
 

Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Consell de Mitjans d’Argentona en 

data 14 de maig de 2015 

 

Assisteixen: 

• Ferran Armengol, president del Consell de Mitjans 

• Pep Coma, en representació de Tots per Argentona 

• Agustí Rodríguez, en representació de PP 

• Joan Puyo, en representació de CiU 

• Joan López, en representació d’ERC 

• Guillem Saleta, en representació de CUP 

• Salvador Calafell, en representació d’ICV 

• Joan Boba 

• Jaume Amatller 

• Jordi Silva, representant de Ràdio Argentona 

• M. Rosa Martínez, secretària del Consell de Mitjans 

 

Ferran Armengol explica que la reunió ve motivada pel fet que el número 2 de la llista 

d’ERC no podrà assistir a la tertúlia de números 2 perquè està de viatge a l’estranger. 

Armengol explica que aquesta situació no s’ha pogut preveure arran dels canvis que ha 

sofert la llista d’Esquerra en pocs dies.  

 

Explica que la directora de l’emissora ha fet una primera roda de trucades entre els 

candidats a l’alcaldia per plantejar-los la possibilitat que Esquerra participi a la tertúlia 

amb el número 3 de la llista. Tot i que la majoria hi estava d’acord, el representant del 

Partit Popular al Consell de Mitjans ha demanat que sigui aquest òrgan de participació 

el que prengui la decisió. Per aquest motiu s’ha fet la convocatòria.  

 

Joan López, representant d’ERC, explica a la resta de membres del Consell que, en el 

moment de convocar-se la tertúlia de números 2, la persona que ocupava aquesta 

decisió era una altra i que, per aquest motiu, la persona que finalment ha ocupat 

aquesta posició a la llista no va poder demanar un canvi de dia ja que tenia previst un 

viatge per motius de feina.  

 

Cap membre del Consell posa cap objecció amb que ERC estigui representada, a la 

tertúlia dels números 2, pel número 3 de la seva llista. També es decideix, per evitar 

una nova convocatòria d’urgència, que aquesta decisió es pugui traslladar al Debat de 

Candidats en cas que es produeixi alguna incidència.  

 

Altres qüestions:  

 

Els membres del Consell pregunten quan es farà la renovació del mateix. M. Rosa 

Martínez respon que després de la constitució del nou ajuntament.  

 

També s’acorda reservar entrades pel debat de candidats als membres del Consell de 

Mitjans.  

 



No havent-hi cap altra proposta, per ordre de Presidència, s’aixeca la sessió a les 20 h, 

en el lloc i data UT-SUPRA.  

 

El president      La secretària delegada 

 

 

 

 

Ferran Armengol Tauran    Ma. Rosa Martínez 

 


