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Virginia Domínguez Alvarez, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de 

l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense 

número. 

 

 

EXPOSA  

 

Que el Ple Municipal del passat 6 de març de 2012 va aprovar inicialment el Contracte 

programa amb la Societat Gestora Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU. 

Que en el termini de 30 dies des de la publicació de l’acord del Ple en el Butlletí Oficial de 

la Província del dia 21 de març es poden presentar les reclamacions i els suggeriments 

oportuns. 

Que anteriorment, en data 13 de febrer, el Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ja 

havia presentat un document de consideracions i aportacions al Contracte programa. 

 

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents 

CONSIDERACIONS I AL·LEGACIONS:  

 

• Primera 

Clàusula 2, apartat b Compromisos de la societat gestora 

Tal com ja vam manifestar al document de Consideracions i Aportacions, el concepte 

d’objectivitat ha estat qüestionat sovint en l’àmbit de la comunicació i, en canvi, és 

essencial establir l’absoluta independència del servei de ràdio pública. És per aquest 

motiu que proposem el següent text: 

“Garantir la transmissió d’una informació veraç, plural, independent i equilibrada 

en el seu tractament...” 

 

Annex, apartat III.1 Missions d’informació al ciutadà 

En virtut de la mateixa argumentació, és sobrer el concepte “objectiva”. 
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• Segona 

Annex, apartat III.1 Missions: Accions vinculades al dret a la informació 

A l’apartat que detalla les accions vinculades a principis que garanteixin el dret a la 

informació, proposem que s’elimini la primera acció, consistent en “vetllar 

escrupolosament pel respecte a la imatge de Sabadell i les seves institucions”, atès és 

contradictòria amb el dret a la informació veraç i independent. Lògicament, la informació 

s’ha d’oferir amb les necessàries garanties ètiques i de respecte per les institucions 

implicades, però el dret a la informació ha de prevaldre per sobre de la imatge de la 

ciutat o de les institucions. 

 

 

• Tercera 

Annex, apartat III.1 Missions: Accions vinculades a la programació 

A l’apartat que detalla les accions vinculades a continguts de la programació, proposem 

que es faci més incidència en esdeveniments de caire polític, afegint un nou punt amb el 

següent text: 

“Garantir una bona cobertura dels principals esdeveniments polítics que es 

produeixin a la ciutat –tot garantint-ne la pluralitat-, com ara jornades electorals, 

plens municipals, visites institucionals del President i els Consellers i Conselleres de 

la Generalitat, etc.” 

 

 

• Quarta 

Annex, apartat III.2 Promoció, coneixement i difusió de la llengua i la cultura 

catalanes. Reforç de la identitat territorial local i nacional 

La ràdio pública és un instrument de promoció i difusió de la llengua catalana, per tal de 

fomentar-ne el seu coneixement i el seu ús.  

D’altra banda, el Reglament de l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Sabadell, 

aprovat el juliol de 2000, estableix que l’Ajuntament ha de fomentar en totes les seves 

activitats l’ús de la llengua catalana i, pel que fa als mitjans de comunicació, el seu article 

15.4 indica que en els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per l’Ajuntament, la 

llengua normalment emprada ha d’ésser la catalana, tal com estableix la llei 1/1998, de 7 

de gener, de Política Lingüística. 
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En aquest sentit, defensem el compromís ferm de defensa de la llengua catalana i 

proposem que la primera acció d’aquest apartat sigui la següent: 

“La llengua d’ús habitual a la programació de Ràdio Sabadell serà el català. Així 

mateix, es promourà el coneixement i ús de la llengua catalana”. 

 

 

• Cinquena 

Annex, apartat III.6 Definició, aplicació i impuls d’un model de comunicació 

basat en la qualitat, la diversitat en l’oferta... 

Proposem que s’afegeixi a l’apartat sobre Relacions laborals el següent text: 

“Els sous dels i de les professionals seran justos, adequats a la seva formació, 

capacitats i dedicació”. 

 

 

• Sisena 

Annex, apartat V Indicadors 

Considerem que els continguts dedicats a la programació de reflexió sobre l’actualitat són 

excessius en relació a la programació d’informatius. En aquest sentit proposem que es 

rebaixi la programació de reflexió sobre l’actualitat en favor de més espais informatius –

que poden ser de caire monogràfic o especialitzat- i més continguts culturals, donant 

prioritat a la cultura popular i tradicional catalana. 

 

 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

 

 

Virginia Domínguez Alvarez 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 27 d’abril de 2012  

 

 

Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 

 


