AJUNTAMENT D’ALCOVER

ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM “ALCOVER RÀDIO”
DE l’AJUNTAMENT D’ALCOVER.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Denominació i naturalesa jurídica
1. L’ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ “ALCOVER RÀDIO” DE
L’AJUNTAMENT D’ALCOVER és un organisme autònom de caràcter administratiu,
creat per l’Ajuntament d’Alcover, de conformitat amb els arts. 233,2, b) i 237 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. L’ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ “ALCOVER RÀDIO” té personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
3. L’Organisme Autònom es regeix per aquests Estatuts, pel reglament del servei que
aprovi l’Ajuntament i per les normes imperatives de dret intern i comunitari.
Article 2.- Seu de l’Organisme Autònom
El domicili de l’Organisme Autònom es fixa a l’Hort de Sant Antoni al carrer de Les
Rodes, d’Alcover.
Article 3.- Finalitat i objecte
L’Organisme Autònom té com a finalitat la gestió del servei públic de la radiofusió
sonora concedida a l’Ajuntament d’Alcover.
Article 4. Atribucions
Per l’acompliment del seu objecte, l’Organisme Autònom té les atribucions següents:
a) Adquirir i posseir tota classe de béns, alienar-los i gravar-los.
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Obtenir subvencions, auxilis i altres ajudes de la Unió Europea, de l’Estat, de
la Comunitat Autònoma, de Corporacions públiques i de particulars.
d) Acceptar herències, llegats i donacions.
e) Contractar obres, serveis i subministres.
f) Exercir accions judicials i administratives.
h) Tots els actes que siguin necessaris per aconseguir l’objecte de l’entitat.
Article 5.- Vigència i durada de l’Organisme Autònom.
L’Organisme Autònom té una vigència i una durada indefinides.
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CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ
Article 6.- Òrgans de l’Organisme Autònom.
Els òrgans de l’Organisme Autònom són:
a. El Consell d’Administració.
b. El President
c. El Secretari-Interventor
d. El Director de la Ràdio
Article 7.- El Consell d’Administració. Composició.
1. El Consell d’Administració és l’òrgan suprem de l’Organisme Autònom. El
componen el President i els vocals, designats tots ells pel Ple de la Corporació
municipal d’Alcover.
2. Les designacions han de recaure en persones que reuneixin els requisits següents:
El President serà l’Alcalde o un Regidor de l’Ajuntament.
Els Vocals seran un mínim de 4 persones majors d’edat designades de la següent
manera:
a) Cada grup polític designarà un vocal i un suplent.
b) A proposta del Regidor de Comunicació, es designaran fins a un màxim de 9
persones vinculades a diferents sectors (sanitat, comerç, educació...) de l’activitat
municipal.
3. La renovació dels components del Consell d’Administració serà cada dos anys,
prorrogables per dos més, si no es diu el contrari.
Article 8.- Funcions del Consell d’Administració.
Les funcions del Consell d’Administració són les següents:
a. L’aprovació de la proposta de pressupost anual d’ingressos i despeses, les
seves modificacions i liquidacions, que elevarà a l’Ajuntament per a la
tramitació de la seva aprovació.
b. L’aprovació de la memòria anual d’activitats presentada pel Director
c. Contractar obres, serveis i subministraments.
d. L’aprovació d’operacions de crèdit.
e. L’aprovació dels Reglaments de Règim Interior de l’Organisme Autònom.
f. Dictaminar sobre la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, i
proposar-ne l’aprovació a l’Ajuntament.
g. Adquirir, administrar i alienar els seus béns i drets. Per a l’alienació
requereix l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.
h. L’exercici d’accions administratives i judicials.
i. El nomenament del Director de l’Emissora de Ràdio.
j. Qualsevol altra que no estigui atribuïda a un altre dels òrgans de l’Organisme
Autònom.
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Article 9.- El President.
1. El President de l’Organisme Autònom és designat pel Ple de la Corporació
Municipal.
2. Són funcions del President:
a. Representar l’Organisme Autònom.
b. Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions del Consell
d’Administració, i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
c. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell d’Administració.
d. Contractar obres, serveis i subministraments de durada inferior a un any i la
quantia els quals no superi el 5 % del pressupost de l’Organisme Autònom ni el 50 %
del límit general de la contractació directa.
e. Exercir la superior direcció, inspecció i impuls de les actuacions que dugui a
terme l’Organisme Autònom.
f. Ordenar els pagaments, dins les normes d’execució del pressupost.
g. Exercir accions administratives i judicials en casos d’urgència.
3. El President pot delegar les seves funcions en altres Vocals del Consell
d’Administració.
Article 10.- El secretari-Interventor.
Serà Secretari-Interventor qui ho sigui de l’Ajuntament o qui ell delegui. Desenvoluparà
les funcions pròpies del càrrec segons la legislació de règim local.
Article 11.- El Director de l’Emissora de Ràdio.
1. El Director de l’Emissora té les funcions que es relacionen seguidament, les quals
s’exerciran d’acord amb les directrius fixades pel Consell d’Administració:
a. Dirigir l’administració de l’Organisme Autònom, coordinar els serveis i
executar els acords del Consell d’Administració.
b. Exercir la direcció periodística del medi.
c. Elaborar i elevar al Consell d’Administració una memòria anual d’activitats
de l’emissora en la que s’avaluarà el grau d’assoliment dels objectius anuals
i es proposaran nous objectius per l’any vinent i mesures valorades per
assolir-los.
a. d. Exercir les altres funcions que el Consell d’Administració o el President li
deleguin.
2. El càrrec de Director és incompatible amb el de Vocal del Consell d’Administració,
però pot assistir a les seves sessions amb veu i sense vot.
Article 12.- Règim de contractació i d’adscripció del personal.
L’Organisme Autònom podrà contractar personal en règim de relació laboral, subjecte a
la normativa d’aplicació als Ens locals i l’Ajuntament hi podrà adscriure personal propi,
que mantindrà la seva situació de servei en actiu en aquest.
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CAPÍTOL III.- RÈGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT
Article 13.- Règim jurídic.
El funcionament de l’Organisme Autònom se subjectarà a les disposicions de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Reial
Decret 2.668/86, de 28 de novembre, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i de la Llei 3)/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Article 14.- De les sessions.
1. El Consell d’Administració es reunirà en sessió ordinària un cop cada any.
2.El Consell d’Administració es reunirà en sessió extraordinària a iniciativa del
President o quan li ho sol·licitin dos dels seus membres, sempre que es compti amb la
presència del President i del Secretari-Interventor, o dels qui vàlidament els supleixin.
3. El Consell d’Administració només podrà deliberar i prendre acords sobre les
qüestions que hagin estat incloses a l’ordre del dia. No obstant, en cas que siguin
presents en la sessió tots els membres del Consell d’Administració, i sigui aprovada la
urgència per majoria absoluta, podran tractar-se i adoptar-se acords sobre altres afers.
4. Els acords del Consell d’Administració s’adopten per majoria simple de vots.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
Article 15.- El Pressupost.
El Consell d’Administració aprova anualment la proposta del Pressupost de
l’Organisme Autònom, el projecte del qual haurà estat preparat pel Director i informat
pel Secretari-Interventor. El pressupost serà tramès a l’Ajuntament per a la seva
consolidació amb el pressupost municipal.
Article 16.- El Patrimoni
L’Organisme Autònom posseeix un patrimoni propi, que està constituït per
a) Les aportacions inicials de l’Ajuntament.
b) Els ingressos procedents del rendiment del seu patrimoni, i altres de dret
privat.
c) Els ingressos que rebi en virtut del preu públic per l’emissió de publicitat.
d) Les subvencions, auxilis i altres ajudes que rebi de la Unió Europea, de
l’Estat, de la Comunitat Autònoma, de l’Administració local, d’altres Entitats i
Corporacions de dret públic, i de particulars.

Plaça Nova, 3 · Tel.977. 76.04.41· Fax. 977.76.05.41· 43460 ALCOVER (Alt Camp) a/e:ajuntament@alcover.cat

AJUNTAMENT D’ALCOVER

CAPÍTOL V.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ.
Article 17.- Modificació dels Estatuts.
La modificació d’aquests Estatuts només es pot produir complint els requisits i el
procediment observats per a llur aprovació.
Article 18.- Extinció de l’Organisme Autònom.
1. L’Organisme Autònom s’extingirà per acord del Ple de la Corporació municipal
d’Alcover.
2. L’extinció de l’Organisme Autònom comportarà la incorporació dels seus béns, drets
i obligacions al patrimoni de l’Ajuntament d’Alcover, que el succeirà universalment.
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