ACTA NÚM. 2/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRER DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU )
Laia Briones Buixassa (CIU)

Absents:

A les 22:30 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió extraordinària i urgent convocada
en legal forma, primera convocatòria.

Cap

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:

1.
2.

Ratificació de la urgència de la convocatòria
Nomenament de la Comissió Gestora del Servei Públic de la Ràdio Municipal de
Campdevànol

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
El Sr. Ramon Perearnau, com a membre l’equip de govern, presenta una proposta
que va quedar sobre la taula al Ple passat perquè ell mateix ho va proposar.
Justifica la urgència pel fet que abans del 28 de febrer s’ha de trobar una solució a
la gestió del Servei de Ràdio Campdevànol.
El Sr. Manso esmenta que si la moció el que vol és únicament crear la Comissió per
estudiar el futur de la Ràdio, no tenen cap inconvenient en que passi pel Ple.
El Ple APROVA la urgència de la convocatòria per unanimitat dels onze
membres assistents dels onze que de Dret formen la Corporació.
2. Nomenament de la Comissió Gestora del Servei Públic de la Ràdio
Municipal de Campdevànol
Vista la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual en especial els
seus articles 40 i següents, què regulen les l’objecte i les obligacions dels prestadors públics
del servei de comunicació audiovisual com ara:
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Art 40: “El servei públic de comunicació audiovisual té per objecte la producció, edició i
difusió d’un conjunt de canals de ràdio, televisió i serveis d’informació en línia amb
programacions diverses i equilibrades per a tot tipus de públic, que cobreixen tots els
gèneres, destinades a satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment
de la societat i a preservar el pluralisme en els mitjans de comunicació”.
Art 42: “Els criteris rectors de la direcció editorial del prestador de servei públic de
comunicació audiovisual els ha d’elaborar un òrgan la composició del qual reflecteixi el
pluralisme polític i social de l’àmbit de la seva cobertura.”
Art 43.5: “Amb la finalitat de quantificar el cost net del servei públic de comunicació
audiovisual, els prestadors d’aquest servei han de disposar de separació de comptes per
activitats així com portar un sistema de comptabilitat analítica que separi la imputació
d’ingressos i costos de l’activitat de servei públic, dels continguts comercials i de les
activitats restants. Igualment, els prestadors del servei públic de comunicació audiovisual
han de procedir progressivament a la separació estructural de les seves activitats per
garantir els preus de transferència i el respecte a les condicions de mercat. Tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei 4/2007, de 3 d’abril, de transparència.”
Vist el Reglament de Servei de l’Emissora Municipal RADIO CAMPDEVÀNOL que preveu com a
òrgans de gestió directa el Ple, la Comissió Delegada i el Comitè Executiu que han de reflectir
la pluralitat política del consistori;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Nomenar de conformitat al Reglament de Servei de l’Emissora Municipal RADIO
CAMPDEVÀNOL, els membres de la Comissió Delegada del Servei Públic de l’Emissora
Municipal RADIO CAMPDEVÀNOL, els quals representen el pluralisme polític de la corporació,
següents:
Presidència:
Vocals:

-

Alcaldia (PSC)
Dos del grup de CIU
Un del grup de IC-V
Un del grup No Adscrit

De conformitat a l’article 14 del Reglament del Servei aquesta Comissió Delegada haurà de
nomenar el Comitè Executiu.
2. Comunicar aquest acord a l’empresa LIVE FM per a la seva deguda constància.

El Sr. Perearnau explica que els treballadors de la Ràdio li han manifestat la seva
angoixa pel seu futur. Caldria que el consistori prengués una determinació sobre la
manera de gestionar la Ràdio. La manera serà a través de la Comissió que es
proposa de crear.
La moció és la mateixa que es va deixar sobre la taula al Ple passat.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
22:40 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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