ILLMA. SRA ALCALDESSA I REGIDOR DE PARTICIPACIO
CIUTADANA

Il·lma. Sra. Alcaldessa, Sr. Regidor de Participació Ciutadana;

L'Associació de Minusvàlids i Cuidadors de Cubelles (AMICU), manifesta que hem estat
injuriats i difamats per Ràdio Cubelles, dependent de l'Ajuntament de Cubelles.

El President de AMICU, Sr. Antonio Morente, va exercir el seu dret a rèplica a Ràdio Cubelles i
va desmuntar tota la notícia que Ràdio Cubelles va publicar, el dia 9 de setembre, tant a la seva
web, com al Facebook. Multiplicant les injúries i difamacions sobre aquesta entitat i que no
podem permetre. En acabar, va exigir la retirada de l'article i una rectificació pública, que fins a
la data d’avui no s'ha fet.

L'Ajuntament com a responsable directe de Ràdio Cubelles, hauria d'haver intervingut i exigir
la immediata RETIRADA de l'article injuriós i difamador.

Quin interès pot haver a afirmar que a la Junta Directiva de AMICU, la majoria de membres
pertanyen a SCC? L'únic interès és el de desprestigiar una associació que porta funcionant 9
anys. Ajudant als més febles a aquells que ningú els ajuda. I que, per a nosaltres és un gran
honor poder fer-ho.

Serà que el "periodista" que ha escrit l'article només tingui un interès "polític", per difamar a
AMICU?

Segons el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 11,
Article 11. Dret a una política de foment de les Associacions ciutadanes
1. L'Ajuntament de Cubelles ha de promoure l'Associacionisme, tot RESPECTANT la llibertat i
l'autonomia de les 'entitats associatives envers a els poders Públics, i ha de facilitar el
desarrollo de les Associacions quepersegueixen finalitats d'interès social.

2. Els Ciutadans i ciutadanes, organitzats en 'entitats cíviques, tinença Dret a Rebre el soport
públic de l'Ajuntament de Cubelles per a la Millora de les Seves Associacions i per al foment
d'iniciatives que puguin ser d'interès.
3. L'Ajuntament de Cubelles ha d'oferir la informació i la Col·laboració
necessaries a les persones que pretenguin emprendre un nou projecte
associatiu d'interès.

En el seu article 16, manifesta;

Article 16. Requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals
1. En tot cas, serà requisit previ a la percepció de qualsevol ajut de
l'Ajuntament que l'entitat en qüestió estigui inscrita al Registre d'Entitats
que és regula en aquest Reglament.
2. Els criteris dels ajuts s'establiran en relació a la la representativitat de les Entitats, el grau
d'interès o la utilitat ciutadana, la capacitat econòmica de les 'entitats i a els ajuts que reben
d'Altres instancies.

I que en el seu article 20, apartat 5 i 6 diu;

5.- Qualsevol persona podrà exercir el dret de rectificació de les informacions divulgades que
no siguin veraços mitjançant escrit dirigit al responsable del mitjà de comunicació segons els
tràmits previstos a la llei orgànica 2/1984, de dret de rectificació.
6.- Les entitats i associacions degudament inscrites al Registre Municipal
d'Entitats tindràn dret a participar en els mitjanss de comunicación locals, en els termes
exposats en l'article 17 del present Reglament .

I en el seu article 28;

Article 28. Suport Econòmic a l'activitat associativa
L'Ajuntament promourà la realització d'acords de col·laboració amb les

associacions ciutadanes mitjançant els quals és comprometrà a facilitar suport econòmic a les
activitats i a els programes d'actuacions d'aquestes, sempre que el seu contingut és consideri
d'interès general per al municipi. El règim juridic d'aquests ajuts és el que regula l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Cubelles i la Llei 38/2003 general de subvencions.

Per tot això, considerem que reunim tots els requisits legals perquè es reconegui, d'una
vegada per totes, la tasca solidària d’AMICU.

I sol·licitem la seva intervenció en la retirada i rectificació de l'article publicat a Ràdio Cubelles i
que difama, ofèn I INJÚRIA greument a la nostra associació.

DEMANEM, PER TERCERA VEGADA, DOS A LA REPLICA DEL PRESIDENT D’AMICU (ESTÀ
GRAVAT), UNA REUNIÓ ENTRE RÀDIO CUBELLES, PART OFENSORA, AMICU, PART OFESA I
CALUMNIADA, I AQUEST AJUNTAMENT, EN LA SEVA QUALITAT DE RESPONSABLE ULTIMO, PER
TRACTAR-SE RÀDIO CUBELLES, D’UNA EMISSORA MUNICIPAL.
LA FINALITAT SERIA, CONSENSUAR UN ESCRIT DE RECTIFICACIÓ DE LES FALSES, DIFAMATÒRIES
I I RES CONTRASTADES, AFIRMACIONS ANONIMAS, QUE L'EMISSORA MUNICIPAL, RÀDIO
CUBELLES, PUBLICAR A LA SEVA WEB I EL FACEBOOK EL DIA9 DE STEMBRE DE 2015.

A l'espera de la seva resposta,

Cubelles a 24 de septiembre de 2015

SECRETARI

PRESIDENT

