Text aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de 18 de febrer de 2021

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA
MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA ONA LA TORRE

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte del Reglament
En compliment d’allò establert per l’article 33.1 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya (LCAC), l’ajuntament de Torredembarra ha aprovat el
present Reglament, que té per objecte la regulació de l’organització i funcionament del
servei públic de ràdio de titularitat municipal, i els seus serveis electrònics associats, que es
presta a través de l’emissora de ràdio Ona La Torre.
CAPITOL SEGON: DELS OBJECTIUS, PRINCIPIS D’ACTUACIÓ I FUNCIÓ DE SERVEI
PÚBLIC.

Article 2. Dels principis i criteris d’actuació d'Ona La Torre
1. L’activitat d'Ona La Torre s’inspira en els següents principis i criteris d’actuació:
a) Fomentar la identitat local així com la realitat social i plural del municipi.
b) Actuar com a vehicle de comunicació pública de les activitats i els serveis municipals.
c) Fomentar la participació i el debat democràtic mitjançant la difusió de l’activitat i l’accés als
mitjans de les organitzacions polítiques i dels agents socials, amb especial atenció a
l’activitat de l’Ajuntament i dels seus grups municipals, i en particular, la difusió de les
sessions públiques dels òrgans municipals de govern.
d) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
e) La separació entre informacions i opinions, la identificació de qui sustenti aquestes
opinions i la seva lliure expressió, amb subjecció als límits establerts per l’apartat 4 de
l’article 20 de la Constitució.
f) Independència, professionalitat i viabilitat econòmica.
g) El foment de la cultura de la pau i de la no violència, la igualtat de gènere i la no
discriminació per qüestions de raça i creences religioses.
h) El respecte a l’honor, la intimitat de les persones, la pròpia imatge i la resta de drets i
llibertats reconeguts a la Constitució i l’Estatut d’autonomia.
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i) La protecció de la joventut i la infància.
j) La utilització dels sistemes o les tecnologies que siguin més adequades en cada moment,
d’acord amb l’estadi de l’evolució tecnològica, per a l’exercici de les competències que li són
encomanades.
k) Col·laborar amb les autoritats competents en les situacions d’emergència contemplades
en la legislació sobre protecció civil, per mitjà de la divulgació d’informacions adreçades a la
població i relacionades amb les esmentades situacions, indicant en tot els casos l’autoritat
que genera el comunicat.
l) Fomentar la col·laboració amb aquelles plataformes públiques de serveis audiovisuals
d’àmbit nacional, amb aquells altres mitjans similars també de titularitat pública del mateix
àmbit geogràfic i amb aquells altres en els quals participa l’Ajuntament de Torredembarra.
ll) Proporcionar una oferta d’entreteniment de qualitat.

2. El municipi assumirà la definició, elaboració i distribució dels continguts audiovisuals,
sense perjudici de comptar amb el suport privat d’acord amb els termes i els límits que
determina la llei.
Article 3. De la funció de servei públic d'Ona La Torre
D’acord amb allò establert pels articles 26, 32 i 33 de la LCAC, i com a servei públic de
comunicació audiovisual d’àmbit local, la funció de servei públic d'Ona La Torre
consisteix en l’oferta a la ciutadania del municipi d’un conjunt de continguts orientats a la
satisfacció de les seves necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals,
complint les següents missions de servei públic:
a) La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el
pluralisme polític, social i cultural.
b) La garantia de l’accés de tots els ciutadans al servei públic de comunicació.
c) La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes.
d) La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de
la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i manifestacions
polítiques, socials, lingüístiques i culturals presents al municipi.
e) La promoció activa de la igualtat entre dones i homes, que inclou la igualtat de tracte i
d’oportunitats, el respecte a la diversitat i la diferència, la integració de la perspectiva de
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gènere, el foment d’accions positives i l’ús d’un llenguatge inclusiu.
f) La promoció de la protecció del medi ambient, la sostenibilitat ecològica i el consum
responsable.
g) 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.
h) 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.
i) L’afavoriment de l’accés dels ciutadans a la formació, la difusió, el coneixement i la
divulgació màxims dels principals esdeveniments polítics, socials, econòmics, científics i
esportius d’interès local i les seves arrels històriques, preservant d’una manera especial
la memòria històrica i el patrimoni dels seus testimonis, i la promoció de les expressions i
manifestacions culturals més diverses.
j) La contribució al desenvolupament de la societat del coneixement, utilitzant les
diverses tecnologies i vies de difusió i els serveis interactius, desplegant nous serveis i
afavorint l’apropament de l’administració pública als ciutadans.
CAPITOL TERCER: DE LA GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

Article 4. De la forma de gestió d'Ona La Torre i dels òrgans de gestió.
1. L’ajuntament de Torredembarra gestionarà l’emissora Ona La Torre i els serveis
electrònics associats a aquesta mitjançant qualsevol de les formes de gestió directa
establertes per les lleis de règim local, sempre que s’acrediti com a la més sostenible i
eficient entre les possibles, d’acord amb l’article 85.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; sense perjudici de què, de conformitat amb el
que disposa l’article 23.3 de la LCAC, pugui comptar amb el suport i la col·laboració
d'entitats i subjectes privats en els casos en què sigui necessària la disponibilitat de
mitjans materials o professionals diferents dels de l'ens o la societat, organisme autònom
o entitat pública empresarial responsable de la gestió directa del servei.

2. Són òrgans de gestió d’Ona La Torre.
a) L’Alcalde o alcaldessa o Regidor o regidora delegada del servei
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b) El Ple de l’Ajuntament
c) El Director o Directora de l'emissora.

3. Participa en la gestió de l’emissora, sense atribucions resolutòries, el Consell
Consultiu i Assessor.
Article 5. De les competències municipals.
1. Són competències municipals en aquesta matèria les següents:
a) Vetllar pel bon funcionament del servei com a mitjà de comunicació obert a tota la
població i a la participació ciutadana, per tal que la programació i els continguts
responguin a les directrius d’aquest Reglament.
b) Realitzar les gestions necessàries per obtenir la concessió i manteniment de les
llicències administratives necessàries per al funcionament del servei i, d'acord amb
aquesta finalitat comparèixer i actuar davant els organismes que siguin necessaris, en
representació de l'ajuntament.
c) L’aprovació del contracte programa.
d) La modificació o derogació del present reglament.
e) La planificació anual de les temporades de programació d'Ona La Torre.
f) L’establiment de les directrius pertinents per tal que la programació compleixi la missió
de servei públic, d’acord amb el que estableix el contracte programa.
g) El nomenament del director/a d’Ona La Torre.
h) L’aprovació de les directrius sobre l’emissió de publicitat.
i) El finançament de l’emissora, amb càrrec a les aportacions del pressupost municipal i
establint taxes o/i preus públics per l’emissió de publicitat i, si s’escau, d’altres serveis
que requereixin una contraprestació econòmica dels usuaris.

2. L’exercici de les competències en relació al servei públic de ràdio correspon als òrgans
municipals d’acord amb l’assignació d’atribucions entre l’Alcalde i el Ple que estableixen
les lleis de règim local i les delegacions establertes en el cartipàs municipal vigent en
cada mandat.
Article 6. Del contracte programa.
4
Plaça del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. NIF P4315500A
secretaria@torredembarra.cat

Text aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de 18 de febrer de 2021

1. Per tal de garantir el compliment de la funció de servei públic en els termes establerts
per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i
amb la voluntat de la seva aplicació a l’àmbit local, el Ple de la corporació ha d’aprovar
cada quatre anys un contracte programa, el qual ha de proveir els fons necessaris per a
la prestació adequada del servei, tot definint a la vegada els objectius de servei públic, i
garantint l'autonomia de la gestió directa i quotidiana del servei, així com la participació
dels grups socials i polítics i de les entitats sense ànim de lucre més representatius de
Torredembarra.

2. La proposta d’esborrany del contracte programa l’elaborarà el/la director/a i
s’incorporaran les aportacions que hagi pogut realitzar el Consell Assessor.

3. Prèviament a l’aprovació per part del Ple, la proposta de contracte programa s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini d’un mes i el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya n’ha de fer un informe preceptiu.
Article 7. Del Director o Directora
1. El Director o Directora d’Ona La Torre és el màxim responsable tècnic de la gestió del
servei, i serà nomenat pel Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, previ informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor, que ha d'avaluar la
capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats.
2. El càrrec és incompatible amb la condició de membre de la corporació municipal, així
com amb qualsevol càrrec d’elecció o designació política i amb qualsevol funció directiva
o executiva en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.
3. El director/a no pot tenir interessos directes ni indirectes en empreses de publicitat,
audiovisuals, de cinema, de vídeo, discogràfiques, de premsa, d’informàtica, de
telecomunicacions o d’internet, ni en qualsevol tipus d’entitat o empresa relacionada amb
el subministrament, prestació o dotació de material tècnic, serveis o programació a Ona
La Torre.
4. El director/a ha de tenir una titulació i una experiència que el/la facin vàlid/a per un
càrrec d’aquesta responsabilitat. Els requisits per al lloc de treball són els establerts a la
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament.
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5. Són funcions del director o directora d’Ona La Torre:
a) Complir i fer complir el present reglament, i els acords adoptats pels altres òrgans de
gestió.
b) Elaborar la programació i la graella de cada temporada d'Ona La Torre, d’acord amb
les directrius bàsiques d’actuació previstes en el contracte programa, així com les
programacions especials.
c) Gestionar el pressupost assignat a Ona La Torre, sota el control i les directrius de la
Intervenció municipal.
d) Dictar instruccions relatives al funcionament i l’organització interna.
e) Efectuar la representació ordinària d'Ona La Torre en tota mena d’actuacions que no
corresponguin a l’Alcaldia.
f) Dirigir el personal adscrit al servei, sense perjudici de la potestat disciplinària que
correspondrà a l’òrgan de l’Ajuntament competent d'acord amb les disposicions legals
vigents en la matèria.
g) L'actualització permanent de l’inventari de béns assignats específicament al servei.
h) La custòdia de les dependències, equipaments i béns de propietat municipal
específicament adscrits al servei.
i) Donar compliment al que disposa la normativa reguladora del dret de rectificació.
j) Coordinar les relacions amb la Xarxa Audiovisual Local (XAL) o entitats similars i amb
els altres mitjans de comunicació amb els quals l’ajuntament de Torredembarra mantingui
convenis de col·laboració.
Article 8. Del Consell Consultiu i Assessor d’Ona La Torre
1. Per tal de garantir l’autonomia de la gestió directa i quotidiana de les emissions de servei
públic i la participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatius
de Torredembarra en la gestió del servei públic de comunicació de titularitat municipal es
crearà un Consell Consultiu i Assessor, com a òrgan de consulta, supervisió i
assessorament.
2. El Consell Consultiu i Assessor d’Ona La Torre estarà composat per:
a) President/a: l’Alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui.
b) Vocals:
- Un/a representant de cadascú dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
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Corporació Municipal. El nomenament, que farà cada grup d’acord amb les normes pròpies
de funcionament, podrà recaure en persones no membres del grup si compten amb
experiència en el sector periodístic o/i audiovisual.
- Vocals de les entitats sense ànim de lucre representatives de Torredembarra, en el mateix
nombre que els representants dels grups polítics municipals, que seran escollits pel Ple de
l’Ajuntament d’entre les entitats que hagin col·laborat amb Ona La Torre en els darrers
quatre anys i que es trobin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Torredembarra.
Oportunament, l’Ajuntament farà una crida a la participació i, si el nombre d’entitats
interessades que compleixin els requisits és major al nombre de representants a escollir, es
durà a terme un sistema de votacions entre aquestes mateixes entitats que compleixin els
requisits abans esmentats. Si és menor, d’entre les entitats interessades s’hauran de proveir
representants fins arribar al nombre necessari. El mínim de vocals representants de grups
polítics i d’entitats és de quatre respectivament. Si els grups polítics amb representació a
l’Ajuntament són menys de quatre, entre els grups municipals existents i d’acord amb la
proporcionalitat del nombre de vots obtinguts a les eleccions, es nomenaran més
representants fins assolir, al menys, el nombre mínim.
- Un representant proposat per la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya d’entre els seus col·legiats que sigui resident a Torredembarra, que haurà
de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament.
- El o la cap del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Torredembarra
- Serà vocal amb veu però sense vot: el director/a de l’emissora.
c) Secretari/ària: actuarà com a tal el de l’Ajuntament, o funcionari/ària en qui delegui,
amb veu i sense vot.
3. Els membres del Consell cessen quan fineix el període de mandat dels membres de la
corporació. Tanmateix, han de continuar exercint les seves funcions fins a la presa de
possessió dels nous vocals.
4. Els vocals del Consell, llevat del supòsit regulat al número anterior, només cessen per
renúncia o traspàs, per incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, per
incompatibilitat sobrevinguda, per inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics o per
condemna ferma per delicte dolós.
5. En cas de vacant sobrevinguda d’un membre del Consell, si manquen més de dotze
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mesos per al finiment del mandat s’ha de nomenar un nou vocal. El mandat d’aquest nou
membre del Consell fineix en la data en que ho hauria fet el vocal a qui substitueix.
6. El Consell, per mitjà del seu president, pot convidar, de forma puntual, a algun
especialista en la matèria sempre que els temes a tractar així ho requereixin.
7. Són funcions del Consell:
a) Fer propostes per tal d’enriquir i millorar la programació d’Ona La Torre, sempre i quan
aquestes estiguin dins el marc del Contracte Programa vigent en cada moment.
b) Avaluar la idoneïtat dels candidats al lloc de treball de Director o Directora de
l’emissora, amb caràcter previ al nomenament pel Ple de l’Ajuntament.
c) Vetllar pel bon funcionament de l’emissora i especialment pel compliment dels principis
i criteris d’actuació i pel correcte desenvolupament del servei públic, fent als òrgans de
gestió les corresponents propostes d’actuació.
d) Emetre els informes que li siguin requerits per l’Alcalde/essa o regidor/a delegat/da o
pel Ple.
8. El Consell es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any i també, en sessió
extraordinària, quan ho decideixi el President/a o quan ho demani una tercera part del
número de vocals. Per a la vàlida constitució del Consell assessor serà necessària la
presència del President/ i del secretari/a i de la meitat dels seus membres.
Atesa la naturalesa del Consell, es promourà el consens en l’adopció d’acords, si fora,
però, necessari, els acords s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat, el vot de la
Presidència tindrà caràcter diriment.
En allò no previst en aquest Reglament el Consell acordarà el seu règim de
funcionament.
DISPOSICIONS FINALS:

PRIMERA
Tot allò que no estigui previst en aquest Reglament es regirà per l’establert en la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per la Llei de
l’Estat 11/1991, de 8 d’abril, i pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com per allò que estableixi la resta de
legislació aplicable de règim local i per les disposicions reguladores del sector
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audiovisual.

SEGONA
Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que
preveu l'article 65.2 del mateix text legal, i, una vegada que, complerts els tràmits
establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
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