INTERPEL·LACIÓ

QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER TIANA A L'ALCALDESSA DE
TIANA, ESTER PUJOL

El 5 d’octubre del 2015 es va constituir la comissió específica dels mitjans de comunicació amb
l’encàrrec de consensuar la composició del nou consell de mitjans, la redacció d’un nou reglament
i la redacció de les bases del concurs públic per a la contractació d’un nou director de Ràdio Tiana
i La Local després que el mes de juny dimitís l’anterior directora. La comissió va lliurar les bases i
va demanar garantir la continuïtat dels mitjans mentre no es fessin les proves d’accés. El regidor
de Comunicació, Ricard Fabra, es va comprometre a garantirho, primer amb la prolongació del
pla d’ocupació de la directora en funcions i després amb la contractació en règim temporal de la
directora, fins que la plaça quedés coberta.

La prolongació del pla d’ocupació va acabar el 31 de desembre, però no s’ha formalitzat el
contracte temporal de la directora en funcions. Això fa que, a dia d'avui, no hi hagi cap
professional al càrrec de l’emissora i la web, i que, per tant, no hi hagi notícies.
La comissió específica de mitjans de comunicació, amb un representant de cada grup municipal,
va tancar tots els tràmits amb prou temps per evitar aquesta situació i va supervisar les gestions
per garantir el servei en tot moment, malgrat l’endarreriment que s’estava produint a l'hora de
convocar el concurs públic.
La mala gestió deixa la ràdio i la pàgina de notícies sense responsable i, per tant, el poble sense
notícies procedents d'aquest servei públic.

A tot això cal afegirhi un fet molt greu: el procediment seguit des d'alcaldia per convocar el
concurs per cobrir la plaça vulnera tots els acords presos per tots els grups municipals en la
comissió específica.
Davant aquesta situació, el grup municipal de Junts per Tiana formula les següents preguntes:
– Per què no s’ha tramitat el contracte temporal de la direcció en funcions de la ràdio?
– Per què s’ha convocat el concurs públic per a la plaça de director de l’emissora en plenes
vacances de Nadal, fent més difícil que els possibles aspirants se n'assabentin i dificultant
l'obtenció de la documentació exigida? (La gestió administrativa de moltes universitats, per
exemple, tanca durant les vacances de Nadal).
– Per què les bases del concurs que s’han publicat no són les que va redactar i aprovar la
comissió específica de mitjans?
– Per què el PSC no va proposar en la comissió específica de mitjans cap periodista perquè formi
part del tribunal del concurs públic, com sí que van fer la resta de formacions, i el va nomenar
unilateralment en una junta de govern a esquenes de la comissió de mitjans?
– Per què el PSC vota a favor de la comissió de mitjans en el ple municipal i les seves
competències i després l’alcaldia se salta el mandat del ple?

Tiana, 7 de gener del 2016
Isaac Salvatierra,
portaveu del grup municipal Junts per Tiana

