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Administració Local

2012-08289
Ajuntament de l’Aldea

ANUNCI 

Es fa públic, per a coneixement general, que el Reglament regulador del Servei de ràdio de l’Ajuntament de l’Aldea,
que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el dia 8 de juny de 2012, ha esdevingut definitiu al no haver-se
reclamat en contra seva al llarg del termini d’informació pública a què es va sotmetre.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’Ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol
altre recurs si es considera procedent.

L’Aldea, 19 de juliol de 2012.
L’alcalde, Daniel Andreu i Falcó.

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE RÀDIO DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA
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Disposició final 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 1 de desembre de 2009, el Govern de la Generalitat, va prendre l’acord pel qual es va atorgar a l’Ajuntament
de l’Aldea una concessió per a la prestació del Servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència.



La creació del servei va respondre a la necessitat, de dotar L’Aldea, d’un mitjà que fomenti la participació ciutadana
i la cohesió social del municipi, doni a conèixer l’activitat municipal i faciliti l’accés de la ciutadania als serveis. 
Al llarg del temps, Antena Aldaia, s’ha consolidat com una emissora de referència per als ciutadans i ciutadanes i es
considera adient continuar mantenint el servei, adaptant-lo al que marca la Llei de l’Audiovisual de Catalunya. 
Aquest Reglament ve determinat per l’article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya (LCAC), que estableix que el Ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari de l’ens que
gestioni el servei públic audiovisual d’àmbit local corresponent aprovarà el Reglament d’Organització i Funcionament
del mencionat servei públic. 
D’acord amb l’esmentada Llei, el Reglament d’Organització i Funcionament del Servei Públic Audiovisual local haurà
de definir les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats de la comunitat local i la forma
organitzativa, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local, per mitjà de la qual s’ha de fer la gestió
directa del servei. 
La definició de les missions del servei públic audiovisual d’àmbit local s’haurà d’efectuar a partir de les establertes
a la LCAC en relació al servei públic de comunicació audiovisual de competència de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, a partir de l’aplicació del principi d’autonomia local i sobre la base dels principis bàsics de la LCAC,
s’haurà de definir el model concret d’organització i funcionament del servei. 
En virtut de tot l’anterior, el ple de l’Ajuntament de L’Aldea aprova el següent Reglament d’organització i funcionament
del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea. 

Disposicions generals 

Article 1.- Objecte 
1. El present Reglament té per objecte la regulació del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea, tot donant
compliment, en el marc del principi d’autonomia local, a l’establert a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
2. En particular, aquest Reglament defineix les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats
de la comunitat local i la forma d’organitzar i prestar aquest servei públic. 

Article 2.- Principis Generals. 
1. El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es prestarà amb ple respecte i subjecció als principis generals
de la comunicació audiovisual establerts al Capítol II del Títol I de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
2. Aquests principis generals de llibertat de comunicació audiovisual, de llibertat d’elecció dels serveis audiovisuals,
de pluralisme en la comunicació audiovisual, de veracitat informativa, de respecte i protecció dels drets fonamentals,
de protecció de la infància i de la joventut, de respecte a la propietat intel·lectual, de respecte al dret de rectificació,
de respecte dels drets de la ciutadania d’adreçar-se al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per demanar el
compliment dels principis generals i obligacions que regulen la comunicació audiovisual, de respecte de la unitat de
l’espai audiovisual i de l’accés universal a la informació, de formació en comunicació audiovisual, de llibertat de
difusió i recepció, d’integració normativa europea i internacional i de neutralitat tecnològica, han de regir també la
interpretació i aplicació del present Reglament, i, en particular, de la regulació relativa a les missions del servei públic
de ràdio d’àmbit local. 
3. El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es prestarà també d’acord amb la pluralitat i transparència,
així com la participació dels grups municipals i dels regidors i regidores als mitjans de comunicació local de titularitat
pública. 

De les missions del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea.

Article 3.- Missió principal. 
La missió principal del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea és oferir a la comunitat local conformada
pels ciutadans i ciutadanes de L’Aldea un conjunt de continguts radiofònics orientats a la satisfacció de les seves
necessitats democràtiques, socials, educatives, cíviques, culturals, esportives i de tot tipus, garantint de manera
particular l’accés a una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada i a una oferta d’entreteniment de qualitat. 
A aquest efecte, s’han d’emprar tots els llenguatges, els formats i els gèneres propis de la comunicació audiovisual
que siguin més adequats en cada cas. 
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Article 4.- Missions específiques. 
El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea ha de complir les missions de servei públic de l’article 26.3 de
l’esmentada Llei 22/2005 en la seva adaptació als interessos de la comunitat local conformada pels ciutadans i
ciutadanes de L’Aldea i la seva àrea de cobertura. 
De manera específica es garantirà el compliment de les missions de servei públic següents: 
a) La promoció de la ciutat de L’Aldea, posant especial èmfasi en les informacions locals que no apareixen detallades

als altres mitjans generalistes. 
b) L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i principis que informen la Constitució espanyola, l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya, el dret comunitari i els tractats internacionals, així com dels drets i llibertats que s’hi
reconeixen i garanteixen. 

c) El respecte i la defensa de la llibertat d’expressió. 
d) El rigor, la veracitat i la imparcialitat de les informacions. 
e) La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 
f) La promoció de l’esperit vertebrador de la ciutat i els projectes comunitaris. 
g) El foment de l’interès col·lectiu per a la gestió municipal, amb respecte pel pluralisme polític, cultural, lingüístic,

religiós i social 
h) El subministrament de continguts i serveis audiovisuals dirigits als sectors més amplis i diversos de l’audiència,

amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables, tot promovent el coneixement, la influència i el prestigi
del servei públic. 

i) El reforçament dels continguts de proximitat i el foment de la participació de la ciutadania i de les entitats,
associacions, clubs i institucions locals en l’elaboració i subministrament de continguts. 

j) El compromís, en les situacions d’emergència contemplades en la legislació sobre protecció civil, de col·laborar
amb les autoritats competents respecte a la divulgació d’informacions dirigides a la població i relacionades amb
les esmentades situacions, indicant en tots els casos l’autoritat que genera el comunicat. 

k) La garantia de la màxima continuïtat en la prestació del servei i plena cobertura del conjunt de la localitat de
L’Aldea. 

l) 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. 

m) La difusió de les iniciatives empresarials i econòmiques de L’Aldea i del Baix Ebre. 

Les missions de servei públic respectaran i fomentaran els següents principis: 
1. El respecte als principis d’igualtat i de no discriminació per raó de naixement, d’ètnia, de sexe o de qualsevol
circumstància personal o social, així com una actitud decidida amb la denúncia del racisme i la xenofòbia. 
2. La promoció dels drets civils i de la igualtat entre homes i dones. 
3. El respecte i l’especial atenció a la infància i a la joventut. 
4. El foment de la protecció del medi ambient, de la sostenibilitat ecològica i del consum responsable. 
5. El foment de la cultura de la pau i de la no violència, afavorint tot allò que contribueixi a fomentar la convivència. 
6. El reforç de la identitat territorial local i nacional com un procés integrador, en evolució constant i sensible a la
diversitat. 

De la gestió del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea 

Article 5.- Gestió directa del servei. 
1. En compliment de l’establert a l’article 33.1 de la LCAC, el servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es
gestiona directament. 
2. La gestió directa del servei es realitza mitjançant una organització especial que estarà composta per un Consell
d’Administració i una Direcció i/o Gerència, amb subjecció al que disposa la normativa aplicable, en particular a la
LCAC i al present Reglament, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, al text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny. 
3. L’òrgan encarregat de la gestió del servei assumeix la definició, l’elaboració i la distribució dels continguts
audiovisuals, d’acord amb la legislació audiovisual, el present Reglament i el contracte programa a subscriure amb
l’Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat de comptar amb el suport d’altres entitats públiques així com del sector
privat d’acord amb els termes i els límits que estableix l’article 23.3 de la LCA. 
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Article 6.- Participació social i política. 
En la gestió del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es garanteix, d’acord amb el present reglament i
el contracte programa, la participació dels grups polítics i del teixit social de la ciutat per mitjà de la seva integració
en un consell de naturalesa consultiva i assessora. 

Article 7.- Responsables de la gestió del servei. 
1. El Consell d’Administració i el Director o la Direcció seran els màxims responsables de la gestió del servei i, com
a màxims responsables, seran nomenats pel Ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari corresponent, per majoria
qualificada de dos terços, previ informe preceptiu d’un Consell de naturalesa consultora i assessora que avaluarà la
capacitat, el mèrit i la idoneïtat del/s candidat/s.
2. Correspondrà als màxims responsables el disseny i la definició dels elements i criteris editorials bàsics a partir
dels quals es durà a terme la prestació del servei públic. 

Del Consell Consultiu i Assessor 

Article 8.- Creació, composició i nomenament. 
1. El Consell Consultiu i Assessor és un òrgan complementari, de caràcter consultiu, i orientador, integrat, bàsicament,
per components del món associatiu i cultural, professionals del periodisme, ja siguin persones destacades en el
camp dels mitjans de comunicació locals i generals o per una especial dedicació a entitats de diferents àmbits de la
localitat. 
2. El Consell Consultiu i Assessor del servei públic de ràdio de L’Aldea, estarà format per: 
a) El Director.
b) 1 representant per cada grup municipal 
c) Els/les Directors/es dels mitjans de comunicació locals que ofereixin productes o programacions centrats

bàsicament en L’Aldea.
d) 1 representant de cadascuna de les entitats associatives de la localitat.
e) 2 periodistes.
f) 1 representant de l’àmbit tècnic radiofònic 
No podran ser membres del Consell Consultiu i Assessor, en representació del teixit social, aquells professionals
que tinguin vincles professionals de forma remunerada amb la Corporació Local o alguna de les societats de titularitat
pública. 
3. Els membres del Consell Consultiu i Assessor seran nomenats pel Ple i es renovaran quan ho faci el Ple. La
Secretaria del Consell Consultiu i Assessor, amb dret a veu però sense vot, correspon qui designi l’Ajuntament. El
Consell Consultiu i Assessor es reunirà un mínim de tres cops l’any. El càrrec de membre del Consell Consultiu i
Assessor no està remunerat. 
4. El Consell Consultiu i Assessor haurà d’emetre els informes preceptius que pertoquin i durà a terme la resta de
funcions que marquin la Llei i aquest Reglament, així com les altres que li encomani l’Ajuntament. En aquest sentit,
i sense prejudici de les que puguin encomanar-se-li, les funcions prioritàries d’aquest Consell seran el seguiment de
la programació i dels continguts en general per tal de proposar iniciatives a la direcció del servei que permetin
optimitzar-ne el funcionament. El Consell també vetllarà per l’adequat compliment de les missions i principis del
servei públic de ràdio. 
5.- Com a òrgan municipal complementari, el Consell Consultiu i Assessor del servei públic de Ràdio de l’Ajuntament
de L’Aldea es regirà en tot allò no previst en aquest reglament, per les mateixes normes de funcionament que el Ple
municipal. 

Del contracte programa 

Article 9.- Naturalesa i finalitat. 
1. L’autonomia de la gestió directa i quotidiana del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea respecte dels
òrgans de govern s’ha de garantir mitjançant el contracte programa a subscriure entre l’Ajuntament de L’Aldea i qui
gestioni el servei públic de ràdio de la localitat de L’Aldea.
2. El contracte programa estableix, a partir de la definició dels principis regulats en el present reglament, el marc de
relacions recíproques entre l’Ajuntament de L’Aldea i el gestor del servei, amb la finalitat essencial de garantir el
finançament estable de la gestió del servei públic de ràdio de la localitat dfe L’Aldea.

Article 10.- Contingut. 
D’acord amb la seva naturalesa i finalitat, el contracte programa 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 d’ésser assumits per
qui gestioni el servei públic de ràdio de la localitat de L’Aldea.
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Article 11.- Procediment d’aprovació, durada i revisió. 
1. La proposta de contracte serà elaborada per l’Ajuntament de L’Aldea, i elevada al Ple municipal per a la seva
aprovació. 
2. La proposta de contracte programa s’aprovarà inicialment al Ple municipal i mentre està en procés d’informació
pública es remetrà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per tal que en faci l’informe preceptiu. Després d’aquest
període, es portarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva. 
3. La durada del contracte programa coincidirà amb el mandat, si bé es podrà proposar anualment, si escau, la seva
modificació, degudament justificada, en el supòsit de variacions significatives en les magnituds bàsiques que
determinen les necessitats de finançament, o altres supòsits extraordinaris que es plantegin durant la seva vigència,
en especial els derivats de la modificació del marc legislatiu del servei públic de ràdio o de l’entitat gestora del servei. 
4. Si finalitzada la durada del contracte programa no s’hagués aprovat encara el corresponent al quadrienni següent,
es considerarà automàticament prorrogat el contracte programa anterior fins a l’aprovació del nou. 
5. La Direcció farà un seguiment del contracte programa informant a les reunions del Consell del seu estat d’execució. 

Del finançament 

Article 12.- Finançament del servei. 
El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es finança amb les aportacions pressupostàries del propi
Ajuntament, els rendiments per la prestació de serveis, la venda o cessió de productes audiovisuals, la participació
en el mercat publicitari, els productes i rendes del patrimoni, les aportacions voluntàries, subvencions, herències,
llegats i donacions, els ingressos procedents de les operacions financeres que es puguin concertar i qualsevol altre
ingrés d’acord amb l’ordenament jurídic vigent. 

Disposició final 
Única.- L’entrada en vigor del reglament es produirà un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i una vegada s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el text
complet del reglament.
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