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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera,
amb el text següent:
11. Moció del grup municipal Força Corbera sobre l’edició i continuïtat de la
revista municipal “l’Avançada”.

Montserrat Febrero i Piera

Aquesta publicació municipal, independentment de la transformació que ha anat
experimentant al llarg dels anys quant a continguts i disseny, és un referent per als
veïns i veïnes del municipi i la font d’informació més propera a les seves vivències i
interessos. L’Avançada cobreix el doble objectiu d’informació pública i de participació
ciutadana perquè, d’una banda, ofereix a la ciutadania notícies sobre les qüestions
municipals i l’acció de govern, i de l’altra, també és portaveu de les diverses entitats
del municipi. Així mateix i encara que de forma molt reduïda, compleix amb l’objectiu
de pluralitat perquè és el vehicle d’expressió per als grups municipals a l’hora de fer
arribar missatges i opinions a tota la ciutadania sense excepcions.
Arran de la pandèmia de Covid-19, el govern municipal va prendre la decisió de
suprimir l’edició de la revista municipal per poder destinar els recursos econòmics a
d’altres objectius més prioritaris. Així, la partida pressupostària prevista per a l’edició
de la revista municipal en el pressupost municipal 2020 tenia una dotació inicial de
28.000 euros que, en la modificació de crèdits núm. 09/2020, aprovada en el ple
extraordinari i urgent de data 2 de juny, va quedar reduïda a 2.000 euros.
Així mateix, en l’actual mandat el Consell Sectorial de Comunicació només s’ha reunit
en una ocasió. En la reunió, celebrada el 4 de març, el regidor de Comunicació va
anunciar que el govern municipal es proposava reconsiderar l’edició i periodicitat de la
revista municipal, però fins a la data no s’ha tingut cap notícia al respecte.
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La revista L’Avançada va néixer el juliol de 1980 i fins el desembre de 2019 se’n han
publicat 140 números. En l’actual mandat 2019-2023 només se’n han fet tres edicions,
el juliol, l’octubre i el desembre de 2019.
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Des de Força Corbera considerem que la revista municipal l’Avançada hauria de tenir
continuïtat per la seva significació històrica al nostre municipi, però fonamentalment
pel seu servei d’informació pública i transparència, al qual estan obligades les
administracions, així com pel seu paper com a portaveu de les entitats locals.
Considerem que, actualment, hi ha més alternatives a la publicació impresa i que
l’edició digital permet abaratir el cost de les publicacions i del seu repartiment. D’altra
banda, una mateixa publicació no té perquè publicar-se en paper en totes les seves
edicions, essent possible establir una alternança d’edicions digitals i edicions impreses.
Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal Força Corbera,
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S’acorda:
PRIMER. Editar un número de la revista municipal l’Avançada abans de finalitzar l’any
2020, almenys de forma digital, que reculli la informació municipal més destacada de
l’any, així com les aportacions d’entitats i grups polítics.
SEGON. Fer accessible aquesta edició digital de l’Avançada a tota la població a través
del web municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament.
TERCER. Convocar el Consell Sectorial de Comunicació, dins un termini no superior a
tres mesos, per proposar i acordar les característiques i periodicitat de la revista
municipal l’Avançada.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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