AJUNTAMENT DE PALAMÓS
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA
MUNICIPAL DE RÀDIO “RÀDIO PALAMÓS”
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte del Reglament
1.1.- El present Reglament, en compliment d’allò establert per l’article 33.1
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya, té per objecte la regulació de l’organització i funcionament de
l’emissora de ràdio municipal Ràdio Palamós i els serveis electrònics
associats així com la definició de les seves missions de servei públic.
1.2.- Aquest servei públic és gestionat per l’Ajuntament de Palamós de forma
directa, de conformitat amb allò que disposen els articles 190 a 193 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, introduint les especialitats organitzatives pròpies
del servei públic de comunicació audiovisual i d’acord amb les previsions de
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya. Aquesta determinació dóna compliment a l’obligació de concretar
la forma organitzativa per a la gestió directa del servei, d’acord amb el que
estableix la legislació de règim local, que estableixen els art. 32.2 i 33.1 de la
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya.
Article 2. Principis i criteris d’actuació de Ràdio Palamós
2.1.- L’activitat de Ràdio Palamós s’inspira en els següents principis:
a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
b) La separació entre informacions i opinions, la identificació de qui
sustenti aquestes opinions i la seva lliure expressió, amb subjecció als
límits establerts per l’apartat 4 de l’article 20 de la Constitució.
c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.
d) El respecte a l’honor, la intimitat de les persones, la pròpia imatge i la
resta de drets i llibertats reconeguts a la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia.
e) La protecció de la joventut i la infància.
f) El respecte als valors d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució.
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g) La garantia de la participació del Ple de l’ajuntament i, si s’escau, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en l’elecció dels màxims
responsables de la gestió del servei públic de comunicació
audiovisual de titularitat municipal mitjançant l’examen de llurs
capacitats, mèrits i idoneïtat.
h) La garantia de la gestió directa del servei en compliment del que
disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya i del que estableixi en cada moment el
corresponent pla de programació. En aquest sentit, el municipi ha
d’assumir la definició i l’elaboració i la distribució dels continguts
audiovisuals, sense perjudici de comptar amb el suport del sector
privat d’acord amb els termes i els límits que determina la llei.
i) La garantia de la participació dels grups socials i polítics amb
representació dins el territori del municipi, i també de les entitats
sense ànim de lucre del mateix municipi, per mitjà de llur integració en
un consell de naturalesa consultiva i assessora, d’acord amb el que
estableix la llei.
2.2.- Ràdio Palamós funciona amb subjecció als criteris d’independència,
professionalitat i viabilitat econòmica.
2.3.- El Ple de l’Ajuntament exercirà el control de les actuacions de Ràdio
Palamós i vetllarà pel compliment i el respecte dels principis i criteris
d’actuació enunciats en aquest article.
2.4.- En compliment d’allò que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de la comunicació audiovisual de Catalunya, l’autonomia de la gestió directa
i quotidiana del servei respecte dels òrgans de govern corresponents i la
decisió de l’Ajuntament responsable del servei s’ha de garantir per mitjà d’un
pla de programació, el qual ha de proveir els fons necessaris per a la
prestació adequada del servei, tot definint a la vegada els objectius
específics de servei públic que han de ser assumits en la gestió del servei.
Per a l’elaboració i aprovació del pla de programació seran d’aplicació les
següents normes:
a) El document base, que configurarà el marc dels objectius a assolir en
la prestació del servei durant el seu període de vigència, és confegit, a
partir del corresponent debat participatiu, pel Consell Consultiu.
b) Partint de la proposta de document formulada pel Consell Consultiu,
previ el corresponent debat, el Consell d’Administració incorpora les
seves aportacions i les eleva a la consideració del Consell Consultiu.
c) El Consell Consultiu aprova el projecte de pla de programació i el
sotmet a la consideració de l’Alcaldia. Aquest òrgan incorpora una
proposta d’esmenes, en el seu cas, i formula proposta d’aprovació de
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les esmenes, si n’hi ha, i del pla de programació tramès pel Consell
Consultiu al Ple.
d) El Ple aprova el pla de programació per majoria absoluta del seu
nombre legal de membres.
e) Abans de la seva aprovació pel Ple, la proposta de pla de
programació s’ha de sotmetre a informació pública.
Article 3. Llengua
La llengua emprada normalment per Ràdio Palamós serà el català, de
conformitat amb allò previst per l’article 86.1 de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i es donarà en tot
cas compliment a les previsions contingudes a la Llei 7/1998, de 7 de gener,
de política lingüística o norma que la substitueixi sobre la presència de la
llengua i la cultura catalana i de l’aranès en els mitjans de comunicació
audiovisuals.
Article 4. Funció de servei públic de Ràdio Palamós
D’acord amb allò establert pels articles 23.1, 32 i 33 de la Llei 22/2005, de 29
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i com a servei
públic de comunicació audiovisual d’àmbit local, la funció de servei públic de
Ràdio Palamós consisteix en l’oferta als ciutadans i ciutadanes del municipi
d’un conjunt de continguts orientats a la satisfacció de les seves necessitats
democràtiques, socials, educatives i culturals, garantir el seu accés a una
informació veraç, objectiva i equilibrada i a les diverses expressions socials i
culturals; proporcionar una oferta d’entreteniment de qualitat, difondre i
promocionar la llengua catalana i complir, en tot allò que es correspongui a
l’àmbit local d’aquest servei, les següents missions de servei públic,
relacionades a l’article 26 de la Llei 22/2005:
a) L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i els principis
continguts en la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia, el dret
comunitari originari i els tractats internacionals.
b) La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada,
respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb
l’equilibri territorial.
c) La difusió de l’activitat de l’Ajuntament, dels grups municipals, de les
organitzacions polítiques i socials i dels agents socials del municipi.
d) La garantia de la màxima continuïtat en la prestació del servei i de
l’accés de tots els ciutadans al servei.
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e) La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura
catalanes.
f) La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament
plural i democràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les
diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, lingüístiques,
culturals i religioses presents al municipi.
g) La promoció activa de la igualtat entre dones i homes, que inclou la
igualtat de tracte i d’oportunitats, el respecte a la diversitat i a la
diferència, la integració de la perspectiva de gènere, el foment
d’accions positives i l’ús d’un llenguatge no sexista.
h) El reforç de la identitat nacional com un procés integrador, en evolució
constant i obert a la diversitat.
i) El subministrament de continguts i serveis dirigits als sectors més
amplis i diversos de l’audiència, amb una atenció especial als
col·lectius més vulnerables.
j) La definició, l’aplicació i l’impuls d’un model de comunicació basat en
la qualitat, la diversitat en l’oferta, el foment de la innovació, el
respecte dels drets dels consumidors i l’exigència ètica i professional.
k) L’afavoriment de l’accés dels ciutadans a la formació, la difusió, el
coneixement i la divulgació màxims dels principals esdeveniments
polítics, socials, econòmics, científics i esportius d’interès local i les
seves arrels històriques, preservant d’una manera especial la
memòria històrica i el patrimoni dels seus testimonis, i la promoció de
les expressions i manifestacions culturals més diverses,
particularment de les vinculades a l’ús dels mitjans audiovisuals.
l) La contribució al desenvolupament de les indústries culturals
catalanes, especialment les audiovisuals, la promoció de la creació
audiovisual i de noves formes d’expressió en aquest àmbit.
m) La contribució al desenvolupament de la societat del coneixement,
utilitzant les diverses tecnologies i vies de difusió i els serveis
interactius, desplegant nous serveis i afavorint l’apropament de
l’administració pública als ciutadans.
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CAPÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ ESPECÍFICA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI.
Secció Primera. Òrgans de gestió de Ràdio Palamós.
Article 5. Òrgans
Ràdio Palamós, pel que fa al seu funcionament, la seva administració
general i la seva direcció, s’estructura en els següents òrgans:
a) El Consell d’Administració.
b) El Director o Directora.
c) El Consell Consultiu.
Secció Segona. El Consell d’Administració.
Article 6. Naturalesa del Consell d’Administració
6.1.- Els vocals del Consell d’Administració són nomenats pel Ple de
l’Ajuntament. El seu president ha de ser membre de la corporació i la resta
de vocals seran escollits entre persones amb trajectòria professional i
personal qualificada, d’acord amb allò que preveu l’article 7 d’aquest
reglament.
6.2.- Correspon al Consell d’Administració el govern i la direcció superior del
servei públic municipal de comunicació audiovisual de Radio Palamós i
exercirà les funcions que li atribueix aquest reglament, sense perjudici de les
competències què, d’acord amb la legislació de règim local, corresponen al
Ple i a l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palamós.
Article 7. Composició del Consell d’Administració i elecció dels seus
membres i President o Presidenta.
7.1.- El Consell d’Administració estarà format per 9 vocals i un president. El
càrrec de president del Consell d’Administració recaurà en un membre de la
corporació municipal i la resta de vocals hauran de ser persones de
rellevants mèrits professionals, capacitat i idoneïtat. Cada grup municipal i,
en el seu cas, els regidors no adscrits, aportaran els noms i relació de mèrits
dels candidats que proposin per ocupar 7 de les places de vocals. La vuitena
plaça de vocal l’ocuparà la persona que proposi, per majoria simple, el
Consell Consultiu, i la novena correspondrà a la persona proposada pel
Consell Escolar Municipal a través del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat)
“Palamós Ciutat Educadora”.
Correspon al Ple de l’Ajuntament, per una majoria qualificada de dos terços
del número legal de membres de la corporació, aprovar el nomenament dels
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membres del Consell d’Administració amb la condició de vocals i correspon
a l’alcaldia el nomenament del president del Consell d’Administració.
7.2.- Per fer efectiva la constitució del Consell d’Administració, en el termini
de tres mesos des de la constitució dels grups municipals, els seus
portaveus comunicaran a l’alcaldia els respectius candidats que hauran
d’ocupar els llocs de vocals.
7.3.- El nomenament del president del Consell d’Administració haurà de
recaure en el regidor delegat qui tingui atribuïda la competència funcional en
matèria de mitjans de comunicació audiovisual municipals. Si no hi ha hagut
atribució de competències delegades en aquest àmbit, el càrrec de president
del Consell d’Administració recau directament sobre la persona que exerceixi
d’alcalde o d’alcaldessa.
7.4.- Els membres del Consell d’Administració cessen quan fineix el període
de mandat dels membres de la corporació. Tanmateix, han de continuar
exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals, a
excepció del president que cessarà coincidint amb la finalització del mandat
polític.
Els càrrecs de president i de vocal del Consell d’Administració no seran
retribuïts.
7.5.- Els vocals del Consell d’Administració, llevat del supòsit regulat al
número anterior, només cessen per renúncia o traspàs, per incapacitat
permanent per a l’exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevinguda, per
inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics o per condemna ferma per
delicte dolós.
7.6.- En cas de vacant sobrevinguda d’un membre del Consell
d’Administració, si manquen més de dotze mesos per al finiment del mandat
s’ha de nomenar un nou vocal, de conformitat amb allò que estableix el
present article. El mandat d’aquest nou membre del Consell fineix en la data
en que ho hauria fet el vocal a qui substitueix.
7.7.- El President del Consell d’Administració ha de designar, entre el vocals
del propi Consell, a aquell què en qualitat de vicepresident l’ha de substituir
en casos de vacant, malaltia, absència o incompatibilitat i també en el procés
de traspàs entre mandats.
Article 8. Funcions del Consell d’Administració
El Consell d’Administració té les següents funcions:
a) Aprovar les directrius bàsiques de l’organització i l’actuació de Ràdio
Palamós, i vetllar pel seu compliment.
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b) Proposar al Ple de l’Ajuntament el nomenament i separació del Director o
Directora de Ràdio Palamós, d’acord amb el procediment i els criteris
establerts per l’article 12 del present reglament i atenent allò que
estableix la disposició transitòria.
c) Intervenir, en la forma definida a l’article 2 d’aquest reglament, en
l’elaboració del pla de programació.
d) Aprovar les directrius pertinents per tal què la programació de Ràdio
Palamós compleixi la missió de servei públic que té encomanada, d’acord
amb allò que disposa aquest reglament i el que reculli el pla de
programació
e) Proposar al Ple de l’Ajuntament la plantilla de personal de Ràdio
Palamós, atenent a criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
f) Proposar al Ple de l’Ajuntament el règim de retribucions del personal
directiu.
g) Elevar al Ple de l’Ajuntament la proposta de les despeses i dels ingressos
corresponents al servei a incloure al pressupost general, així com
formular la liquidació econòmica del servei.
h) Requerir al Director o Directora, en qualsevol moment, informació sobre
qualsevol aspecte de la seva gestió.
i) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat.
j) Resoldre els conflictes que es plantegin en relació a l’exercici del dret de
rectificació, d’acord amb el que estableixi, en el seu cas, el pla de
programació vigent.
k) Proposar al Ple de l’Ajuntament les tarifes o els preus per l’emissió de
publicitat i, si s’escau, per la prestació d’altres serveis o la realització
d’activitats que requereixin una contraprestació econòmica dels usuaris.
l) Aprovar el Pla de programació anual d’acord amb allò que estableixi el
pla de programació vigent i a proposta de la direcció tècnica del servei.
m) Informar l’assignació d’uns espais i uns temps determinats per a l’accés i
utilització d’aquest mitjà per part dels regidors i grups municipals que
haurà de respectar els mínims establerts als articles 20 i 21 d’aquest
reglament.
n) Aprovar els informes de gestió del servei per ser elevats al Ple de
l’Ajuntament.
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Article 9. Funcionament del Consell d’Administració
9.1.- El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària almenys un
cop cada tres mesos i també, en sessió extraordinària, quan ho decideixi el
President o quan ho demani una tercera part del número de vocals. Per a la
vàlida constitució del Consell d’Administració serà necessària la presència
del president i del secretari o de les persones que els substitueixin i la d’un
mínim de dos vocals.
9.2.- Els acords del Consell d’Administració s’adopten per majoria de vots
dels seus membres presents, decidint-se les situacions d’empat mitjançant el
vot de qualitat del President.
9.3.- Les funcions tècniques pròpies de la secretaria de tot òrgan col·legiat
seran atribuïdes per l’alcaldia, a proposta del secretari de la corporació, a la
persona, integrant del personal de l’Ajuntament, que es consideri més adient
tenint en compte, si això és possible, la connexió entre les seves funcions i el
contingut del servei públic audiovisual d’àmbit local al qual es refereix el
present reglament.
9.4.- Les convocatòries de les sessions del Consell d’Administracio, un cop
signades pel president, seran notificades, amb el corresponent ordre del dia,
amb una antelació mínima de cinc dies naturals respecte a la data de la
sessió, mitjançant correu electrònic o, en el seu defecte, per telefax.
9.5.- El Consell d’Administració pot aprovar un reglament de règim intern per
tal de regular totes aquelles qüestions relatives al seu funcionament que no
es trobin expressament regulades en el present reglament ni recollides en el
pla de programació.
Article 10. Atribucions del President o Presidenta del Consell
d’Administració
El President o Presidenta del Consell d’Administració té les següents
atribucions:
a) Representar a Ràdio Palamós en tot tipus d’actes públics i davant el Ple
de l’Ajuntament.
b) Representar al Consell d’Administració i vetllar per l’execució de les
decisions que pren.
c) Respondre oralment o per escrit les preguntes que li formuli el Ple de
l’Ajuntament en la seva funció de control de la prestació del servei de ràdio
municipal.
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d) Fer la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-ne
l’ordre del dia.
e) Presidir les sessions.
f) Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre’ls per causes
justificades i aixecar les sessions.
Secció Tercera. El Director o Directora
Article 11. El Director o Directora
11.1.- El Director o Directora és el màxim responsable tècnic de la gestió del
servei, en els termes previstos per l’article 194.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
11.2.- El Director o Directora assisteix a les sessions del Consell
d’Administració amb veu i sense vot.
11.3.- El Director o Directora té la condició de personal directiu, de caràcter
laboral amb relació especial d’alta direcció, respectant allò que disposa la
disposició transitòria d’aquest reglament.
11.4.- El càrrec de Director o Directora és incompatible amb la condició de
membre de l’Ajuntament, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o
designació política, amb l’exercici d’activitats en les administracions
públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits
polítics, organitzacions sindicals o empresarials.
11.5.- El Director o Directora no pot tenir interessos directes ni indirectes en
empreses de publicitat, audiovisuals, de cinema, de vídeo, discogràfiques,
de premsa, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, ni en qualsevol
tipus d’entitat o empresa relacionada amb el subministrament, prestació o
dotació de material tècnic, serveis o programació a Ràdio Palamós, ni amb
cap tipus de prestació de serveis o relació laboral vigent amb televisions o
ràdios públiques.
Article 12. Nomenament del Director o Directora
12.1.- Per al nomenament del Director o Directora de Ràdio Palamós es
tramita un procediment de selecció subjecte als principis de publicitat i
concurrència i en el que s’avalua la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels
candidats prenent en consideració, entre altres, els criteris de la competència
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i el prestigi professional.
12.2.- El Consell Consultiu elabora un informe, preceptiu però no vinculant,
valorant la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats. Aquest informe ha
de ser avaluat pel Consell d’Administració que elabora la corresponent
proposta.
12.3.- El Director o Directora és nomenat pel Ple de l’Ajuntament, per majoria
qualificada de dos terços del número legal de membres de la corporació, a
partir de la proposta elaborada pel Consell d’Administració.
12.4.- Els eventuals conflictes que es poguessin derivar de l’aplicació del
present Reglament pel que fa al nomenament del Director o Directora poden
ésser remesos al Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè hi exerceixi
la mediació, tot respectant l’autonomia local i sens perjudici de les mesures
administratives aplicables. En particular, si els candidats a Director o
Directora obtenen un vot majoritari però inferior als dos terços, s’ha de
remetre l’expedient al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i aquest ha de
fer una proposta al Ple de l’Ajuntament al respecte del conflicte suscitat.
12.5.- En el cas que el càrrec de Director o Directora quedi vacant, les seves
funcions hauran de ser assumides provisionalment, per un termini màxim de
tres mesos, pel membre del Consell d’Administració que aquest designi per
votació majoritària. El President del Consell d’Administració haurà de
trametre a l’alcaldia, per a la seva aprovació pel Ple per majoria simple la
proposta de ratificació del candidat escollit.
Article 13. Funcions del Director o Directora
El Director o Directora té les funcions següents:
a) Complir i fer complir el present reglament, i els acords adoptats pel
Ple de l’Ajuntament i pel Consell d’Administració en l’àmbit de les
seves respectives competències.
b) Elaborar els plans d’actuació i activitats previstos en el pla de
programació de Ràdio Palamós.
c) Elaborar la programació de cada temporada de Ràdio Palamós,
d’acord amb les directrius bàsiques d’actuació previstes en el pla de
programació i acordades pel Consell d’Administració, i sotmetre-la al
vistiplau d’aquest òrgan.
d) Proposar les directrius pertinents per tal que la programació de Ràdio
Palamós compleixi la missió de servei públic que té encomanada,
d’acord amb el que es disposa en aquest reglament i en el pla de
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programació aprovat i vetllar pel seu compliment.
e) Executar la programació aprovada per a cada temporada d’acord amb
les directrius establertes en el pla de programació i aprovades pel
Consell d’Administració.
f) Elevar al Consell d’Administració la informació i les propostes
corresponents per tal que aquest òrgan pugui formular al Ple de
l’Ajuntament les propostes relatives a aspectes com ara la plantilla de
personal, el règim de retribucions del personal directiu, en el seu cas, i
altres.
g) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar el servei d’acord amb
aquest Reglament i les directrius bàsiques de l’organització i actuació
fixades en el pla de programació i acordades pel Consell
d’Administració.
h) Informar les despeses i els pagaments corresponents al servei de
Ràdio Palamós.
i) Dictar instruccions relatives al funcionament i organització interna.
j) Efectuar la representació ordinària de Ràdio Palamós en tota mena
d’actuacions que no corresponguin al President del Consell
d’Administració.
k) Sol·licitar, per mitjà del Consell d’Administració, els informes que
consideri pertinent que emeti el Consell Consultiu.
l) Dirigir el personal directament adscrit al servei, sense perjudici de la
potestat disciplinària que correspondrà a l’òrgan de l’Ajuntament
competent d'acord amb les disposicions legals vigents en la matèria.
m) L'actualització permanent
específicament al servei.

de

l’inventari

de

béns

assignats

n) La custòdia de les dependències, equipaments i béns de propietat
municipal específicament adscrits al servei.
o) Donar compliment al que disposa la normativa reguladora del dret de
rectificació.
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Secció Quarta. El Consell Consultiu
Article 14. El Consell Consultiu
14.1.- El Consell Consultiu assessora al Ple de l’Ajuntament i a la resta
d’òrgans de gestió previstos en aquest reglament en matèria de
programació, continguts i en la definició i l’avaluació de les polítiques i les
estratègies de programació i, d’acord amb el pla de programació i d’acord
amb allò previst per l’article 33.4 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
la comunicació audiovisual de Catalunya, garanteix la participació en la
gestió del servei dels representants dels grups socials i polítics més
representatius del Municipi així com també de les entitats sense ànim de
lucre.
El Consell Consultiu és l’òrgan encarregat de participar, en els termes
previstos a l’article 2 d’aquest reglament, en la configuració del pla de
programació que haurà de regir el funcionament del servei públic dins del
període de 4 anys de cada mandat.
El Consell Consultiu s’organitza mitjançant el sistema de comissions de
treball que elevaran les propostes que hauran de configurar el document
base que servirà per elaborar el pla de programació que es posarà a
consideració del Ple de l’ajuntament.
14.2.- El Consell Consultiu està integrat per dotze membres elegits pel Ple
de l’Ajuntament, per majoria absoluta, els quals han de representar, com a
mínim, els grups socials més representatius del Municipi, els grups polítics
amb representació al Ple de l’Ajuntament i les associacions cíviques,
culturals i educatives del municipi. Per tal d’establir una configuració més
detallada de la composició del Consell Consultiu, la designació dels seus
membres tindrà en compte, en el seu cas, les dades que figurin en registres
oficials municipals en relació a les següents entitats:
-

Associacions culturals.
Associacions de pares i mares dels centres educatius locals.
Associacions de veïns.
Associacions esportives.
Associacions de comerciants.
Partits i agrupacions polítiques amb representació municipal.
Organitzacions sindicals.
Organitzacions no governamentals.

14.3.- El Consell Consultiu escollirà, de entre els seus membres, per majoria
simple, un President o Presidenta i actuarà com a secretari una persona
designada a aquests efectes per l'Alcaldia.
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14.4.- El Consell Consultiu s’haurà de constituir en un termini no superior a
sis mesos des de la constitució del Ple de l’Ajuntament resultant de cada
procés electoral.
14.5.- La vigència de la representativitat dels membres del Consell Consultiu
coincidirà amb la duració del mandat de l’Ajuntament existent en el moment
de la seva elecció.
14.6.- En el cas de vacant sobrevinguda d’un membre del Consell Consultiu
abans de dotze mesos del finiment del mandat, s’ha de nomenar un nou
membre, de conformitat amb el que estableix el punt 2 del present article. La
vigència de la representativitat d’aquest nou membre fineix en la data en què
hauria finit el mandat del membre que substitueix.
14.7.- Els membres del Consell Consultiu cessen quan fineix el mandat de
l’ajuntament que va aprovar la seva composició, però continuen exercint les
funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous
consellers.
14.8.- Els membres del Consell Consultiu cessen per renúncia o traspàs, per
incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, per inhabilitació per a
l’exercici de càrrecs públics o per condemna ferma per delicte dolós.
14.9.- El President del Consell Consultiu pot ésser separat del càrrec per
acord del Consell Consultiu adoptat per majoria simple.
14.10.- El càrrec de membre del Consell Consultiu no serà retribuït.
Article 15. Funcionament del Consell Consultiu
15.1.- El Consell Consultiu es reuneix en sessió ordinària cada semestre,
com a mínim, prèvia convocatòria del seu president. També serà convocat
quan ho sol·licitin la meitat dels seus membres. El Consell Consultiu podrà
establir un criteri particular de reunions de treball.
15.2.- Els acords del Consell Consultiu tenen la consideració de proposta o
recomanació adreçada a l’òrgan corresponent, i s’adopten per majoria
simple.
15.3.- De les reunions del Consell Consultiu se n'estén la corresponent acta
que conté les propostes o recomanacions resultants de les respectives
intervencions i acords.
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L’acta serà elevada al Consell d’Administració i a l’Alcalde per al seu
coneixement i a l’efecte de donar compte del seu contingut als grups
municipals a través de la Junta de Portaveus.
CAPÍTOL TERCER. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT I DE L’ALCALDIA.
Article 16. Competències específiques del Ple de l’Ajuntament
Correspon al Ple, sense perjudici de les delegacions que consideri adient
efectuar i de les competències que té assignades en virtut de la legislació de
règim local vigent en cada moment, les següents:
a) Per tal de garantir el compliment de la funció de servei públic en els
termes establerts per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya i amb la voluntat de la seva
aplicació a l’àmbit local, el Ple de la corporació ha d’aprovar cada
quatre anys el pla de programació que ha d’establir de manera
concreta i precisa els objectius assignats al servei.
b) L’aprovació de convenis de col·laboració o associació amb altres
emissores, entitats o institucions de finalitats similars.
c) La modificació o derogació del present reglament.
d) Ser informat de l’aprovació de les directrius bàsiques de l’organització
i l’actuació de Ràdio Palamós.
e) El nomenament i separació del Director o Directora de Ràdio Palamós
i del seu personal directiu i la fixació de les seves retribucions,
respectant allò que disposa la disposició transitòria d’aquest
reglament.
f) Ser informat de l’aprovació del pla d’activitats i el pla d’actuació de
Ràdio Palamós que han de seguir el marc del pla de programació.
g) Ser informat de l’aprovació de les directrius pertinents per tal que la
programació compleixi la missió de servei públic, d’acord amb el que
estableix el pla de programació aprovat pel Ple.
h) Aprovar els pressupostos i tenir coneixement de les liquidacions de
pressupostos de Ràdio Palamós.
i) Ser informat de l’aprovació de les directius sobre l’emissió de
publicitat.
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j) Aprovar les tarifes o els preus per l’emissió de publicitat i, si s’escau,
d’altres serveis que requereixin una contraprestació econòmica dels
usuaris.
k) Exercir el control de les actuacions de Ràdio Palamós i vetllar pel
compliment i pel respecte dels principis i criteris d’actuació enunciats
a l’article 2 del present reglament.
Article 17. Competències específiques de l’Alcaldia.
Corresponen específicament a l'Alcaldia, sense perjudici de les delegacions
que consideri oportunes, les següents competències:
a) Vetllar pel bon funcionament del servei com a mitjà de comunicació obert
a tota la població i a la participació ciutadana, per tal que la programació i els
continguts responguin a les directrius de l'article 3 d’aquest Reglament.
b) Realitzar les gestions necessàries per obtenir la concessió i manteniment
de les llicències administratives necessàries per al funcionament del servei i,
d'acord amb aquesta finalitat comparèixer i actuar davant els organismes
que siguin necessaris, en representació de l'Ajuntament.
c) Totes les que no estiguin expressament atribuïdes al Ple de l’Ajuntament
en virtut de la legislació de règim local i del present reglament
CAPÍTOL QUART. DRET D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE RÀDIO PALAMÓS
PER PART DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS
Article 18. Normativa aplicable
Tots els regidors no adscrits i grups municipals tenen garantit per igual el
dret d'accés i utilització de Ràdio Palamós, de conformitat amb l’article 170.2
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La participació a Ràdio Palamós es regirà pel disposat en aquest Reglament
d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio municipal Ràdio
Palamós i per allò que en relació a l’exercici d’aquest dret s’estableixi al pla
de programació que ha de regir el funcionament del servei públic.
Durant els períodes compresos entre la publicació d’una convocatòria
electoral i l’endemà del dia de la votació no hi haurà intervencions dels grups
municipals o dels regidors no adscrits a Ràdio Palamós basades en les
previsions del present capítol.
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Durant els períodes de campanya electoral per a les eleccions locals serà
d’aplicació la legislació de règim electoral.
Article 19. Exercici del dret.
El Consell d’Administració de Ràdio Palamós aprovarà una proposta
específica d‘assignació d’uns espais i d’uns temps determinats als grups
municipals i als regidors no adscrits per fer possible el dret d’accés i
d’utilització d’aquest mitjà audiovisual, respectant els mínims establerts als
articles 21 i 22 d’aquest reglament.
La proposta així formulada formarà part del pla de programació del servei
que haurà de ser aprovat pel ple de l’ajuntament.
Article 20. Espai reservat a l’accés i utilització de Ràdio Palamós pels
regidors i grups municipals.
L’espai o programa reservat per als grups municipals i per als regidors no
adscrits per a l’accés i utilització de Ràdio Palamós no serà inferior al 10 per
cent del temps dedicat a la informació de caràcter local.
La resta de la informació municipal que emeti Ràdio Palamós podrà incloure
entrevistes i declaracions dels regidors, i altres integrants dels grups
municipals que en exercici de les seves competències generin informació
d’aquest tipus.
Article 21. Repartiment de l’ espai reservat
El temps reservat per a l’accés i utilització d’aquesta emissora de ràdio
municipal pels regidors no adscrits i pels grups municipals es repartirà de la
següent forma:
a) La meitat del temps reservat a l’accés i utilització es repartirà en
períodes amb els mateixos minuts de durada.
b) L’altra meitat del temps reservat a l’accés i utilització es repartirà en
proporció al nombre de regidors que cada grup municipal tingui
adscrits. A aquests efectes, els regidors no adscrits es consideraran
com formant part d’un mateix grup municipal i, un cop calculat el
temps que li correspondria, aquest es repartirà per igual entre cada
un dels regidors no adscrits.
Article 22. Exercici del dret d’accés i d’utilització de Ràdio Palamós
La proposta específica d’assignació d’espais i programes i temps determinat
per a l’accés i utilització de Ràdio Palamós per part dels grups municipals i
dels regidors no adscrits formarà part del pla de programació que ha de regir
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durant quatre anys el funcionament del servei i detallarà el tipus i model de
programa i espai d’utilització.
Amb la finalitat de definir els temps i els formats dels programes que hauran
de regir durant la vigència del pla de programació en cada mandat
corporatiu, el president del Consell d’Administració un cop nomenat
convocarà els portaveus dels grups municipals i els regidors no adscrits per
tal d’acordar l’espai màxim d’utilització en dies i hores dels programes i
espais a realitzar.
Un cop acordats els espais de participació, la proposta passarà a l’aprovació
del Consell d’Administració i se sotmetrà a la consideració del ple de
l’ajuntament que l’aprovarà, si s’escau, per majoria absoluta com a formant
part del pla de programació.
Article 23. Deure de respecte.
Les intervencions hauran de basar-se en el respecte mutu i s’evitarà, en la
mesura del possible, la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes
bàsiques de conducta i de cortesia pública.
Article 24. Prohibició de contractar publicitat electoral
Les informacions dels regidors no adscrits i dels grups municipals es
referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el municipi, i
no podran contractar-se espais de publicitat electoral, de conformitat amb
l’article 60.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La relació laboral entre la persona que ocupa el càrrec de Director de Ràdio
Palamós en el moment de l’entrada en vigor del present reglament i
l’Ajuntament de Palamós se sotmet a la normativa vigent en la matèria, amb
subjecció als drets i obligacions que se’n deriven, que hauran de ser
íntegrament conservats i respectats. Això s’entén sense perjudici del fet què,
quan tingui lloc la primera designació del director o directora de Ràdio
Palamós un cop hagi entrat en vigor aquest reglament, la relació laboral
corresponent s’haurà d’ajustar a les seves previsions al respecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Ple de l’Ajuntament ha de garantir l’autonomia de la gestió directa i
quotidiana del servei respecte les decisions dels òrgans de govern de
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l’Ajuntament i ha de vetllar per tal que el pressupost de la corporació
contingui cada exercici la dotació dels fons necessaris per a la prestació
adequada del servei.
Tenint en compte la modalitat de gestió directa del servei adoptada, Ràdio
Palamós comptarà amb una secció pròpia en el pressupost de l’Ajuntament i
amb una comptabilitat especial.
DISPOSICIÓ FINAL
Tot allò que no estigui previst en aquest Reglament es regirà per l’establert
en la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya, per la Llei de l’Estat 11/1991, de 8 d’abril, d’organització i control
de les emissores municipals de radiodifusió sonora i pel Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, així com per allò que estableixi la resta de legislació aplicable de règim
local i per les disposicions reguladores del sector audiovisual.
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