esperava dels polítics del meu poble, encara que siguin els que
estan a l’oposició. Per una vegada a la vida tots s’han unit, dretes i
esquerres; això esta bé, però no a costa de la meva persona.
El Sr. Gómez comenta que ningú pot acusar-lo a ell de fer
campanya electoral, ja que no es presenta a les properes eleccions.
Com molt bé ha dit la Sra. Gener, ella li va tornar un escrit d’opinió
que havia d’aparèixer a “La Casa de la Vila”, tot dient-li que el
canviés. D’això ja passo –diu el Sr. Gómez-, però del que no passo
és de la moció que l’equip de govern em va presentar per a que
callés. Això sí que va ser realment una repressió de la llibertat
d’expressió d’un regidor. M’estranya que no us en recordeu... Fins i
tot vam discutir les trucades telefòniques que em fèieu totes les
nits i els pamflets que vau repartir per correu... Si això no és
censura, que vingui Nostre Senyor hi ho vegi!
El Sr. alcalde diu que ell mai no l’ha trucat a casa seva.
El Sr. Gómez contesta que ell potser no, però els que té al costat
sí.
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El Sr. alcalde diu que si es produeixen aquest tipus de coses, s’han
de demostrar i denunciar. Si de cas, sigui valent i acusi algun dels
meus companys, perquè se les veurà als tribunals...
El Sr. Gómez indica que des d’aquell Ple en què va advertir que
anessin en compte perquè la policia controlava les trucades que
rebia, mai més s’ha produït cap altra trucada d’aquell tipus.
El Sr. Capote recorda que quan el Sr. Gómez era regidor per
Alianza Popular en els primers anys de la democràcia (i fins i tot
abans, en època franquista) era una de les persones que més
reprimia les llibertats. Per això, de modos i d’ensenyances del que
és la democràcia a ell no n’hi ha de donar cap. I com diu el Sr.
alcalde, si el Sr. Gómez té alguna acusació, és al jutjats on ha de
fer-la.
El Sr. Gómez li contesta que és un gran mentider.
El Sr. alcalde demana al Sr. Gómez que guardi les formes com a
representant del poble que és.
El Sr. Gómez respon que el Sr. Capote no té cap dret a acusar-lo
de franquista. Ell sí que és un comunista penedit...
El Sr. alcalde demana de nou moderació al Sr. Gómez i reitera que,
si té alguna cosa a dir, que ho denunciï amb noms i cognoms
perquè aquesta persona es pugui defensar. D’altra banda, i
cenyint-nos al motiu d’aquest Ple, sembla que segons es veu és
difícil lligar l’ordre del dia amb els punts que es presenten com
acords. Com a alcalde –diu- haig de manifestar que l’equip de
govern té tota la confiança en la regidora Adela Gener. En el seu
moment ella va ser qui va posar sobre la taula que hi hagués un
espai en el butlletí municipal per a tots els grups polítics
municipals, avançant-se a les lleis. En alguns municipis (de tots els
colors polítics) els grups municipals no tenen dret a aquest espai.
Des de l’equip de govern estem oberts a dialogar i a treballar a
nivell de la Comissió informativa de comunicació, avançant en un
camí que sigui positiu per a tothom i que serveixi per desfer
equívocs. Hi ha molts pocs ajuntaments del nostre tamany que
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hagin constituït un Consell municipal de Comunicació i tinguin
aprovat un Reglament d’ús dels mitjans d’informació, però
nosaltres estem oberts al diàleg, entenent que no hi ha d’haver
reprovació de la regidora de Comunicació. Considerem que la Sra.
Gener ha fet una bona tasca i que l’àrea de Comunicació disposa
d’uns bons professionals.
Pel que fa a les bases de dades personals, haig de dir que des de
l’ajuntament estem avançant en el tema d’aquests fitxers, però si
hi ha alguna cosa que no fem bé (com no fan bé altres
administracions), haurem de modificar la forma de distribució de la
revista o potser s’haurà de canviar la llei. S’ha pogut comprovar
que el repartiment personalitzat dels butlletins, amb noms i
adreces, garanteix molt millor que arribin a totes les cases, i així
ens consta per comentaris favorables que ens han arribat.
El Sr. Alsina manifesta que li sap molt greu que la Sra. Gener s’ho
agafi personalment, quan nosaltres –diu- en cap moment hem
volgut que el tema es convertís en un atac personal. La regidora de
Comunicació ens ha faltat a la confiança al privar-nos d’un espai on
podíem expressar les nostres opinions. Quan ja hi havia grups que
tenien presentada la columna que s’havia de publicar al gener o
febrer, se’ns informa que hi haurà un nou pla de comunicació i que
“La Casa de la Vila” canvia de format, però en cap moment se’ns
diu que els articles que alguns grups municipals ja havien presentat
no sortirien, ni que es tractaria d’un número especial
propagandístic (no vull entrar més a valorar el contingut del
butlletí). Reitero que en cap moment hem volgut ferir la sensibilitat
de la Sra. Gener. Es tracta senzillament que el regidor o regidora
de Comunicació ens ha faltat a la confiança. Havíem confiat en ella
des del primer moment com a persona independent i com a
periodista que és i, malgrat les millores que s’han anat produint en
l’àrea, finalment les coses s’han espatllat.
La Sra. Gener diu que des del moment en que estan reprovant la
seva actuació i li demanen la dimissió, s’estan posant amb ella.
Evidentment –diu- no m’ho prenc com una qüestió de la persona
Adela Gener, però no sóc tan freda com perquè no m’afecti de
manera personal. No estic d’acord amb que digueu que a la reunió
no es va comentar que les columnes d’opinió no sortirien
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publicades fins al mes de març. El que passa és que a les
comissions informatives alguns regidors mostren a vegades una
actitud d’anar a escoltar el rotllo i presten poca atenció... es fan
bromes, es juga amb una calculadora... i no s’està pel que es diu.
Personalment m’ha sorprès aquesta dinàmica de les comissions
informatives; jo pensava que eren molt més serioses. En aquella
comissió informativa vaig notar molt poca disposició per part dels
regidors a les explicacions del Sr. alcalde i meves.
El Sr. Comas indica que no està d’acord amb el que diu la Sra.
Gener. Quan jo vaig a una reunió –diu- hi estic al 100%, i en
aquella comissió informativa nosaltres no ens vam assabentar mai
que el número 30 de “La Casa de la Vila” faria la propaganda que
fa, sinó que se’ns va dir que el proper número no sortiria fins al
març o abril. Es tracta, doncs, d’una edició feta a esquenes de
l’oposició. I tampoc comparteixo que vostè ens posi al mateix sac
als d’esquerres i als de dretes perquè, per desgràcia, a l’equip de
govern socialista n’hi ha pocs que siguin d’esquerra.
La Sra. Gener diu que l’escrit demanant la convocatòria d’aquest
Ple està firmat per tots els grups municipals de l’oposició.
El Sr. Comas insisteix en que s’ha sentit enganyat. És la paraula
d’un contra la de l’altra.
El Sr. alcalde comenta que si uns diuen que ho han dit, i els altres
diuen que no ho han sentit, serà un diàleg per a sords. En aquella
reunió és va comentar que la periodicitat del butlletí municipal
seria diferent i que entre gener i febrer sortiria un primer número
especial que es distribuiria en sobres personalitzats a manera
d’experiència per al futur. O no se’ns va entendre o no ens vam
saber explicar.
El Sr. Comas diu que ara dubta de si hi va ser o no en aquella
reunió perquè no recorda que es digués el que diu el Sr. alcalde.
De tota manera, ja és casualitat que a partir del número 30 s’enviï
la revista a domicili.
El Sr. alcalde recorda que a la reunió ja es va dir que el
repartiment es faria en sobres individualitzats. Hi ha membres del
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consistori que així ho van sentir. Ens hi farem mal si hem de veure
què es va dir i què no es va dir... el que està clar és que la majoria
d’ajuntaments del nostre tamany editen un resum dels quatre anys
de govern i cadascú fa servir les eines que creu convenients. El
proper número de “La Casa de la Vila” tornarà a tenir un format
normal amb informació dels acords i de les activitats que s’han fet
els darrers mesos, i amb la columna de cada un dels grups
municipals.
Pren la paraula el Sr. Segarra per fer una reflexió al Sr. alcalde.
Vostè –diu- té el costum de fer referència al que fan altres
ajuntaments. Aquest és un hàbit que no ens aporta res. Al final
resulta ser que copiem les mateixes pràctiques que fan altres
municipis o Administracions. Efectivament la Generalitat ens envia
una revista a les cases, amb noms i cognoms, i vostè ha volgut fer
el mateix a Sant Celoni. Jo demanaria que fóssim conseqüents amb
les nostres actuacions i no pensem que nosaltres sempre fem les
coses ben fetes i els altres les fan malament.
El Sr. alcalde vol aclarir que no està pas dient que els altres facin
malament les coses. Per sobre de tot, diu, jo respecto els mitjans i
les eines que utilitzen els altres ajuntaments o Administracions per
donar informació de la seva tasca de govern.
El Sr. Figueras diu que la Sra. Gener no pot parlar de l’atenció que
hi havia en aquella reunió quan ni ella mateixa recorda els que hi
eren presents. Segons ella, els regidors de l’oposició no prestem
atenció a les reunions, fem bromes i juguem amb maquinetes. Per
al·lusions, li puc dir que jo no jugava amb cap maquineta de
marcians, sinó que estava deixant constància que el dia 23 de
gener, a les 21:30 hores, es va fer la presentació del pla de
comunicació i se’ns va parlar de la nova web de Sant Celoni (que
deixaria de ser una pagina web i passaria a ésser un portal, amb
espai per a entitats i amb la possibilitat de poder fer tràmits
administratius), que la ràdio municipal es faria més comercial, que
es reduiria la periodicitat de “La Casa de la Vila”, que s’iniciarien els
tràmits per a la implantació d’una televisió local... En definitiva, jo
no estava jugant amb maquinetes, sinó prenent nota del que es
deia. Resulta, però, que uns vam sentir unes coses i els altres unes
altres. El fet és que no s’ha reduït la periodicitat de “La Casa de la
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Vila” des del moment en què el primer número de l’any ha
aparegut al mes de febrer i no al març, tal com es va dir. D’altra
banda, jo particularment no recordo que es digués que la revista
s’enviaria per correu ensobrat, però també és possible que se’ns
escapi alguna cosa de les que es diuen a les reunions, com a la
pròpia regidora se li escapa els que hi érem presents. Des del grup
municipal de CiU no volen fer una qüestió d’aquest tema. La nostra
posició queda reflectida en l’escrit conjunt de tots els grups de
l’oposició. Així mateix, potser el fet de que el número 30 de “La
Casa de la Vila” tingués les característiques que té no ha sigut una
decisió de la Sra. Gener, no ho sé, però de fet ella és la
responsable de la comunicació municipal i, per això, nosaltres ens
adrecem a ella.
El Sr. Gómez diu que sembla que a l’equip de govern li sàpiga greu
que els grups de l’oposició estiguin avinguts. Això demostra que
quan les coses es fan mal fetes, tant ho veu el PP, com ERC, IC-V o
CiU. Cadascú fa la seva política i aquí no hi ha ningú que domini als
altres, ni que es deixi dominar. Per altra part, no hi ha cap grup
municipal que hagi fet mai cap tracte amb el grup del PSC; per
alguna cosa serà.... Jo estic ben content d’haver col·laborat amb la
resta de l’oposició. Tots són unes bellíssimes persones, cosa que no
es pot dir de l’equip de govern.
El Sr. alcalde respon que hi ha paraules que sobren.
El Sr. Alsina diu que en aquella reunió en que la Sra. Gener va
presentar el pla de comunicació local, ell li va demanar que es fes
arribar a tots els grups una còpia per escrit del pla. Potser si
haguéssim tingut el document, molts d’aquests mals entesos no
s’haguessin produït. Així de simple.
La Sra. Gener respon que en aquella reunió es van avançar totes
les intencions de l’àrea de Comunicació per a enguany, però, com
ja va explicar, en realitat no hi havia cap document redactat.
Demano disculpes –diu- al Sr. Figueras perquè no sabia que es
tractava d’un ordinador portàtil, pensava que es tractava d’una
maquineta o una calculadora; ha estat molt bé, però, perquè ens
ha permès recordar tot el que es va dir aquell dia. El número 30 de
“La Casa de la Vila” no és una edició habitual d’aquesta revista,
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sinó un número especial que no té res a veure amb els altres i que
no consta de cap de les seccions habituals. S’ha volgut fer un
recopilatori dels darrers quatre anys de govern i per això s’ha
utilitzat la fórmula que ens ha semblat més adequada i econòmica.
Podíem haver fet una publicació molt més cara, desvinculada de
“La Casa de la Vila”, i ara també n’estaríem parlant i estaríeu
demanant igualment la meva dimissió. El Sr. alcalde i jo us vam
reunir a tots vosaltres per notificar-vos-ho.
El Sr. Giol diu que en cap moment es va parlar de que es faria una
edició especial de “La Casa de la Vila” sense les seccions habituals i
amb exclusió de les columnes dels grups de l’oposició. El que es va
dir és que el proper número de la revista sortiria el mes de març i
que els grups de l’oposició podien portar nous escrits per publicar.
El Sr. alcalde aclareix que el número 30 de “La Casa de la Vila” va
sortir endarrerit. Havia de publicar-se abans, però va trigar més del
compte perquè hi havia altres feines a fer per part de l’àrea de
Comunicació. A la reunió es va comentar que s’editaria un número
especial que es distribuiria en sobres i que el següent número amb
format normal sortiria al març o abril. No vull entrar més en
aquesta dinàmica. No és la primera vegada que es demana la
reprovació d’un membre de l’equip de govern; trobo estrany i em
dol aquest tipus de reprovacions personals que alteren i trenquen
la normalitat política. Crec que hem de mirar d’avançar en alguna
conclusió que sigui positiva per al municipi. Nosaltres volem ser
oberts i proposem que es treballi a nivell de la Comissió
informativa de Comunicació per a avançar en aquests temes, que a
tots ens preocupen, de la creació del Consell Municipal de
Comunicació i aprovació d’un Reglament d’ús dels mitjans
d’informació locals. Val a dir, però, que no ens consta que cap
ajuntament del nostre tamany tinguin aquests instruments en
funcionament.
El Sr. Alsina puntualitza que l’ajuntament de Rubí està molt
avançat en temes de comunicació. Disposa d’un Consell editorial i
d’un Consell de comunicació.
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El Sr. alcalde indica que també cal destacar l’ajuntament de
Ripollet, però en tot cas es tracta de municipis més grans que el
nostre.
El Sr. Alsina diu que en l’escrit conjunt de tots els grups de
l’oposició es planteja l’aprovació d’una sèrie d’acords, però ens vau
dir des de l’equip de govern que no els volíeu ni passar a valorar.
Des del grup municipal d’ERC ens sembla bé la proposta de crear
una comissió per treballar els temes de creació d’un Consell
Municipal de Comunicació i aprovació d’un Reglament d’ús dels
mitjans d’informació locals, si és que no podem passar a votar la
reprovació de la Sra. Gener, tal com demanàvem, per un error de
forma.
El Sr. alcalde entén, doncs, -diu- que no voleu que es procedeixi a
votar.
El Sr. Alsina respon que sí que volen votar els acords, inclosa
també la reprovació de la regidora de Comunicació.
El Sr. alcalde demana al Sr. secretari que faci una lectura dels
acords que es proposen i es miri d’establir una relació amb els
punts de l’ordre del dia.
El Sr. secretari indica que els acords proposats s’haurien de
reagrupar de manera que es corresponguin amb els diversos punts
de l’ordre del dia. Des del punt de vista de la temàtica, l’acord 2n
(creació del Consell Municipal de Comunicació) és correspondria
amb el punt 3 de l’ordre del dia, l’acord 3r (aprovació d’un
Reglament d’ús dels mitjans d’informació locals) es correspondria
amb el punt 4t, els acords 4t (adaptació dels fitxers municipals a la
Llei de protecció de dades personals) i 5è (disculpes de l’Alcaldia
per l’incompliment d’aquesta llei) es correspondrien amb el punt 2 i
l’acord 6è (que l’equip de govern pagui les despeses del número 30
de “La Casa de la Vila”) es correspondria amb el punt 1. Quedaria
un acord (el 1r, de reprovació de la regidora de Comunicació)
sense correspondència amb cap punt de l’ordre del dia. Aquesta és
una interpretació tan vàlida com qualsevol altra. En tot cas, els
regidors que han demanat la convocatòria d’aquest Ple són els qui
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tenen la potestat de marcar l’ordre del dia i d’establir els acords
relacionats.
El Sr. Figueras comenta que en el text presentat conjuntament per
tots els grups de l’oposició es fa una extensa introducció que
justifica que es votin tots els acords proposats, independentment
dels punts concrets de l’ordre del dia (que s’haguessin pogut
matisar el dia de la comissió informativa, tal com es va demanar i
no es va fer).
El Sr. alcalde diu que serà difícil de lligar perquè la proposta està
molt mal confeccionada. Està clar que amb aquest tema només es
buscava un titular de diari, i em sap greu que una regidora de
l’equip de govern rebi tot aquest seguit d’acusacions i paraules
greus. Això per mi sí que és censurable. La interpretació feta pel
Sr. secretari em sembla la més assenyada. Tal com ha dit, hi ha un
acord que no es pot lligar amb cap punt de l’ordre del dia. I també
hi ha acords que no poden votar-se perquè no van acompanyats de
cap documentació. No podem aprovar el Reglament d’ús dels
mitjans d’informació locals perquè el document no està redactat.
D’altra banda, si es pretén la creació d’un Consell Municipal de
Comunicació, s’hauria de fer constar a la proposta les persones que
en formarien part. En definitiva, els acords proposats no
s’aguanten “ni amb pinces”, ni a nivell jurídic ni de forma. Les
propostes, tant si les presenta l’equip de govern com els grups de
l’oposició, han d’estar ben fetes. Això requereix un temps de
preparació i dedicar-hi totes les hores que facin falta per part dels
regidors. Hem de ser seriosos en els nostres plantejaments i
dedicació, ja que estem representant el municipi de Sant Celoni.
El Sr. Comas lamenta que el Sr. alcalde digui tot això perquè els
regidors de l’oposició hi dediquen tot el temps que poden. Vostè dirigint-se al Sr. alcalde- té dedicació exclusiva i està tot el dia
aquí, cosa que em sembla molt bé, però no es posi amb la nostra
feina, que no és la primera vegada que ho fa. Sembla que s’ho hagi
pres per costum.
La Sra. Gener diu que els grups de l’oposició s’han limitat a portar
uns enunciats dels temes, sense haver treballat les propostes de
com s’ha de constituir el Consell de comunicació i de què ha de
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regular el Reglament d’ús dels mitjans d’informació locals.
Nosaltres –indica- també hi estem d’acord en aquests dos punts,
però, tal com s’ha presentat, no hi ha res concret que puguem
debatre i votar.
El Sr. Segarra diu que l’equip de govern no fa sinó demagògia i que
aquest podria ser el punt de partida per a la creació d’una comissió
de treball (en la que hi participin tots els grups municipals) que es
dediqui a estudiar aquests temes.
El Sr. alcalde indica que el Sr. Segarra està dient el mateix que ha
proposat ell abans. L’equip de govern, si els altres grups hi estan
d’acord, es compromet a que la Comissió informativa de
comunicació treballi els temes de la creació del Consell Municipal de
Comunicació i la redacció d’un Reglament d’ús dels mitjans
d’informació locals. Això és el que nosaltres proposem que es voti
com a acord.
El Sr. Segarra diu que troben correcta i estan tots d’acord en
aquesta posició que pren ara el Sr. alcalde.
El Sr. alcalde agraeix poder assolir un punt d’acord i lamenta que
per a arribar fins aquí s’hagi hagut de passar per reprovacions i
pancartes en el Ple. Qualsevol grup de l’oposició podia haver
demanat la convocatòria d’una reunió de la Comissió informativa
de comunicació per tractar aquests temes, però això no s’ha fet
mai. Des de l’equip de govern sempre hem tingut la porta oberta a
nivell de facilitar informació i convocar les reunions que es
demanin.
El Sr. Alsina sol·licita que es contesti als punts 1 i 2 de l’ordre del
dia: cost econòmic del número 30 de “La Casa de la Vila i sistema
de tramesa (vulneració de la Llei 15/1999 de protecció de dades
personals).
La Sra. Gener explica que el cost econòmic del número 30 de “La
Casa de la Vila” és de 3.932 €. Així mateix, el cost del número 31
és de 2.768 €. Ambdós butlletins consten de 24 pàgines cada un.
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El Sr. Alsina pregunta si aquests imports inclouen també les
despeses de tramesa.
La Sra. Gener respon que aquestes quantitats corresponen només
als costos d’edició.
El Sr. alcalde indica que, en quant a la qüestió de la protecció de
dades, caldrà esbrinar si s’actua correctament des de les diferents
administracions i, si no és així, caldrà estudiar una altra manera de
distribució de les publicacions als ciutadans.
Pel que fa a la creació del Consell Municipal de Comunicació i a la
redacció del Reglament d’ús dels mitjans d’informació locals –
continua el Sr. alcalde- proposo que es posi a votació que sigui la
Comissió informativa de comunicació l’òrgan de treball que es
reuneixi per treballar en aquests temes i aporti les propostes
consensuades que hagin de ser sotmeses a consideració del Ple.
Tots els regidors s’hi mostren d’acord, per la qual cosa queda
aprovada per unanimitat aquesta proposta.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la
sessió, essent les 00:30 hores de la nit i s'estén la present acta de
la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

