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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Edicte d’aprovació definitiva integració servei municipal de les Borges TV en l’Organització Especial

desconcentrada de Radio les Borges i adaptació dels estatuts

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015 per unanimitat va aprovar
definitivament la modificació de l’organització especial desconcentrada del servei municipal de “Ràdio les
Borges”  per integrar-hi el servei de televisió “Les Borges TV”  juntament amb l’inventari de material que
aporta, així com l’adaptació del text dels Estatuts reguladors del servei a la nova composició de
l’organització.

Per tant, en compliment de l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, es procedeix a la publicació d’aquests acords i de la redacció definitiva dels
esmentats estatuts.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de la
publicació d’aquest edicte, tot això de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

Les Borges Blanques, 5 d’agost de 2015
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré

ANNEX

ESTATUTS DEL SERVEI MUNICIPAL DE RÀDIO I TELEVISIÓ “RÀDIO LES BORGES – LES BORGES TV”
MITJANÇANT ORGANITZACIÓ ESPECIAL DESCONCENTRADA

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS

Article 1. Objecte i règim jurídic
El servei municipal de ràdio i televisió denominat “Ràdio les Borges – Les Borges TV” és un servei públic
local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, gestionat de forma directa, mitjançant una organització
especial amb autonomia funcional, a l’emparament dels que es preveu als preceptes següents:
- article 85 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del règim local,
- article 253 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril,
- articles 101 i 102 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local,
- articles 192 a 198 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

Article 2. Finalitats
El servei municipal de ràdio i televisió tendeix a la consecució de les següents finalitats:

a) Informar de manera oberta, democràtica, progressiva, veraç i puntual sobre tot allò que passi a la ciutat.

b) Aprofitar els avantatges de la ràdio i la televisió per contribuir a la normalització de la llengua i la cultura
catalana, per la qual cosa tot el que es generi des d’ambdós mitjans, tant en les emissions, com en els
escrits, s’utilitzarà de forma habitual el català.
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c) Col·laborar amb totes les entitats de la ciutat, per enfortir-ne els seus vincles.

d) Fomentar la participació dels veïns de les Borges Blanques mitjançant la seva intervenció directa als
espais radiofònics i televisius.

e) Facilitar una ràpida comunicació als veïns en els supòsits en que es produeixin situacions d’emergència.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 3. Òrgans de govern
a) El Consell d’Administració

b) El President

c) El Gerent

d) Junta de redacció de “Ràdio les Borges” i Junta de redacció de “Les Borges TV”.

Secció 1ª. Del Consell d’Administració

Article 4. Funcions
El Consell d’Administració assumirà el govern i la gestió superior del servei amb subjecció a la consignació
pressupostària específica la qual aplicació li estarà atribuïda. El Consell d’Administració haurà d’actuar amb
subjecció a les directrius del Ple municipal i, en general, sota les orientacions dels òrgans locals de govern
en el marc de les competències respectives.

Article 5. Composició
El Consell d’Administració estarà format per l’Alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques, o regidor en
qui delegui i un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació al Consistori, els quals actuaran
amb vot ponderat. Els membres del Consell d’Administració seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament.

Article 6. Presidència del Consell d’Administració
El President del Consell d’Administració serà l’Alcalde de l’Ajuntament, sens perjudici de les delegacions
que legalment pugui realitzar.

Article 7. Renovació
El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys, coincidint amb la renovació de l’Ajuntament i
parcialment quan algun dels membres del Consell perdi la condició de regidor de l’Ajuntament.

Article 8. Secretaria del Consell d’Administració
Actuarà com a secretari del Consell d’Administració el de l’Ajuntament, sens perjudici de les delegacions
possibles legalment, i assistirà a les reunions amb veu però sense vot, amb facultats fedatàries i
d’assessorament legal.

Article 9. Atribucions
Correspon al Consell d’Administració, que haurà d’actuar sota les directrius del Ple corporatiu i les
instruccions del President, les atribucions següents:

a) Proposar a l’Alcalde el nomenament del Gerent.

b) Prendre coneixement de la composició de les Juntes de redacció un cop constituïdes

c) Proposar a l’Ajuntament les inversions i el programa financer complementari, així com els crèdits
necessaris per a la gestió del servei, que hauran de figurar en el pressupost de l’Ajuntament.

d) Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament el personal del servei, funcionari de carrera o laboral.

e) Proveir el normal funcionament del Servei, duent a terme les actuacions administratives necessàries, dins
els límits dels crèdits pressupostaris.
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f) Disposar els actes de conservació i manteniment de les obres i instal·lacions, dins els límits dels crèdits
pressupostaris.

g) Proposar al Ple de l’Ajuntament o a l’Alcalde, dins l’àmbit de les seves respectives competències,
l’ampliació d’instal·lacions, la contractació i concessió d’obres i serveis i els actes de conservació i
manteniment extraordinaris.

h) Proposar al Ple de l’Ajuntament o a l’Alcalde, dins l’àmbit de les seves respectives competències,
l’exercici d’accions judicials i administratives.

i) Aprovar, a proposta de les dues Juntes de redacció, les línies de base de programació de l’emissora, la
seva durada i contingut, així com qualsevol tipus de modificació de la programació.

j) Aprovar la memòria anual presentada per les dues Juntes de redacció sobre la labor realitzada, informant
de la mateixa a l’Ajuntament.

k) Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament el Reglament regulador del servei municipal de “Ràdio les Borges”
i “Les Borges TV”.

Secció 2ª. Del President del Consell d’Administració

Article 10. El President del Consell d’Administració podrà delegar el càrrec a qualsevol dels membres del
Consell; igualment podrà revocar dita delegació quan ho consideri convenient.

El President del Consell d’Administració ostenta les següents atribucions:

a) Representar a la Organització especial desconcentrada .

b) Preparar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell d’Administració i decidir els
empats amb vot de qualitat.

Article 11. El President donarà compte al Consell de les resolucions que hagués adoptat des de l’última
sessió, per tal que aquest les conegui i fiscalitzi el desenvolupament de l’administració del servei.

Secció 3ª. Del Gerent

Article 12. El Gerent serà designat per l’Alcalde a proposta del Consell d’Administració, mitjançant votació
favorable de les dues terceres parts dels seus membres i sempre que també votin a favor dels regidors de
dos grups polítics, prèvia consulta a les dues Juntes de redacció.

Article 13. El nomenament haurà de recaure en persona especialment capacitada. La relació amb
l’Ajuntament es regularà pel que disposa la legislació sobre el personal al servei dels ens locals, pel que
haurà de ser una persona ja contractada per l’Ajuntament al servei de la ràdio o televisió municipals.

Article 14. Seran funcions del Gerent, el qual haurà d’actuar amb subjecció a les directrius del Consell
d’Administració i les instruccions del President, les següents:

a) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració.

b) Gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el servei.

c) Preparar la previsió d’inversions i planificació de les despeses a proposta de les dues Juntes de redacció.

d) Ordenar i disposar despeses en la quantia i forma establerta en les Bases d’Execució del Pressupost.

e) Garantir la llibertat d’expressió.

f) Supervisar i vetllar per tal que es realitzi una adequada prestació del servei, així com actualitzar l’inventari
del material de que disposi Ràdio les Borges i Les Borges TV, el qual s’inclourà dins la memòria anual.

g) Signar la correspondència i els documents de tràmit de l’emissora.

h) Assistir a les sessions del Consell d’Administració amb veu però sense vot.
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i) Les demés que li atribueixi el Consell d’Administració.

Secció 4a. De les Juntes de redacció

Article 15. La Junta de redacció de “Ràdio les Borges” i Junta de redacció de “Les Borges TV” assistiran i
assessoraran al Gerent en l’exercici de les funcions que té encomanades, com a òrgans complementaris de
l’organització especial.

Article 16. Les dues Juntes de redacció estaran integrades per totes les persones vinculades de manera
permanent al servei de ràdio i televisió municipals, ja sigui personal laboral, tècnic col·laborador o voluntari.

Article 17. Les dues Juntes de redacció elegiran entre els seus membres, prèvia votació per majoria simple,
dos representants que assistiran a les sessions del Consell d’Administració amb veu però sense vot.

Article 18. Les Juntes de redacció actuaran amb autonomia organitzativa i de funcionament en el
desenvolupament de les funcions que, entre altres, seran:

a) Proposar al Consell d’Administració les línies de base de programació de l’emissora, la programació
diària, la seva durada i contingut, així com qualsevol tipus de modificació de la programació.

b) Fomentar, coordinar i supervisar les activitats tècniques, de programació i d’emissió.

c) Redactar la memòria anual informativa de la labor realitzada, elevant-la al Consell d’Administració per a la
seva remissió al Ple de l’Ajuntament.

CAPÍTOL III. DEL PERSONAL

Article 19. El Servei disposarà del personal necessari, funcionari de carrera o laboral, per a l’acompliment de
les seves finalitats. Aquest personal estarà integrat en la plantilla de l’Ajuntament.

Article 20. El Servei podrà disposar de persones col·laboradores per tal de desenvolupar una tasca
determinada de caràcter tècnic, d’emissió o de programació.

Article 21. El Consell d’Administració elaborarà anualment la relació de llocs de treball adscrits al servei per
a elevar-la posteriorment a l’Ajuntament, a qui correspon aprovar anualment la plantilla amb els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. Correspondrà al Servei la distribució, inversió i control de les partides assignades en el
Pressupost, conforme l’establert en aquests Estatuts i el les Bases d’execució del Pressupost.

Article 23. El Consell d’Administració aprovarà cada any, a proposta de les Juntes de redacció, amb
l’antelació suficient perquè l’Interventor de l’Ajuntament pugui tenir-les en compte en l’avanç projecte del
Pressupost de l’Ajuntament, les previsions d’inversions i el programa financer que les complementi.

Article 24. Correspon a l’Interventor de l’Ajuntament fiscalitzar tots els actes del Servei, que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i
pagaments que es derivin d’aquests, d’acord amb la legislació d’hisendes locals.

CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC

Article 25. Periodicitat i règim de les sessions
El Consell d’Administració es reunirà en sessió ordinària una vegada cada any, preferentment durant el
primer trimestre de l’any natural i sempre que ho estimi necessari el seu President o la quarta part dels
consellers, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol de les dues Juntes de redacció.
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Les convocatòries correspon efectuar-les al President del Consell i hauran de ser notificades als membres
del Consell amb una antelació mínima de dos dies hàbils, llevat de les urgents. En tot cas, s’acompanyarà a
la convocatòria l’ordre del dia de la sessió.

Article 26. Per a la vàlida celebració de les sessions és necessari la presència de la majoria absoluta dels
components del Consell, en primera convocatòria i un mínim de tres membres en segona convocatòria mitja
hora més tard.

Els assumptes s’aprovaran per majoria simple dels presents, decidint els empats el President amb el vot de
qualitat.

Article 27. El règim de sessions, l’adopció d’acords, la tramitació d’expedients i la comptabilitat s’ajustaran a
les normes que regulen el funcionament de l’Ajuntament, en tot allò no previst en aquests Estatuts.

Article 28. Els acords del Consell d’Administració i les resolucions del President seran recurribles mitjançant
la interposició de recurs d’alçada davant el Ple i l’Alcalde de l’Ajuntament, respectivament. Les resolucions
d’aquests recursos posaran fi a la via administrativa i seran executius i impugnables davant la jurisdicció
competent.

Article 29. Tots els béns mobles i immobles adscrits al servei, així com tot el material de què disposa en
l’actualitat Radio les Borges i Les Borges TV per a la prestació del servei, serà de titularitat municipal així
com tots els equipaments i material que s’adquireixin per a la prestació del servei i l’acompliment de les
seves finalitats.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA ORGANITZACIÓ ESPECIALITZADA

Article 30. La modificació d’aquests Estatuts s’ajustarà als mateixos tràmits els seguits per a la seva
aprovació.

Article 31. El Servei podrà dissoldre’s un cop escoltat el Consell d’Administració, per acord del Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb la normativa de l’article 1 i resta de legislació de règim local aplicable.
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