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 “MOCIÓ ALTERNATIVA QUE ELS GRUPS DE CONVERGÈNCIA I PSC 
PRESENTEN A LA MOCIÓ D’ICV-EUiA, C’s I ERC-MES PER LA NORMALITZACIÓ 
DELS TERMES D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS OFICIALS DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT. 

 
ANTECEDENTS 
 

Atès que la història del servei públic audiovisual de Sant Cugat del Vallès 
arrenca el 13 de juny de 1982 amb l’inici de les emissions de ràdio Ràdio Sant Cugat, 
creada gràcies a l’impuls d’un grup de joves aficionats santcugatencs. Des de 
principis dels anys noranta l’emissora es municipalitza i l’Ajuntament de Sant Cugat 
n’assumeix la gestió́ directa amb un acord plenari adoptat el 21 de gener de 1992 pel 
qual s’aprova la creació́ de l’ens gestor Organisme Autònom Municipal de 
Comunicació́ i Informació́ Ciutadana (OAMCIC) i els corresponents estatuts, publicats 
al Butlletí ́Oficial de la Província de Barcelona, núm. 265, de 4 de novembre de 1992. 
 

Atès que amb els pas dels anys i l’evolució́ del sector de la informació́ i la 
comunicació́, l’OAMCIC es transforma en un grup de comunicació́ multimèdia agrupat 
sota la marca Cugat.cat, que gestiona de forma integrada l’emissora de ràdio 
municipal, un diari electrònic i una televisió́ online. Així,́ l’antiga ràdio es converteix en 
un grup generador de continguts multi plataforma, sense perdre la funció́ fonamental 
d’informar la ciutadania santcugatenca però̀ obrint-se a nous canals i noves 
tecnologies per intentar arribar cada vegada a més població́.  
 

Atès que aquesta realitat complexa i en constant evolució́ s’ha d’ordenar 
mitjançant un reglament d’organització́ i funcionament que, segons la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de Comunicació́ Audiovisual de Catalunya (LCAC), ha de definir les 
missions de servei públic a partir dels principis generals que s’hi preveuen, regular el 
model d’organització́ amb la concreció́ de la forma de gestió́ directa del servei i crear 
un consell de naturalesa consultiva i assessora per permetre la participació́ ciutadana 
en la gestió́ del servei. Aquest reglament també́ ha de regular el nomenament pel 
plenari municipal dels màxims responsables d’aquesta gestió́, tot preveient en el 
procediment l’informe preceptiu de l’esmentat òrgan consultiu.  
 

Atès que Ple municipal en sessió́ del dia 15 de desembre de 2014, va aprovar 
el nou Reglament d’Organització́ i Funcionament del Servei Públic Audiovisual Local 
de Sant Cugat del Vallès, els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, 
Servei Públic de Comunicació́ Audiovisual d’Àmbit Local, i el contracte programa 
subscrit per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EPEL per a la prestació́ del 
Servei Públic Audiovisual Local  
 

Atès que la gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del 
Vallès la porta a terme l’Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat 
 

Atès que l’EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l’Ajuntament que es regeix 
pels seus estatuts, pel reglament d’organització i funcionament del servei públic 
audiovisual local de Sant Cugat i per la resta de normes que li són aplicables. 
 

Atès que Cugat.cat és una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local i forma 
part de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. 
 
Els òrgans de govern de l’entitat són: 
 

 El Consell d’Administració, a qui li correspon el govern, la gestió i el control de 
l’entitat. 

http://www.laxarxa.com/qui-som
http://www.radiolocal.cat/federacio
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 La Direcció, que té la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat. 
 

A més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat: 

 El Consell Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat, encarregat de garantir la 
participació social i política en la gestió del servei. 

 
Atès que els principis generals que estableix el reglament d’organització i 

funcionament del Servei Públic Audiovisual Local de Sant Cugat estableixen que: 
  

1.- Les missions del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès són les 
que, de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la LCAC, seguidament 
s’exposen: 
  
a) Oferir, com a missió́ principal i mitjançant un sistema de difusió́ que no requereixi 

l’ús de tecnologies d’accés condicional, un conjunt de continguts audiovisuals 
orientats a la satisfacció́ de les necessitats democràtiques, socials i culturals de la 
ciutadania que integra l’àrea de cobertura de l’EPEL.  

b) Garantir que aquest servei transmeti una informació́ veraç, plural i independent, 
així com les diverses expressions socials i culturals.  

c) Garantir que aquest servei contribueixi a reforçar la identitat local i el comprimís 
cívic, fomentant la participació́ ciutadana.  

d) Garantir que compleixi les missions de servei públic de l’article 26.3) de 
l’esmentada Llei 22/2005 en la seva adaptació́ als interessos de la comunitat local 
conformada per la ciutadania de la seva àrea de cobertura. A aquest efecte, s’han 
d’emprar tots els llenguatges, formats i gèneres propis de la comunicació́ 
audiovisual que siguin més adequats en cada cas.  

 
2.- De manera específica, a través del conjunt de la programació́, es garantirà̀ el 
compliment de les missions següents: 
  
2.1. Garantir l’accés general a una informació́ veraç, plural i independent. Per a 
aquest fi, la programació́ de l’EPEL ha d’aconseguir: 
  
- Assegurar el pluralisme polític, social, cultural i territorial.  
- Ser referent de credibilitat i independència. 
- Fomentar el debat plural sobre qüestions d’interès públic.  
- Fomentar la cohesió́ social.  
- Assegurar la cobertura a tot el municipi de les programacions.  
- Facilitar l’accés de tota la ciutadania a la informació́ a través de les noves 

tecnologies de la informació́ i la comunicació́, especialment a Internet.  
 
2.2. Reforçar la identitat local i el compromís cívic. Aquest criteri es concreta en els 
objectius següents: 
  
- Reforçar la identitat local i el coneixement de les tradicions, la història i les diverses 

expressions de la cultura santcugatenca com a eines d’integració́ i arrelament, amb 
un enfocament plural i obert a la diversitat.  

- Avançar cap a la formació́ d’un espai comunicatiu local sòlid i cohesionador que 
involucri el conjunt de la ciutadania del municipi i ajudi a enfortir el seu sentiment de 
pertinença.  

- Contribuir a la normalització́ lingüística del català̀, dins del marc general de la 
política lingüística de la Generalitat en els termes establerts per la legislació́ vigent.  

- Fomentar el coneixement i respecte dels valors democràtics.  
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- Promoure el respecte a la dignitat humana i, especialment, els drets dels menors, la 
igualtat de sexes, la no discriminació́ per motius de raça, ideologia, religió́ o 
qualsevol altra circumstància personal, territorial o social.  

- Fomentar la participació́ ciutadana. 
 
2.3. Ser referent de qualitat en el sector audiovisual de proximitat. Això̀ comporta:  
- Divulgar els coneixements intel·lectuals, artístics, científics, econòmics i tècnics, 

entre d’altres, del nostre àmbit de cobertura, i contribuir a visibilitzar el talent local.  
- Impulsar la innovació́ i oferir un bon producte obert a nous formats.  
 

Atès que des de l’Ajuntament de Sant Cugat es garanteixen els principis bàsics 
de pluralitat, informació, accessibilitat i transversalitat, i que tota l’actualitat municipal, 
tant del govern com dels partits polítics, es garanteix a través de l’entitat pública 
EPEL, cugat.cat 
 

Atès que aquest organisme, compta també amb canals propis de comunicació 
a les xarxes socials, a través dels seus comptes a facebook i twitter, i que és a través 
d’aquests comptes que es garanteix una informació plural i universal de tota l’activitat, 
també política al nostre municipi, per part de totes les forces representades al 
consistori.  
 

Atès que a banda, també s’ofereixen espais d’entrevista, i de tertúlia on 
s’informa i es debat sobre tota l’actualitat al nostre municipi. 
 

Atès que cal diferenciar entre la comunicació institucional, que ha de 
respondre a l’interès general de la ciutat, i la comunicació de partit que respon a 
l’interès ideològic de cada formació política, i que ja té els seus mitjans de difusió, 
municipal a través de l’organisme EPEL, i els propis de cada partit.  
 

Atès que els comptes de les xarxes socials del propi ajuntament han de 
respondre i informar en pro de l’interès general, i són per tant un canal d’informació 
institucional. 
 

Atès que aquesta és una pràctica habitual en totes les administracions 
públiques, on els canals institucionals s’utilitzen per a la informació institucional i 
d’interès general per a la ciutat.  
 

Atès que des de l’ajuntament, aquesta pluralitat també es dóna i es garanteix a 
través del butlletí municipal, on cada partit hi té un espai, i on a través d’un consell 
editorial, amb representació política, es vetlla per l’interès general dels seus 
continguts. 
 

Atès que en els últims tres mesos s’ha estat treballant en una guia i en un 
manual d’ús de xarxes socials d’aplicació per a l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 

Atès que aquest manual elaborat amb l’assessorament extern d’una consultora 
en social media i 2.0  ja es  troba en la fase final de validació.  
 

Atès que aquest manual marcarà les normes d’ús i els procediments a seguir 
per l’emissió dels missatges a les xarxes socials corporatives 
 

En relació als antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
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Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat per una 
informació plural, veraç i independent, garantida a través de l’entitat pública EPEL 
Cugat.cat, que a través de tots els seus canals informatius respecta el pluralisme 
polític i la diversitat informativa dels seus continguts.  
 

Segon.- Anunciar a les xarxes socials corporatives el debat de les mocions en 
les sessions plenàries, atribuint i citant els grups municipals o regidors proposants. 
 

Tercer.- Presentar en la propera comissió informativa l’esborrany del Manual 
de Xarxes Socials treballat pels departaments de premsa i comunicació de 
l’Ajuntament. 

 “ 
 


