ESTATUTS DEL PATRONAT DE
L’EMISSORA MUNICIPAL DE TORRELLES DE LLOBREGAT

CAPÍTOL I. Naturalesa i finalitats del Patronat
Article 1.
El Patronat de l’Emissora municipal de Torrelles de Llobregat és una institució municipal
fundada per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a la gestió directa dels seus serveis
culturals i informatius per mitjà de la radiodifusió.
En aquest sentit el Patronat fonamentarà la seva actuació en els següents objectius:
a. Servir com a vehicle de comunicació i informació amb el conjunt dels ciutadans de
Torrelles.
b. Servir com a eina de normalització de la llengua pròpia de la nostra nació; el
Patronat, en aquest sentit, s’obliga a emetre exclusivament en català.
S’exceptuaran aquells casos que, per la seva naturalesa, i prèvia discussió i
aprovació per part de la Junta del Patronat, es considerin adients.
c. Servir com un mitjà més en la recerca i consolidació dels aspectes culturals del
nostre poble.
d. Servir com a element de la difusió dels valors democràtics; assegurant la pluralitat
d’opcions; defensant la llibertat d’opinió.
Article 2.
El Patronat té personalitat jurídica, patrimoni propi i capacitat d’obrar suficient per al
compliment dels seus fins. En conseqüència pot administrar el seu patrimoni, adquirir i
alienar bens i drets, acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions i ajudes,
contractar, atorgar concerts i convenis, assumir obligacions, comparèixer en judici i davant
de qualsevol Autoritat o Organisme, realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics
congruents amb la finalitat del Patronat.
El Patronat gaudeix d’autonomia administrativa i financera en la mesura reconeguda per
les disposicions legals aplicables i determinada en aquests Estatuts.

CAPÍTOL II. Funcions del Patronat
Article 3.
Correspondrà al Patronat la prestació dels serveis culturals i informatius per mitjà de la
radiodifusió i amb aquest fi portarà a terme les següents funcions:
a. Elaborar el pla general anual del Patronat.
b. Aprovar la programació de l’emissora d’acord amb els principis i criteris continguts
en el Pla general.
c. Dirigir, organitzar i administrar l’emissora i la prestació dels serveis generals o
indirectes necessaris per al seu correcte funcionament.
d. Adquirir l’equip tècnic necessari per al desenvolupament de l’emissora.
e. Conservar i mantenir els edificis, locals, instal·lacions i equipaments tècnics.
f. Crear i dotar nous serveis o instal·lacions i ampliar o transformar els existents.
g. Dirigir, organitzar i realitzar treballs d’investigació i docència relacionats amb la
prestació de serveis culturals i informatius per mitjà de la radiodifusió i amb els
aspectes tècnics d’aquest mitjà de comunicació.
h. Elaborar i proposar per a la seva aprovació els projectes d’obres de conservació,
reparació, reposició i entreteniment dels edificis, locals i instal·lacions.
i. Proposar, si fa al cas, les tarifes del servei que, amb caràcter de taxes, hagin de ser
incloses en la corresponent Ordenança fiscal.
j. Elaborar els Reglaments de Serveis i de Règim interior de l’emissora.
k. Elaborar les plantilles i el règim de nomenaments i retribució del personal.
l. Negociar amb el personal els convenis Col·lectius de treball.
m. Nomenar el personal del Patronat d’acord amb les plantilles i el règim aprovat.
n. Elaborar el Pressupost del Patronat.
o. Proposar les habilitacions i suplements de crèdit i despeses extraordinàries que
excedeixin el Pressupost.
p. Relacionar-se amb les altres Administracions públiques i formular-hi totes les
peticions, els recursos i les actuacions de caràcter administratiu o jurisdiccional
que calguin en relació amb els serveis que siguin de competència del Patronat.
Article 4.
El Patronat es podrà associar, en qualsevol de les formes admeses en dret, fins i tot
constituint una fundació, amb altres patronats o institucions d’emissores municipals, per
aconseguir objectius comuns, tant des del punt de vista tècnic com del que es refereix a
programació i representació.

CAPÍTOL III. Facultats de tutela de l’Ajuntament
Article 5.
La potestat tutelar sobre el Patronat correspon a l’Ajuntament, que l’exercirà mitjançant
els seus òrgans de govern competents i d’acord amb allò que disposen les lleis.
Article 6.
Les facultats de tutela a què es refereix l’article anterior s’exerciran utilitzant els següents
mitjans:
1. Correspondrà a l’Ajuntament l’aprovació de:
a. El Pla general del Patronat.
b. Els projectes d’obres de conservació, reparació, reposició i manteniment
dels edificis, locals i instal·lacions, quan el cost sobrepassi la quantitat de
500.000pts.
c. Els Reglaments de Serveis i de Règim interior.
d. Les plantilles i el règim de retribució i nomenament del personal del
Patronat.
e. Els convenis col·lectius de treball.
f. El Pressupost del Patronat.
g. El balanç i la liquidació de comptes anual.
h. Els acords d’apel·lació al crèdit públic i privat, així com les habilitacions i
suplements de crèdit i despeses extraordinàries que excedeixin el
Pressupost.
2. Correspondrà a l’Ajuntament la prèvia autorització per a:
a. L’adquisició, alienació i gravamen dels bens immobles propietat del
Patronat.
b. La petició de crèdits o préstecs de qualsevol classe.
c. L’associació amb altres patronats o institucions, d’acord amb el que
estableix l’article 4 d’aquests Estatuts, així com les condicions en què es
realitzi.
3. Caldrà comunicar a l‘Ajuntament:
a. Els acords del Consell d’Administració dl Patronat.
b. El nivell aconseguit cada trimestre en el desenvolupament de la
programació establerta.

Article 7.
Els terminis d’execució del que preveu l’apartat 3. de l’article 6 seran: de quaranta-vuit
hores, des de l’acabament del Consell, en el supòsit de comunicació d’acords, i d’un mes
des de l’acabament del trimestre natural, pel que fa la nivell de desenvolupament de la
programació.
Article 8.
Seran facultats de l’Alcalde:
a. Suspendre, en el termini de vint-i-quatre hores a partir de la recepció, els acords
dels òrgans de govern del Patronat, si fossin constitutius d’infracció manifesta de
les lleis.
b. Recaptar dels òrgans de govern i administració del Patronat tota mena d’informes i
documents, així com ordenar les inspeccions i auditories que consideri oportunes.
Article 9.
Els acords del Consell d’Administració i les resolucions dels altres òrgans de govern i
administració del Patronat seran susceptibles de recurs d’alçada davant l’Alcalde, en la
forma i els terminis establerts en la legislació vigent.

CAPÍTOL IV. Òrgans de govern i administració
Article 10.
Els òrgans de govern i administració del Patronat són:
a. La Junta del Patronat.
b. El President.
c. El Gerent o Director.
Secció 1a. De la Junta del Patronat
Article 11.
La Junta del Patronat és l’òrgan superior de govern i gestió del Patronat.
Article 12.
La Junta del Patronat és integrada per:
a. Cinc regidors de l’Ajuntament designats pel Ple de l’Ajuntament.

b. Cinc Consellers, representants de les entitats cíviques i culturals de més incidència
dins del Municipi, nomenats pel Ple de l’Ajuntament.
Article 13.
La Junta es nomenarà per un període igual al de govern de la Corporació municipal.
Article 14.
Només es podran substituir els membres de la Junta en el supòsit de força major
acceptada pel Ple municipal, o pel fet d’haver perdut la representació o qualitat per la
qual havien accedit al càrrec.
Article 15.
El President serà l’Alcalde o persona que aquest designi. Tanmateix, l’Alcalde pot delegar
la Presidència en un regidor vocal de la Junta.
Article 16.
Actuarà de secretari de la Junta del Patronat el Secretari general de l’Ajuntament, el qual
podrà delegar en un funcionari apte per exercir aquesta funció.
El Secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot i redactarà les actes de les
sessions.
També hi podran assistir, amb veu però sense vot, l’Interventor de Fons municipal i el
Gerent del Patronat o Director.
Article 17.
La Junta podrà acordar l’assistència a les reunions dels assessors que estimi pertinents, els
quals podran intervenir com a tals en les deliberacions, amb veu però sense vot.
Article 18.
1. La Junta del Patronat es reunirà una vegada per trimestre com a mínim i sempre
que ho disposi el President o bé quan ho demani una tercera part dels Consellers.
2. Les reunions es celebraran, en primera convocatòria, quan hi concorrin com a
mínim cinc Consellers, i , en segona, tres Consellers. La Junta del Patronat no es
podrà reunir sense l’assistència del President i del Secretari o dels qui
reglamentàriament els substitueixin.
3. En qualsevol supòsit hi hauran d’ésser presents tres membres Regidors, i dos de les
entitats, en primera convocatòria, i dos Regidors i un Conseller de les entitats, en
segon convocatòria.

Les convocatòries s’hauran de cursar als membres de la Junta i a les altres
persones que hi hagin d’assistir, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. A la
convocatòria, s’hi adjuntarà l’ordre del dia de la reunió.
Article 19.
1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels Consellers presents, entenent
com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. Quan hi hagi empat, es repetirà el vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc;
també hi cap l’abstenció.
Article 20.
Correspon a la Junta del Patronat, a més de les funcions previstes a l’article 3 d’aquests
Estatuts, les següent:
a. Nomenar el gerent del patronat.
b. Exercitar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i de
caràcter administratiu, en defensa dels drets i interessos del Patronat.
c. Acordar associar-se amb altres patronats o instituts d’emissores municipals, i, en
aquest cas, nomenar les persones que representaran el Patronat en la dita
associació o designar i fer les aportacions corresponents, si es tracta d’una
fundació, als efectes d’allò que preveu l’article 4 d’aquests Estatuts.
d. Les altres funcions que corresponguin al Patronat i que no siguin expressament
reservades a altres òrgans.
Secció 2a. Del President
Article 21.
Correspon al President de la Junt del Patronat les atribucions que a continuació
sindiquen:
a. Ostentar la representació de l’Alcalde en el Patronat, cas de no ser ell mateix.
b. Representar el Patronat en tots aquells actes, naturalesa o significació dels qual ho
requereixi.
c. Exercir, en cas d’urgència i donant-ne compte a la Junta del patronat en la primera
reunió que celebri, les facultats que li són atribuïdes a l’aparta b. de l’article i
atorgar, si fa cas, els poders oportuns.
d. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i decidir els empats amb el seu
vot de qualitat, d’acord amb el que estableix l’article 19.
e. Ordenar els pagaments d’acord amb les normes d’execució del pressupost del
Patronat.
f. Dictar les disposicions necessàries per al compliment dels acords del Consell.

g. Comunicar a l’Ajuntament la informació a què es refereix l’apartat c. de l’article 6
d’aquests Estatuts.
Article 22.
El President por delegar les funcions que consideri oportunes en qualsevol membre de la
Junta del Patronat. En aquest cas, el President haurà de donar compte de la delegació a la
Junta del Patronat.
Secció 3a. Del Gerent o Director
Article 23.
El Gerent serà nomenat per la Junta de Patronat entre persones especialment capacitades
per a l’exercici del càrrec.
Article 24.
Correspondran al Gerent les funcions següents:
a. Representar administrativament el Patronat quan ho disposi la Junta i el President,
d’acord amb les seves respectives competències.
b. Executar i fer complir els acords de la Junta i les disposicions del President.
c. Proposar a la Junta, quan aquest li ho demani, o per iniciativa pròpia, el
nomenament, destinació, retribució, recompensa, sanció i separació del personal.
d. Dirigir la programació, serveis i dependències del Patronat, sense perjudici de les
facultats atribuïdes a la Junta del Patronat.
e. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, així com per la conservació i el manteniment dels locals i
edificis, instal·lacions i equipaments.
f. Tota altra funció que la Junta o el President li delegui dins l’àmbit de les seves
respectives competències.

CAPÍTOL V. Del personal i de l’organització dels serveis
Article 25.
El patronat por contractar, si fos necessari, tot aquell personal que calgués per al bon
funcionament de l’emissora, dins de les diverses possibilitats de la contractació laboral.
Article 26.
El Patronat té plena potestat per estructurar i organitzar els serveis.

CAPÍTOL VI. Del dipòsit de fons i de la intervenció
Article 29.
Els fons del Patronat seran custodiats en la forma i lloc o llocs que acordin la Junta del
Patronat, i se’n donarà compte al dipositari dels fons municipals.
Article 30.
Els ingressos i despeses del Patronat seran intervinguts i comptabilitzats per l’interventor
de fons municipals.
Article 31.
La rendició de comptes correspondrà al consell d’administració, mitjançant balanç anual i
compte de liquidació del pressupost del mateix exercici, que serà sotmès al consell ple de
l’Ajuntament.

CAPÍTOL VIII. Dels pressupostos
Article 32.
El Patronat formarà per a cada exercici econòmic un pressupost que s’unirà com un annex
a l’ordinari de la corporació municipal.
Article 33.
L’estat de les despeses comprendrà els recursos assenyalats en l’article 28 d’aquests
Estatuts.
Article 34.
L’estat de les despeses comprendrà les previsions necessàries per al sosteniment normal
dels locals i edificis, l’adquisició de material i equipament tècnic i altres elements
necessaris per a la prestació del servei, els manteniment i reparació ordinària d’edificis,
locals, instal·lacions i equipaments tècnics, els havers i altres atencions del personal, el
pagament d’interessos, amortització d’emprèstits i restants despeses de caràcter ordinari.

Article 35.
Es podran formular pressupostos d’inversions per realitzar obres de nova planta,
ampliació renovació o reparació extraordinàries d’edificis, locals, instal·lacions i
equipaments tècnics i altres despeses extraordinàries motivades per circumstàncies
especials.

Aquests pressupostos podran ser coberts mitjançant aportacions del mateix pressupost
del patronat, operacions de crèdit o fons d’altres procedències i es tramitarà d’acord amb
les normes legals d’aplicació.
Article 36.
Les pèrdues que eventualment es puguin produir seran assumides per l’ajuntament en la
forma que acordi la corporació municipal.

CAPÍTOL IX. De la modificació dels estatuts i la dissolució del patronat
Article 37.
La modificació dels estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i requisits exigits per a
la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.
Article 38.
El patronat es crea per temps indefinit i en funció dels seus objectius.
Article 39.
1. El patronat podrà se dissolt quan així ho acordi el consell Ple de l’Ajuntament, previ
informe de la Junta del patronat.
2. En dissoldre’s el patronat, l’ajuntament el succeirà universalment i el seu
patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en l’actiu, revertirà
íntegrament a la corporació municipal.

Disposició transitòria
La vigència de la Junta de Patronat es determina d’acord amb l’article número 13 i, per
tant, la fi d’aquest període inicial coincidirà amb la de l’actual mandat municipal.

