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Excusats: 
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Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de la creació del consorci per a la gestió de la TDT local pública de la 
selva interior i els seus estatuts 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser 
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT 
LOCAL PÚBLICA DE LA SELVA INTERIOR I ELS SEUS ESTATUTS 

Relació de fets 

El Pla tècnic nacional de la televisió digital local aprovat per Reial Decret 439/2004, 12 
de març, va determinar la creació de dos programes de televisió digital locals a la 
comarca de la Selva: Blanes 1 i Blanes 2. 
 
Per mitjà de la resolució PRE/2804/2005, de 27 de setembre, es va donar publicitat a 
l’acord del Govern de data 20 de setembre que estableix el procediment de concessió 
de programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos al Pla tècnic 
nacional. 
 
Presentades les corresponents sol·licituds es va atorgar la concessió dels canals 
Blanes 1 i Blanes 2 als següents municipis: 
 
- Blanes 1: Ajuntaments de Blanes, Tossa de Mar i Lloret de Mar. 
 
- Blanes 2: Ajuntaments de Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, 
Anglès, Maçanet de la Selva i Breda. 
 
El Consell Comarcal té la voluntat d’impulsar la creació dels programes de televisió 
digital a la comarca de la Selva.  
 
Per la seva part els ajuntaments de Blanes, Tossa de Mar i Lloret de Mar varen iniciar  
l’any 2007 la creació del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL 
LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE LA SELVA MARÍTIMA-CANAL BLANES. 
 
En el Consell d’Alcaldes celebrat el 30 de març de 2006 els assistents varen acordar 
que els plens dels respectius ajuntaments sol·licitarien la creació d’un consorci per a la 
gestió del canal corresponent a Blanes 2. 
 
Per mitjà de Resolució del President del Consell Comarcal de data 13 de setembre de 
2006 va aprovar els estatuts del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 

   



DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ BLANES (programa núm. 2 del 
canal múltiple 42 amb referència TL01GI), per tal que actues com a entitat gestora del 
programa. 
 
Aquests estatuts varen ser exposats al públic per 30 dies, sense que consti haver-se 
l’aprovació definitiva dels estatuts per part d’acord del Ple adoptat per la majoria 
absoluta dels seus membres, ni la seva publicació íntegre, motiu pel qual i degut al 
temps transcorregut des d’aleshores es considera oportú realitzar una nova aprovació 
inicial dels estatuts del consorci. 
 
Recentment, la sentència del TSJ de Catalunya de 10 de març de 2010 ha declarat la 
nul·litat del procediment de concessió de programes de televisió digital als municipis 
de Catalunya, fet que pot obligar a la Generalitat de Catalunya a fer una nova 
concessió. Per aquest motiu resulta urgent la creació del consorci amb els municipis 
concessionaris del programa de televisió “Blanes 2” als efectes de poder exercir el 
més aviat possible els drets derivats de la concessió d’aquest programa, i així evitar la 
pèrdua dels drets concessionals per part dels municipis beneficiats. 

Fonaments de dret 

Són d’aplicació els articles 313, en relació amb el 160, del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el  

Proposta 

En conseqüència el president proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment la creació i la constitució del CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA SELVA INTERIOR per 
tal que actuï com a ens gestor del programa núm. 2 del canal múltiple 42 amb 
referència TL01GI “Blanes 2”, i aprovar-ne els seus estatuts. 

Segon.- Sotmetre a informació pública els estatuts aprovats en l'acord anterior, per un 
període de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de poder ser examinats i, si escau, formular les 
reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que 
disposa l'article 313, en relació amb el 160, del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals. Els estatuts s'entendran aprovats definitivament si en aquest termini 
no es formulen reclamacions ni al·legacions. Un cop aprovats definitivament ordenar la 
seva publicació íntegre al BOP de Girona. 

Tercer.- Facultar el president perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti les 
autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives, així com la seva 
inscripció en el registre pertinent. 

   



Quart.- Sol·licitar als ajuntaments concessionaris del programa de TDT “Blanes 2” 
l’adopció, per part dels respectius plenaris, dels acords d’aprovació d’aquests estatuts, 
encomanant al Consell Comarcal de la Selva les gestions necessàries per a la seva 
exposició pública a través d’una publicació conjunta, així com les demés gestions 
necessàries per la seva efectiva constitució.  
 
ANNEX 
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL 
LOCAL PÚBLICA DE LA SELVA INTERIOR 
 
CAPÍTOL  I 
Disposicions Generals 

Article 1. Constitució i denominació 

 
Amb la denominació  “Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la 
Selva Interior” es constitueix un Consorci de caràcter local,  en els termes de  l’article 
87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles  
269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 312 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per a l’acompliment de l’objecte assenyalat als presents 
Estatuts. 

Article 2. Objecte 

 
2.1. Constitueix l’objecte del Consorci, com a entitat gestora, la gestió conjunta del 
canal públic de televisió digital local que correspon als ajuntaments, segons estableix 
l’acord de la Comissió de Govern de Política Institucional i d’acord amb la Llei 41/95, 
de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, que la configura com un 
mitjà audiovisual de comunicació amb la naturalesa de servei públic; i d’acord també 
amb el procediment establert a la mateixa llei i a la Llei 10/05, de 14 de juny, de 
mesures urgents per a l’ impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la 
televisió per cable i de foment del pluralisme. 
 
2.2. També serà objecte del Consorci qualsevol altra activitat connexa o vinculada amb 
la de l’apartat anterior. 

Article 3. Naturalesa  i règim jurídic 

 
3.1. El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda 
per temps indefinit, que es regeix per aquests Estatuts, per la legislació de règim local, 
la legislació sobre el règim audiovisual i altra sectorial, en el seu cas aplicable, i pel 
Reglament d’organització i funcionament del servei televisiu, que pertocarà aprovar al 
Ple de conformitat amb el que regula l’article 33.1 de la Llei 22/05, de 29 de desembre, 
de Comunicació Audiovisual de Catalunya, i pels Reglaments Interns que regulin la 
seva organització, funcionament i l’ordenació de les diverses activitats i, 
supletòriament,  per les disposicions legals que li siguin aplicables. 

   



 

3.2. El Consorci, regulat per aquests Estatuts, està dotat de personalitat jurídica plena i 
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i 
privat que requereixi la realització dels seus propis objectius. 

 
3.3. El Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que 
com Entitat de Dret Públic li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, 
gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar 
recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general realitzar tots els actes 
necessaris per l’acompliment de les finalitats que li són atribuïdes d’acord amb el que 
disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable. 
 
3.4. Com a administració pública, i d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 
Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, correspon al Consorci en l’àmbit de les seves competències i 
en els termes establerts per la  legislació de  règim local, les potestats i prerrogatives 
següents: 

a) La reglamentària i d’autoorganització. 
b) La tributària, referida exclusivament a l’establiment de preus públics, taxes i 

contribucions especials, i la financera. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici de llurs bens. 
e) La d’execució forçosa  i la sancionadora. 
f) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords. 
g) La presumpció de legitimitat i la d’executivitat de llurs actes i acords. 
h) La d’inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les lleis, 

i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda 
Pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la 
Hisenda de l’Estat i de la Generalitat. 

i) La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat en els termes 
establerts per les  Lleis. 

 
3.5. L’activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi Consorci, per les 
entitats consorciades, mitjançant la formalització del corresponent conveni d’encomana 
de gestió, o pels organismes o societats instrumentals del Consorci. 

Article 4. Entitats consorciades 

 
4.1. El Consorci és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
per a l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament pel Consell Comarcal de 
la Selva, i els ajuntaments de Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, 
Anglès, Maçanet de la Selva i Breda. 
  
- Els municipis esmentats participen en el consorci com a concessionaris del programa 
núm. 2 del canal múltiple 42 amb referència TL01GI , denominat Blanes pel Pla Tècnic 
Nacional de la Televisió Digital Local (PTNTDL) aprovat pel Reial Decret 439/04, de 12 

   



de març,  i modificat pel Reial Decret 2268/04, de 3 de desembre i pel Reial Decret 
944/05, de 29 de juliol. 
 
- El Consell Comarcal impulsa aquest consorci, d’acord amb les competències que li 
atorga l’article 28 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i, concretament, 
l’article 28.1.d que fa referència a la cooperació amb els municipis en l’establiment de 
nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori. 
 
4.2. Podran adherir-se al consorci els municipis de la comarca de la Selva que no 
hagin resultat concessionaris del programa de televisió que tinguin interès en participar 
en la gestió del servei públic audiovisual. 
 
4.3. També podran adherir-se altres entitats públiques que tinguin com interès propi en 
la gestió del servei de televisió digital local. 

4.4. En un annex als presents Estatuts, que tindrà la consideració de part integrant 
d’aquests, es relacionaran en cada moment les entitats integrades al Consorci. 
L’esmentat annex es renovarà automàticament amb l’acord d’admissió o de renúncia 
dels seus membres. 

 
4.5. L’acord d’admissió de nous membres haurà de ser adoptat pel Ple del Consorci 
per majoria absoluta dels seus membres i formalitzat en un conveni d’adhesió on 
s’especificaran les condicions d’integració i les seves obligacions, així com 
l’acceptació dels presents Estatuts. Els nous membres del Consorci que s’incorporin 
en posteritat a la seva constitució, satisfaran una quota  d’admissió, la quantitat de la 
qual es determinarà pel Ple del Consorci. 

Article 5.  Domicili 

El domicili del Consorci serà el del Consell Comarcal de la Selva. Tanmateix, per acord 
del Ple, el Consorci, podrà modificar el seu domicili. 
 
CAPÍTOL II 
Organització i funcionament  

Article 6. Òrgans de govern  i complementaris 

 
6.1. Els òrgans de govern del Consorci són: 

a) El Ple del Consorci. 
b) La Comissió Executiva 
c) El President o Presidenta. 

 
6.2. Els representants dels municipis en els òrgans de govern del Consorci hauran de 
ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran 
nomenats i substituïts lliurement pels respectius ens consorciats. Llur mandat 
coincidirà amb el període que duri el del consistori que li haig encomanat l’esmentada 
representació. En cas d’absència, vacant o malaltia del representant nomenat, podrà 
substituir-lo qualsevol membre electe de la corporació consorciada que sigui designat 
pels respectiu òrgan de govern de la mateixa. 

   



 
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest 
mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la 
convocatòria i celebració de la sessió del Ple per a la renovació dels seus membres. 
Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre 
mesos des de la constitució de les Corporacions Locals. 
 
6.3. El Ple del Consorci  ha de crear un Consell de naturalesa consultiva i assessora, 
tal i com determina l’article 33.2 de la Llei 22/05, de 29 de desembre, de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya que, entre d’altres  funcions, ha d’emetre un 
informe preceptiu  sobre la capacitat, mèrit i idoneïtat dels candidats pera 
desenvolupar els càrrecs de màxima responsabilitat  de la gestió del servei públic  
audiovisual d’àmbit local. 
 
6.4. Aquest Consell ha de garantir, d’acord amb el contracte programa i amb el que 
estableixi el reglament d’organització i funcionament, la participació dels grups socials i 
polítics més  representatius dins el territori corresponent, i també de les entitats sense 
ànim de lucre del mateix territori. 
 
Article 7. El Ple 
 
7.1. Funcions 
 
El Ple és l’ òrgan decisori superior del Consorci, i té atribuïdes les següents funcions i 
facultats: 
 

a) Aprovar el Reglament d’organització i funcionament del servei de televisió 
digital local i, en el seu cas, altres reglaments interns del Consorci. 

b) Nomenar el director del servei de televisió digital local i, si s’escau, altre 
personal directiu, en els termes que disposi el Reglament d’organització i 
funcionament del servei. 

c) Aprovar el contracte-programa pel finançament del servei de televisió digital 
local, en els termes que disposa l’article 33.3 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

d) Aprovar anualment el Compte General i la memòria de les activitats realitzades. 
e) Aprovar l’admissió o la separació d’entitats i fixar-ne la participació econòmica 

que els hi correspongui com a membres del Consorci. 
f) Modificar els Estatuts. 
g) Acordar la dissolució i liquidació del Consorci. 
h) Crear ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
i) Aprovar l’ampliació dels objectius del Consorci. 
j) Aprovar les operacions de crèdit. 
k) Aprovar les operacions de tresoreria. 
l) Aprovar el Pressupost, el pla d’inversions i el programa financer que el 

complementi i la seva liquidació. 
 
7.2. Composició 

   



 
El Ple del Consorci estarà composat per dos representants del Consell Comarcal de la 
Selva i dos representants de cada ajuntament concessionari del programa de televisió 
digital local; i són nomenats, cessats i substituïts per les entitats a les que representen. 
 
Quan es produeixi la incorporació de nous membres es determinarà per acord plenari 
els representants que tindrà cadascun, podent incrementar o disminuir el nombre de 
representants de què disposin en cada moment les entitats consorciades. 
 
7.3. Règim de sessions 
 
a) El Ple del Consorci es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any, i en sessió 
extraordinària a petició d’una quarta part dels seus membres o sempre que ho 
decideixi el President. 
 
b) La convocatòria de les reunions del Ple es farà mitjançant correu electrònic adreçat 
a la direcció de correu electrònic que cada membre designi a l’efecte, amb quatre dies 
d’antelació a la data de la reunió. Contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran 
prendre acords, llevat que, essent presents tots els representats, l’assumpte sigui 
declarat d’urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta. En casos d’urgència la 
convocatòria es farà, al menys, amb 24 hores d’antelació. Així mateix, el Ple del 
Consorci podrà celebrar sessió extraordinària i urgent si així ho decideix per unanimitat 
i estan reunits tots els seus membres. 
 
c) Per a la vàlida constitució del Ple del Consorci es requerirà la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres, essent possible la seva constitució en segona 
convocatòria, amb la presència d’un terç dels seus membres. Aquest quòrum s’ha de 
mantenir durant tota la sessió. En tot cas, serà necessària la presència del President/a 
i del Secretari/a, o dels qui legalment els substitueixin. 
 
7.4.  Adopció d’acords 
 
a) Els acords es prendran per la majoria dels vots presents o representats.  
 
b) La representació i el vot dels integrants del Ple del Consorci podran ser delegats en 
un altre membre d’aquest, mitjançant una carta adreçada al President del Consorci 
amb un mínim de 24 hores d’antelació al inici de la sessió. 
 
Article 8.  La  Comissió  Executiva 
 
8.1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió 
ordinàries del Consorci. 
 
8.2.  La Comissió Executiva té la composició següent:  
 

a) El President o Presidenta del Consorci. 
b) Els Vicepresidents i /o Vicepresidentes.  

   



c) Seran escollits pel Ple, d’entre els seus membres, fins un màxim de 5, 3 dels 
quals tindran la consideració de vicepresidents i substituiran al President/a,  en 
l’ordre que en el seu cas s’estableixi, en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 

 
8.3. Correspon a la Comissió  Executiva: 
 

a) Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci. 
b) Exercir les funcions assignades per la normativa de règim local a la Comissió 

Especial de Comptes i informar els assumptes que s’elevin al Ple per a la seva 
aprovació. 

c) Modificar el Pressupost, el pla d’inversions i el programa financer que el 
complementi i la seva liquidació. 

d) Aprovar la plantilla de personal del Consorci. 
e) Aprovar les retribucions del personal del Consorci. 
f) Contractar les obres, els serveis i els subministraments, quan no sigui 

competència de la Presidència del Consorci. 
g) Adoptar totes les mesures que siguin més adequades per la millor organització i 

funcionament dels serveis que fonamenten el Consorci. 
h) En general totes aquelles funcions que essent inherents a les comeses pròpies 

del Consorci, el Ple o el President o Presidenta del Consorci li deleguin, amb els 
límits que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
règim Local.    

i) Aprovar els compromisos necessari per al funcionament del Consorci i, en 
especial, els convenis i d’altres instruments de col·laboració amb entitats 
públiques i/o privades. 

 
8.4. La Comissió executiva es reunirà com a mínim una vegada cada mes en sessió 
ordinària, i en sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o 
quan ho decideixi així el seu President. 
 
8.5. El règim de convocatòria de les sessions i el quòrum d’assistència per a 
considerar constituïda vàlidament la sessió serà el previst a l’article 7.3. Els acords 
s’adoptaran per majoria simple dels membres presents. 
 
Article 9. El President/a 
 
9.1.  El Ple del Consorci elegirà, d’entre els seus membres, un President i els 
vicepresidents 
 
9.2. Corresponen al President/a les atribucions següents: 
 

a) Dirigir el govern i l’administració del Consorci. 
b) Exercir la representació institucional del Consorci. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb 

vot de qualitat. 
d) Elevar al Ple la documentació i els informes que consideri oportuns. 
e) Ordenar la publicació dels acords del Consorci. 

   



f) Exercir la direcció superior del personal i nomenar, separar així com sancionar 
el personal, i aprovar les bases de selecció. 

g) Exercir accions judicials i administratives 
h) Aprovar la contractació d’obres i serveis de duració no superior a un any, que 

no ultrapassin l’import del 10% dels recursos ordinaris o no afectin més d’un 
exercici econòmic. 

i) Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments. 
j) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis propis del Consorci i les seves obres. 
k) Realitzar les altres atribucions que pugui assignar-li la normativa vigent així 

com les funcions no atribuïdes al Ple del Consorci o a la Comissió Executiva. 
 
CAPÍTOL III 
Règim de personal, patrimonial i econòmic 
 
Article 10. Personal 
 
10.1. El personal al servei del Consorci s’integrarà en la plantilla aprovada pel Ple del 
Consorci, en la qual constarà el número, classificació, categoria, funcions i retribucions 
dels llocs de treball. 
 
10.2 . La selecció de personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons 
les bases que elabori el Ple del Consorci. 
 
10.3.  Podran prestar serveis al Consorci el personal que hi adscrigui qualsevol de les 
entitats membres, i també personal dels organismes o societats instrumentals del 
Consorci d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 
Article 11. Secretari i interventor 
 
11.1. El Consorci és assistir per un secretari o secretària. 
 
11.2. El seu nomenament i cessament correspon al Ple, a proposta del president o 
presidenta. 
 
11.3. El càrrec ha de recaure en una persona que posseeixi la llicenciatura en dret i 
que no ostenti la condició de membre del Ple. 
 
11.4. Funcions del secretari o secretària del Consorci: 
 
Correspon al secretari o secretària les funcions següents: 

a) Actuar de secretari o secretària de les sessions del Ple i del Comitè Executiu, 
amb veu però sense vot i estendre’n les actes corresponents. 

b) Actuar de secretari o secretària de les altres comissions, consells o comitès, 
creats a iniciativa del Ple. 

c) Preparar i trametre les convocatòries de les sessions, per odre del president o 
presidenta. 

d) Procedir a la lectura de l’acta de la sessió, per tal que es pugui sotmetre a 
l’aprovació dels membres. 

   



e) Custodiar l’arxiu i el registre de les actes. 
f) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan de govern, així 

com, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra mena 
d’escrit dels que n’hagi de tenir coneixement per raó de la seva condició de 
secretari o secretària. 

g) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes. 
h) Certificar els actes i les resolucions de la presidència i els acords del Ple, així 

com els antecedents, llibres i documents del Consorci amb el vistiplau del 
president o presidenta. 

i) Qualsevol altra funció inherent a la condició de secretari o secretària, així com 
aquelles que li delegui o encomani el president o presidenta. 

j) El secretari o secretària percep, si és el cas, les retribucions o els drets 
d’assistència per la concurrència a les sessions del Ple que legalment el 
correspongui en la forma i la quantia que acord el Ple de conformitat amb la 
normalitza aplicable. 

 
Article 12. Patrimoni 
 
12.1. El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol 
classe, quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el 
Ple del Consorci. 
 
12.2. Les entitats membres podran adscriure al Consorci béns de domini públic o 
patrimonials per la consecució de les finalitats consorcials. Els esmentats béns 
conservaran la qualificació originària.   
 
Article 13. Recursos econòmics  
 
13.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 
següents: 
a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Subvencions, ajudes i donatius.  
c) Rendiment dels serveis que presti. 
d) Productes del seu patrimoni. 
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb les lleis. 
 
13.2. Quan l’entitat consorciada sigui un municipi, la seva participació al finançament 
de les despeses de funcionament del Consorci es realitzarà en proporció a la seva 
població de dret.  
 
13.3.Quan el membre del Consorci no tingui aquesta condició municipal, la referida 
participació es determinarà en el conveni d’adhesió, que preveu l’article 4.5 dels 
presents Estatuts.  
 
13.4. L’aportació que correspondrà al Consell Comarcal de la Selva, es determinarà  
com a servei de suport administratiu, econòmic i jurídic al Consorci, així com aquells 
altres que es considerin i que caldrà aprovar pel Ple del Consorci. 
 

   



13.5. El Ple del Consorci fixarà, cada any, l’aportació econòmica que pertoca a cada 
membre, en l’aprovació del pressupost. 
 
13.6. El Ple podrà acordar l’establiment d’aportacions extraordinàries 
 
Article 14. Règim pressupostari i comptable 
 
14.1.  El Ple del Consorci, aprovarà un pressupost anual d’ingressos i despeses abans 
del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. 
Igualment, n’aprovarà, en el seu cas, les modificacions durant l’exercici. Si en aquella 
data no s’ha aprovat el pressupost, s’entendrà prorrogat l’anterior. 
 
14.2. El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions vigents sobre 
règim local. 
 
14.3. Les Bases d’Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 
fa, entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses; 
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i operatòria en 
pagaments. 
 
14.4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la 
comptabilitat pública i s’adaptarà a la normativa de règim local. La fiscalització interna 
de la gestió econòmica - financera i pressupostària pertocarà a la Intervenció del 
Consorci. 
 
CAPÍTOL IV 
Dissolució i separació 
 
Article 15.  Dissolució 
 
15.1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum 
assenyalat a l’article  7.4  d’aquests Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius. 
 
15.2.  L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels 
béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 
 
15.3 En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Article 16. Separació 
 
16.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se 
comunicant-ho al President del Consorci, amb 3 mesos d’antelació a la data 
d’aprovació dels pressupostos de l’exercici següent, sempre que l’entitat que es 
separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de 
les obligacions aprovades fins al moment de la separació.  

   



 
16.2. No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, 
obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment. 
 
16.3. Les separacions o baixes d’entitats integrants del Consorci tindran la 
corresponent constatació en l’annex previst a l’article  4.4 dels presents Estatuts i 
seran comunicades a aquelles administracions a les que legalment pertoqui i, en 
qualsevol cas, al Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 
16.4. El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit 
a l’article 7.4 dels presents Estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas 
d’incompliment reiterat de les seves obligacions econòmiques envers el Consorci o 
d’incompliment greu d’altres obligacions que tingui com a membre d’aquest. 
 
Disposició addicional primera:  Efectes de les modificacions legislatives 
La referència que es fa a l’article 1 dels presents Estatuts a normes reguladores del 
present consorci s’entendrà feta a les successives que, eventualment, modifiquin o 
desenvolupin les vigents. 
 
Disposició transitòria primera: Durada màxima del primer nomenament dels 
membres dels diferents òrgans de govern 
La durada del primer nomenament dels membres dels diferents òrgans de govern 
previstos a l’article 6 abastarà, com a màxim, fins als quatre mesos posteriors a les 
primeres eleccions locals que se celebrin.  
 
Intervencions: 
 
El senyor president inicia el torn d’intervencions fent una explicació sobre el contingut 
de la proposta els motius que han portat a la convocatòria d’aquest ple extraordinari. 
Fa referència a la recent sentència del TSJ de Catalunya que ha anul·lat les bases de 
la convocatòria de concessions de canals públics de TDT. Així mateix, informa als 
consellers que en la reunió celebrada amb la Generalitat de Catalunya referent a 
aquesta resolució els varen informar que aquelles administracions que no haguessin 
iniciat les emissions abans del dia 1 de novembre d’enguany podrien perdre els seus 
drets concessionals. 
 
Finalment, fa un resum del contingut dels estatuts proposats i de les finalitats del 
consorci. Explica que ha parlat amb la meitat dels ajuntaments concessionaris de la 
TDT i que tots ho veuen clar a excepció de l’Ajuntament d’Anglès que es va posicionar 
desfavorablement per temes econòmics, tot i que confia finalment tenir l’aprovació de 
tots ells. 
 
Intervenció del senyor Passarell 
 
El president dóna la paraula al senyor Passarell que pregunta si la creació del consorci 
ha d’estar ratificada per tots els ajuntaments, tot i considerar positiva la proposta i 
esperar que es pugui tirar endavant el procés. 
 

   



El senyor president respon que efectivament han d’aprovar-ho els ajuntaments, tot i 
que en primera instància seria suficient una resolució d’alcaldia encomanant al Consell 
les gestions oportunes per a la seva creació, i que després de la informació pública 
podria ratificar-se per part del ple municipal. Afegeix que els ajuntaments 
concessionaris que no vulguin integrar-se al consorci hauran de renunciar als seus 
drets, malgrat que el consorci també pot créixer amb l’entrada d’altres municipis que 
no siguin estrictament els concessionaris. 
 
Intervenció del senyor David Merino 
 
Seguidament dóna la paraula al senyor Merino que expressa que és una oportunitat 
important per la comarca, i que és una eina positiva, per tant que donaran suport a la 
proposta. 
 
El senyor Merino abandona la sala després de la seva intervenció. 
 
Intervenció del senyor Joan Salmeron 
 
Pren la paraula el senyor Salmeron que manifesta que donaran suport a la proposta, 
però que malgrat aquest fet té una sèrie de preguntes en relació a la ratificació dels 
estatuts pels ajuntaments membres, la incorporació de la Selva marítima al consorci i 
la necessitat de contractar un gerent que en porti la gestió. 
 
Intervenció del senyor Josep Romaguera 
 
Seguidament el senyor Romaguera demana una sèrie d’aclariments en relació al 
contingut dels estatuts. 
 
El president respon a les dues intervencions manifestant que amb aquest consorci es 
busca una representació plural de tota la comarca. Indica que es tracta d’uns estatuts 
estàndards, i que els principis que inspiren la seva actuació són el seny, el respecte i 
la bona entesa. I que vetllarà per tal que quan es posi en funcionament aquesta 
televisió hi hagi una representació plural dels partits i associacions socials de la 
comarca. En una televisió comarcal no creu que pugui haver-hi una utilització partidista 
com podria passar, per posar un exemple, en el cas d’un municipi políticament molt 
dividit. Demana un esforç de credibilitat i bona fe en l’actuació dels òrgans de govern 
del Consell i dels Ajuntaments implicats. 
 
El senyor Romaguera respon que valora la posició de credibilitat i pluralitat del senyor 
Gironès. Posa de manifest que sempre que el Consell lideri aquesta iniciativa ho veu 
positiu, però que el Consell no té la majoria en aquest consorci. 
 
El president argumenta que els municipis per si mateixos podien crear aquest 
consorci, i en canvi no ho han fet. La presència del Consell Comarcal és l’element 
d’estabilitat de les possibles tensions entre els ajuntaments. 
 
Intervenció de la senyora Conxita Boldú 
 

   



   

La senyora Boldú manifesta que votaran a favor de la proposta i esperen que aquesta 
vegada tiri endavant la creació del consorci. Afegeix que és important que hi hagi 
diàleg entre tota la comarca, interior i marítima, i que espera que el dia 1 de novembre 
puguin haver començat les emissions. 
 
Intervenció del senyor Rafel Reixach 
 
El senyor Reixach s’uneix a les paraules del president i espera que aquesta oportunitat 
no es deixi passar. 
 
Intervenció de senyor Alfons Soms 
 
El senyor Soms sol·licita la paraula en condició d’alcalde de l’Ajuntament de Maçanet, 
com a membre del consorci. Fa una explicació dels motius que varen portar a Maçanet 
a demanar ser concessionaris d’un canal de TDT, ja que anteriorment ja disposaven 
d’un canal analògic. I que amb els requeriments tècnics i jurídics actuals no és 
possible una televisió per a cada municipi, motiu pel qual cal unir els esforços de la 
comarca per tirar endavant aquesta iniciativa. 
 
Intervenció del senyor Ignasi Riera 
 
El senyor Riera considera que aquest projecte pot servir per cohesionar la comarca, tot 
i reconèixer que és una iniciativa difícil per les dificultats econòmiques en què es 
troben les administracions locals. Apunta a què en el futur la solució passa per la unió 
dels consorcis de la Selva marítima i interior, i que aquest pas pot ser l’inici d’aquesta 
unió. 
 
El president agraeix el suport rebut i espera tenir abans de 15 dies, pel Consell 
d’Alcaldes, els costos de creació del consorci. En el ple del juliol podrien tenir-se 
definitivament aprovats els estatuts i tenir les aportacions econòmiques ajustades de 
cadascú. 
 
Votació:  
 
Sotmesa a votació la proposta és APROVADA amb el següent resultat 
Vots a favor: 20  
Vots en contra: 
Abstencions: 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau    
        El president  
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