
AJUNTAMENT
DE

SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANUNCI  sobre  l’aprovació  definitiva  del  Reglament  d’organització  i 
funcionament del  servei  públic d’emissora municipal  Ràdio Sant Fruitós i  del 
Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions a l’acord de Ple de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages adoptat en sessió de 11 de març de 2015, d’aprovació del  
Reglament d’organització i funcionament del servei públic d’emissora municipal Ràdio 
Sant Fruitós i  del  Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós, es procedeix d’acord a 
l’exposat en l’article 70.2 en relació al 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, a la publicació del text aprovat, als efectes de la seva entrada 
en vigor.

Contra  aquesta  norma  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des 
del següent al d’aquesta publicació.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.

“Reglament  d’organització  i  funcionament  del  servei  públic  de  l’emissora 
municipal Ràdio Sant Fruitós i del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.
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Reglament  d’organització  i  funcionament  del  servei  públic  de  l’emissora 
municipal Ràdio Sant Fruitós i del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 1982 neix Ràdio Sant Fruitós de la mà de dos ràdio-aficionats, la col·laboració de 
la regidoria de cultura de l'Ajuntament i l'empenta de jovent del poble amb ganes de fer 
els seus primer passos radiofònics.

Al mes juny i de forma experimental, entrava  ja en funcionament l'emissora a l'edifici 
actual tot i que en un petit quartet. Amb una potència de 10 vats i en la freqüència del 
102.3 FM, emetia tots els dies d'una a 2 de la tarda i de 10 a 12 de la nit. Durant tot el  
mes es comprova  el  bon funcionament  tècnic  i  humà per  de  cara  la  Festa  Major 
d'estiu,  que  es  quant  l´emissora  es  posa  en  marxa  d'una  manera  definitiva.  La 
col·laboració que donà l´ajuntament i la il·lusió d'una sèrie de persones aficionades al 
món de les ones, va fer que Sant Fruitós de Bages tingués emissora municipal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 1983, aprova els 
Estatuts de la Fundació Pública de Servei Municipal Ràdio Sant Fruitós F.M. Emissora 
Municipal.

El març de 1986 es tramitava per la Generalitat de Catalunya expedient de tancament 
de l´emissora. El tancament però, no es va arribar a realitzar.

El Pla de Ginebra canviava totes les freqüències de Ràdio i  aprovava unes noves 
normes, sobretot de caràcter tècnic, a la qual s’havien d’adaptar d'emissores abans de 
l'1 de juliol de 1987. És a partir d'aquí que Ràdio Sant Fruitós emet en la freqüència del 
107.5 FM. També s'adquireix una nova emissora de 50 vats i amb estèreo.

El novembre de 1990 es publicava al DOGC, el reconeixement legal de les emissores 
municipals,  amb el  Decret  263/1990,  de 23 d'octubre,  de  regulació  del  procés de 
concessió per a la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de la 
radiodifusió sonora en ones de modulació de freqüència.
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En el Ple celebrat el dia 7 de gener de 1991, se sol·licita a la Generalitat la concessió 
d'autorització per l´Emissora  Municipal  Ràdio  Sant  Fruitós de freqüència  modulada 
d'acord  amb  el  Decret  263/90  de  13  d'octubre.  Des  d’aleshores,  l'emissora  va 
funcionant de manera regular, a base sempre de voluntariat, majoritàriament de joves 
del poble i de la resta de la comarca.

No és fins l'any 2008, que l'emissora tanca les portes i passa a ser les dependències 
de l’Escola Taller del Consorci de les Valls del Montcau, esdevenint així un lloc on s'hi 
fan tallers i s'emmagatzema les eines.
Després  de  3  anys  sense  emissió,  l’any  2011,  es  pren  la  decisió  de  posar  en 
funcionament  l'emissora,   no  estant  absent  el  procés  de  problemes  tècnics  i  de 
telecomunicacions.

L'abril  de  2013  l'Ajuntament  signa  un  conveni  amb l'entitat  Associació  Ràdio  Sant 
Fruitós per la gestió i emissió de la programació.

A l'octubre, i després dels procedents tràmits administratius i tècnics i un cop superada 
la  inspecció  i  obtenir  l'autorització  de  posada  en  marxa  per  part  de  l'autoritat 
competent, s'atorga per part del Govern, la concessió definitiva a l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per tal de realitzar el servei públic de radiodifusió dins la freqüència 
modulada. L'Ajuntament ja disposava des de l'any 2000 d'una llicència provisional de 
tipus municipal.

La Junta de l'Associació Ràdio Sant Fruitós, es reuneix el dia 17 de gener de 2014 i,  
abans de donar-se de baixa tots els membres en ple, s'aprova la incorporació a la 
ràdio la figura d'un coordinador-dinamitzador per tal que, passat un temps, es pugui 
arribar a crear una nova Junta i així evitar un altre daltabaix a l'emissora.

A partit d'aquí, es recuperen les relacions amb la resta d'emissores de la comarca, la 
Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, la Xarxa de Comunicació 
Local i s'estableix com a interlocutor preferent amb l'Ajuntament.

La força amb què va arrancar ara fa 33 anys és avui menor, però hi han ganes de 
consolidar un nou projecte, viable, líder i referent. És per això que, conjuntament amb 
altres emissores i ajuntaments del Bages es treballa, per tal de donar cobertura a tots 
aquells llocs on l'emissora no arriba, unint esforços per oferir serveis.

Un projecte que ha de servir per renovar-se, per adaptar-se al nou temps des dels 
àmbits tecnològic, econòmic i empresarial, per donar resposta al Sant Fruitós d'avui. 
Per continuar oferint el servei públic iniciat per aquells voluntaris l'any 1982.

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



AJUNTAMENT
DE

SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

La Llei del Parlament 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya (LCA), estableix uns principis generals sobre la base dels quals s'han de 
definir les missions del servei públic audiovisual d'àmbit local que, a partir de l'aplicació 
del  principi  d'autonomia  local,  els  Ajuntaments  han  de  concretar  en  el  reglament 
d'organització i funcionament del servei.

D’acord amb l’esmentada llei, mitjançant el present reglament l’Ajuntament de Sant 
Fruitós  de  Bages,  que  ve  a  constituir  una  regulació  sectorial  específica  si  bé  en 
consonància amb els principis inspiradors del Reglament regulador de la participació 
dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal,  adapta l’emissora 
municipal,  referma la necessitat  que el  municipi  disposi  d’aquest  servei  públic  i  es 
compromet a vetllar-ne per la continuïtat, la independència i el bon funcionament; i 
amb aquest fi es dota d’un Consell Municipal participatiu.

CAPÍTOL PRIMER: PRINCIPIS I MISSIÓ DEL SERVEI

Article 1. Objectiu del reglament

L’objecte  d’aquest  reglament  és  la  regulació  del  servei  públic  de  comunicació 
audiovisual de Sant Fruitós de Bages, que és considerat servei municipal  prestat en 
règim de gestió directa per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb 
la legislació vigent aplicable a la matèria.
En concret, regula l’organització i  funcionament de l’emissora municipal Ràdio Sant 
Fruitós.

Així mateix, el reglament constitueix el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós i en 
regula el funcionament.

Article 2. Principis del servei públic

2.1. L’activitat de Ràdio Sant Fruitós, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), s’inspira en 
els següents principis:

a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.

b) 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.

c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.
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d) 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.

e) La protecció de la joventut i la infància.

f) El respecte als valors d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució.

g) La garantia de la participació del Ple de l’Ajuntament i, si s’escau, del Consell 
de l’Audiovisual  de Catalunya,  en l’elecció  dels màxims responsables de la 
gestió  del  servei  públic  de  comunicació  audiovisual  de  titularitat  municipal 
mitjançant l’examen de les seves capacitats, mèrits i idoneïtat.

h) La  garantia  que  l’Ajuntament   ha  d’assumir  la  definició,  l’elaboració  i  la 
distribució  dels  continguts  audiovisuals,  sense  perjudici  de  comptar  amb la 
col·laboració d’altres entitats locals i el suport del sector privat d’acord amb els 
termes i els límits que determina la llei.

i) La  garantia  de  la  participació  dels  grups  polítics  amb representació  en  un 
consell de naturalesa consultiva i assessora, d’acord amb el que estableix la 
llei.

2.2.  Ràdio  Sant  Fruitós  funciona  amb  subjecció  als  criteris  d’independència  total 
respecte als principis deontològics aplicables a la matèria i viabilitat econòmica.

2.3. El Ple de l’Ajuntament exercirà el control de les actuacions de Ràdio Sant Fruitós i 
vetllarà pel compliment i el respecte dels principis i criteris d’actuació enunciats en 
aquest article.

Article 3. Missió del servei públic

Les missions de servei públic de Ràdio Sant Fruitós són les següents:

a) Garantir  als  ciutadans  el  dret  a  rebre  informació  periòdica,  veraç,  plural  i 
independent sobre els afers d’interès públic que afecten el municipi. Difondre 
els  fets  rellevants  de  l’activitat  cultural,  veïnal,  esportiva,  social,  política  i 
econòmica de Sant Fruitós de Bages. 

b) Informar sobre la gestió pública municipal i garantir una cobertura informativa 
completa de les eleccions locals i dels plens de l’Ajuntament.

c) Estimular la participació ciutadana en la vida pública del municipi. Organitzar 
debats al voltant dels temes que preocupen els ciutadans. 

d) Afavorir  la  implicació  voluntària  de  la  ciutadania  en  la  programació  de 
l’emissora i la comunicació entre les entitats i les institucions del municipi i la 
població.

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



AJUNTAMENT
DE

SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

e) Potenciar la cohesió social i la identitat col·lectiva dels habitants de Sant Fruitós 
de Bages. Fomentar el coneixement de la realitat, la cultura i la història locals i 
la integració dels nouvinguts en el teixit social de Sant Fruitós de Bages. 

f) Introduir  els  infants  i  els  joves  a  l’activitat  cultural  i  social  del  municipi, 
promovent la col·laboració dels centres educatius en la programació.

g) Oferir a estudiants i professionals del periodisme i del camp de la comunicació 
la possibilitat de desenvolupar el seus coneixement i pràctica en l’emissora i les 
activitats que realitza.

h) Contribuir  a  la  normalització  lingüística  del  català,  incentivant-ne  el 
coneixement i l’ús com a llengua de cohesió i integració socials i fomentant-ne 
la cultura.

i) Col·laborar amb les autoritats competents per a la divulgació d’informacions 
dirigides a la població en les situacions d’emergència previstes en la legislació 
sobre  protecció  civil,  indicant  en  tots  els  casos  l’autoritat  que  genera  el 
comunicat.

j) Reforçar la identitat nacional com un procés integrador, en evolució constant i 
obert a la diversitat.

k) D’acord amb els mitjans disponibles, tenir la màxima presència a les xarxes 
socials  i  en  nous  canals  i  àmbits  de  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la 
Comunicació.

l) Fer arxiu dels fets rellevants que s’esdevenen al municipi i facilitar-ne l’accés 
públic.

Article 4. La llengua

La llengua emprada normalment per Ràdio Sant Fruitós i els seus serveis electrònics i  
publicacions associats serà el català, de conformitat amb allò previst pel punt 86.1 de 
la  LCA,  i  es donarà  en tot  cas  compliment  a  les  previsions  contingudes a  la  Llei 
7/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Instrucció general del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalana i de 
l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisuals aprovada per l’Acord 118/2004, de 
17 de novembre.

CAPÍTOL SEGON: L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Article 5. La gestió
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5.1 La prestació del servei públic de Ràdio Sant Fruitós es presta mitjançant gestió 
directa  per  part  de  l’Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de  Bages.  L’Ajuntament 
n’assumirà la definició, elaboració i distribució dels continguts.

5.2 D’acord amb el que preveu el punt 112.2 de la LCA, l’Ajuntament exercirà la seva 
competència  de  prestació  del  servei  públic  de  comunicació  audiovisual  en 
col·laboració amb altres entitats locals amb l’ús dels instruments associatius i de 
cooperació que estableix la legislació general. 

5.3 Tal com preveu el punt 23.3 de la LCA, la prestació del servei públic pot 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’Ajuntament, sens perjudici de la seva gestió directa. 

Article 6. Òrgans de gestió

Ràdio Sant Fruitós, pel que fa al seu funcionament, la seva administració general i la 
seva direcció, s’estructura en els següents òrgans:

a) L’Alcalde/ssa i el Ple municipal.
b) El/la director/a del servei 
c) El consell de naturalesa consultiva i assessora denominat Consell Municipal de 

Ràdio Sant Fruitós.  

Article 7. L’Alcalde/ssa i el Ple municipal

7.1 Són funcions de l’Alcalde/ssa:

a) Representar Ràdio Sant Fruitós en tota mena d’actes públics i davant del Ple 
de  l’Ajuntament.  En  el  primer  cas,  podrà  delegar  la  representació  en  el/la 
director/a.  També  exercirà  de  representant  legal  de  l’emissora  a  tots  els 
efectes, podent delegar aquesta representació per a casos concrets.

b) Ostentar la presidència del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós i efectuar 
la convocatòria de l’òrgan de forma ordinària o extraordinària i d’acord amb el 
procediment que disposa aquest reglament.

c) Proposar al Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós el nomenament del/ de la 
director/a de Ràdio Sant Fruitós perquè n’avaluï  la idoneïtat d’acord amb el 
punt 33.2 de la LCA; així com  elevar la proposta de nomenament al Ple de 
l’Ajuntament acompanyada de l’informe preceptiu del Consell.

d) Fer aportacions, si s’escau,  a la proposta de contracte programa que formuli 
el/la  director/a  de Ràdio  Sant  Fruitós i  presentar-la  al  Consell  Municipal  de 
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Ràdio Sant Fruitós perquè l’avaluï. Posteriorment, elevar la proposta al Ple de 
l’Ajuntament seguint el procediment que estableix aquest reglament i la LCA.

e) Proposar,  seguint  el  procediment  ordinari,  convenis  bilaterals  amb entitats  i 
institucions que col·laborin amb l’emissora municipal i impulsar la contractació a 
tercers de serveis d’acord amb el que preveu el punt 23.3 de la LCA.

f) Informar  el  Consell  Municipal  de  Ràdio  Sant  Fruitós  i  elevar  al  Ple  de 
l’Ajuntament la proposta de les despeses i de les inversions corresponents a 
Ràdio Sant Fruitós a través del pressupost general. 

g) Realitzar les gestions que calguin 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 calgui en 
representació de l'Ajuntament.

h) Vetllar pel compliment del present reglament, del contracte programa i de les 
recomanacions que aprovi el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

i) Requerir  al  director/a,  en  qualsevol  moment,  informació  sobre  qualsevol 
aspecte de la seva gestió.

j) Totes les que no estiguin expressament atribuïdes al Ple de l’Ajuntament en 
virtut de la legislació de règim local i del present reglament.

7.2 Són funcions del Ple de l’Ajuntament:

Són funcions del Ple de l’Ajuntament, sens perjudici de les delegacions que consideri 
adient efectuar i de les competències que té assignades en virtut de la legislació de 
règim local vigent en cada moment, les següents:

a) Nomenar per una majoria de dos terços el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, a 
proposta  de  l’Alcalde/ssa  i  després  de  prendre  en  consideració  l’informe 
preceptiu  del  Consell  Municipal  de  Ràdio  Sant  Fruitós,  d’acord  amb  el 
procediment que estableix la LCA i el present reglament.

b) Designar a l’inici de cada mandat municipal els membres del Consell Municipal 
de Ràdio Sant Fruitós per una majoria de dos terços, seguint el procediment 
que estableix el present reglament.

c) Aprovar el contracte-programa, seguint el procediment que descriu la LCA i el 
present reglament.

d) Aprovar anualment una aportació pressupostària específica per al finançament 
del  servei  de Ràdio  Sant  Fruitós en el  marc  dels  pressupostos municipals, 
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d’acord  amb el  que s’estableixi  en  el  contracte-programa i  a  la  vista  de la 
proposta de les despeses i de les inversions formulada per l’Alcalde/ssa.

e) Prendre  en  consideració  les  recomanacions  i  propostes  d’acord  que  li  faci 
arribar el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

f) L’aprovació de convenis de col·laboració o associació amb altres emissores, 
entitats o institucions de finalitats similars.

g) Modificar o derogar el present reglament.

Article 8. El/la director/a

8.1  El/La  director/a  de  Ràdio  Sant  Fruitós  és  el  responsable  de  l’organització  del 
servei. El Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde/ssa i previ informe preceptiu 
del  Consell  Municipal  de  Radio  Sant  Fruitós,  el  nomenarà  per  una  majoria 
qualificada de dos terços dels membres, d’acord amb el punt 33.2 de la LCA. El 
càrrec de director/a de l’emissora municipal tindrà una vigència màxima de cinc 
anys.

8.2 Les funcions del director/a de l’emissora municipal són les següents:

a) Representar Ràdio Sant Fruitós en actes públics per delegació de l’Alcaldia.

b) Garantir el ple compliment del mandat que es desprèn d’aquest reglament, del 
contracte  programa  i  de  les  recomanacions  que  pugui  emetre  el  Consell 
Municipal de Ràdio Sant Fruitós referides a Ràdio Sant Fruitós.

c) Elaborar una proposta de contracte programa i lliurar-la a l’Alcaldia, d’acord 
amb el procediment que estableix aquest reglament i la LCA.

d) Presentar a l’Alcaldia un pla de treball anual, que inclogui les línies bàsiques de 
la programació i les tarifes i la previsió d’ingressos per publicitat, abans de l’inici 
de cada temporada de ràdio.

e) Dirigir la programació i gestionar el pressupost, la publicitat, les instal·lacions i 
l’equipament tècnic de l’emissora.

f) Coordinar el personal, els col·laboradors i les entitats que elaboren continguts 
per  a  l’emissora  i  per  als  seus serveis  electrònics  i  publicacions  associats. 
Establir normes i pautes d’organització i de funcionament de caràcter intern i 
vetllar-ne el compliment.
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g) Presentar a l’Alcaldia i al Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós propostes per 
a  la  realització  de  desplegaments  informatius  especials,  l’edició  de 
publicacions,  l’elaboració  d’enquestes  d’opinió  i  d’altres  activitats 
extraordinàries.

h) Assistir  a  les  reunions  del  Consell  Municipal  de  Ràdio  Sant  Fruitós  en 
representació de l’emissora municipal.

i) Donar compte de l’actuació de Ràdio Sant Fruitós a petició de l’Alcaldia o dels 
grups municipals,  i  presentar-ne una memòria anual  de l’activitat  al  Consell 
Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

8.3  El  càrrec  de  director/a  és  incompatible  amb  la  condició  de  membre  de 
l’Ajuntament, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació política i 
amb  l’exercici  de  funcions  de  direcció  o  executives  en  partits  polítics  i  en 
organitzacions sindicals o empresarials.

Article 9. El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós

9.1 El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós és un òrgan de naturalesa consultiva i 
assessora   format  per  representats  de  tots  els  grups  municipals  i  amb  la 
participació d’entitats socials de Sant Fruitós de Bages. Està facultat per emetre 
informes,  opinions i  propostes d’acord per a l’Ajuntament en el  terreny de la 
comunicació i aprovar recomanacions a seguir per part de l’emissora  municipal 
de  ràdio.  Els  seus  pronunciaments  en  recolliran  les  aportacions  de  tots  els 
membres amb dret a veu.

9.2 Els objectius del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós són les següents:

a) Exercir les funcions que l’article 33 de la LCA reserva a un òrgan de naturalesa 
consultiva i assessora en relació al servei públic de Ràdio Sant Fruitós.

b) Vetllar  per  la  continuïtat,  independència  i  neutralitat  dels  mitjans  de 
comunicació  municipals  i  del  personal  i  col·laboradors  que  hi  treballin;  i  la 
pluralitat política, social i cultural dels seus continguts.

c) Vetllar per la qualitat dels continguts de l’emissora municipal de ràdio, així com 
que els mitjans disposin dels recursos tècnics, humans i econòmics necessaris 
per donar compliment a la seva missió.

9.3 Les funcions del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós són les següents:
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a) Vetllar  pel  compliment  del  mandat  derivat  d’aquest  reglament,  del  contracte 
programa i de les recomanacions que pugui emetre el mateix Consell Municipal 
de Ràdio Sant Fruitós en relació a Ràdio Sant Fruitós.

b) Examinar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat del candidat a dirigir Ràdio Sant 
Fruitós i emetre’n un informe preceptiu, d’acord amb el que estableix la LCA.

c) Avaluar les necessitats financeres del servei de l’emissora municipal en relació 
a les missions que té encomanades, i emetre un informe sobre la proposta de 
contracte  programa  que  formuli  el/la  director/a  amb  les  incorporacions  de 
l’Alcalde/ssa.

d) Analitzar el funcionament de Ràdio Sant Fruitós, sol·licitar i rebre informació de 
la gestió del servei per part de l’Alcalde/ssa i del director/a i, si ho considera 
necessari, emetre’n informes sobre el contingut, l’organització o la qualitat, a 
iniciativa pròpia o a requeriment dels òrgans i grups municipals o d’una altra 
administració pública.

e) Aprovar recomanacions que assenyalin prioritats o orientacions específiques 
per  a  la  programació  de Ràdio  Sant  Fruitós i  per  als  continguts dels  seus 
serveis electrònics i publicacions associats.

f) Estudiar i emetre una opinió sobre les propostes que presenti el/la director/a de 
l’emissora per a la realització de desplegaments informatius especials, l’edició 
de  publicacions,  l’elaboració  d’enquestes  d’opinió  i  d’altres  activitats 
extraordinàries.

g) Cooperar amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i amb el Consell de la 
Informació  de Catalunya  en l’àmbit  de  les seves respectives competències, 
presentant informes o emetent el seu parer sobre els continguts que difongui 
l’emissora  municipal;  bé  a  iniciativa  pròpia,  bé  a  requeriment  d’aquestes 
institucions.

h) Analitzar la situació mediàtica de Sant Fruitós de Bages. Estimular i impulsar 
iniciatives en el camp de la comunicació al municipi.

9.4 El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós podrà crear comissions de treball i fer 
propostes d’interrelació  amb altres mitjans de comunicació municipals si així ho 
decideixen els seus membres.

9.5 La composició del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós és la següent:

a) Són membres amb veu i vot del Consell:

i. L’Alcalde/ssa, qui ostentarà la Presidència del Consell i gaudirà 
de vot de qualitat, en cas d’empat en les votacions. 
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ii. Un/a representant de cadascun dels grups municipals presents 
al Ple municipal.

iii. El/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, o persona en qui el mateix 
delegui  per  a  la  seva  substitució  en  cas  d’impossibilitat 
sobrevinguda.

iv. Un/a representant  de l’Associació Ràdio Sant  Fruitós o qui  la 
succeeixi,  en  representació  dels  col·laboradors  de  l’emissora 
municipal. El proposarà la mateixa entitat.

b) Són membres amb veu però sense vot del Consell:

i. Entre un i tres representants d’altres entitats i institucions socials 
del  municipi,  elegits  per  la  seva  representativitat  i  la  seva 
vinculació amb l’emissora. Els proposaran els grups polítics.

ii. El Secretari municipal o funcionari en qui delegui,  qui prendrà 
part en les reunions per aixecar-ne acta. 

9.6 L’elecció dels membres del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós enumerats en 
el punt anterior es farà a través del Ple de l’Ajuntament. El portaveu de cada grup 
municipal  designarà  el  seu  representant.  La  resta  de  membres  del  Consell 
enumerats  anteriorment  llevat  del/de  la  director/a  de  Ràdio  Sant  Fruitós 
s’aprovaran en el mateix ple municipal per una majoria qualificada de dos terços. 
Els nomenaments tindran vigència per tot el mandat municipal, i se’n renovaran 
tots  els  membres  tret  del/de  la  director/a  de  l’emissora  a  l’inici  de  cada  nou 
mandat.

9.7 Opcionalment,  el  Consell  Municipal participatiu podrà designar com a membres 
amb veu i sense vot del mateix Consell fins a un màxim de dos professionals de 
la comunicació, personalitats de reconegut prestigi al municipi o representants 
d’altres mitjans de comunicació locals. 

9.8  El  Consell  Municipal  de Ràdio  Sant  Fruitós es reunirà  de forma ordinària  una 
vegada  l’any  sota  convocatòria  del  president/a.  El/la  president/a  també  pot 
convocar el Consell de forma extraordinària a iniciativa pròpia, i ho haurà de fer 
si ho demana un terç dels seus membres. 

9.9. Els acords del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós tenen la consideració de 
proposta o recomanació adreçada a l’òrgan corresponent, i s’adopten per majoria 
simple.
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9.10. Els membres del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós cessen quan fineix el 
mandat  de  l’Ajuntament  que  va  aprovar  la  seva  composició,  però  continuen 
exercint les funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous 
consellers.

9.11.  El  càrrec  de  membre  del  Consell  Municipal  de  Ràdio  Sant  Fruitós  no  serà 
retribuït.

9.12 Els aspectes de funcionament del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós no 
previstos  en  aquest  reglament  es  resoldran  d’acord  amb el  que  estableix  el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

Article 10. El contracte programa

10.1 D’acord amb el punt 33.3 de la LCA, l’autonomia de la gestió directa i quotidiana 
del  servei  respecte  dels  òrgans  de  govern  corresponents  i  la  decisió  de 
l’Ajuntament s’ha de garantir per mitjà de la subscripció d’un contracte programa. 
El signaran el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, com a màxim responsable de 
la gestió del servei, i l’Alcalde/ssa, com a màxim representant de la Corporació, 
un cop completat el procediment descrit en aquest reglament i en l’esmentada 
llei.

10.2  El  contracte  programa  tindrà  una  vigència  de  quatre  anys,  serà  revisable  i 
detallarà els següents aspectes:

a) Els objectius específics que han d’ésser assumits per Ràdio Sant Fruitós per al 
compliment de la missió del servei públic. Aquests objectius concretaran, entre 
d’altres, una previsió de continguts mínims de la programació de l’emissora i 
dels serveis electrònics i publicacions associats.

b) La  provisió  de  fons  necessaris  per  part  de  l’Ajuntament  per  a  la  prestació 
adequada  del  servei.  Aquesta  provisió  es  concretarà  en  una  previsió  de 
despeses i d’inversió mínimes plurianuals.

10.3  Per  a  l’elaboració  i  aprovació  del  contracte  programa  s’aplicarà  el  següent 
procediment:

a) El  document  base,  que  configurarà  el  marc  dels  objectius  a  assolir  en  la 
programació  de  Radio  Sant  Fruitós  durant  el  seu  període  de  vigència,  el 
confeccionarà el/la director/a i el lliurarà a l’Alcalde/ssa.

b) Partint de la proposta de document formulada pel/per la director/a, l’Alcalde/ssa 
hi  incorporarà  les  seves  aportacions,  si  ho  considera,  i  ho  presentarà  al 
Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós, que n’emetrà un informe preceptiu.
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c) D’acord  amb  la  LCA,  abans  que  l’aprovi  el  ple  municipal,  la  proposta  de 
contracte programa s’ha de sotmetre a informe de la intervenció municipal i 
informació pública,  i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya n’ha de fer un 
informe preceptiu.

d) L’Alcalde/ssa remetrà la proposta de contracte programa al Ple de l’Ajuntament 
perquè l’aprovi. 

10.4 L’Alcalde/ssa i el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós podran proposar la revisió del 
contracte  programa,  que  haurà  de  seguir  el  mateix  procediment  d’aprovació 
descrit en el punt anterior.

Article 11. El finançament

Ràdio  Sant  Fruitós  es  finança  amb  les  aportacions  pressupostàries  pròpies  de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per les tarifes o preus, per la prestació de 
serveis,  la  venda  o  cessió  de  productes  audiovisuals,  la  participació  en el  mercat 
publicitari, d’acord amb el que estableix l’article 7.3 e) del present Reglament, així com 
qualsevol altre ingrés d’acord amb l’ordenament jurídic.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. Entrada en vigor

El Present Reglament entrarà en vigor en els termes establerts a la Llei 7/1985,de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del  Règim Local..

SEGONA. Modificació 

La modificació del present Reglament podrà efectuar-se seguint el mateix procediment 
que per la seva aprovació.

TERCER. Legislació.

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 7//2010, de 31 de març, general de la comunicació  d’abril d’organització i 
control de les emissores municipals de radiodifusió sonora 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 audiovisual.”
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L’Alcalde,
Joan Carles Batanés Subirana

Sant Fruitós de Bages, 22 de maig de 2015.

 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat


