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CONSORCIS
Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
ANUNCI
Per resolució de la Direcció General del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, de data 5 de gener del
2010, s'aprovà l'adjudicació provisional del
contracte per al servei d'assessoria i comissariat de les activitats i debats que es presentaran al CCCB durant l'any 2010 en relació
amb els països de l'est d'Europa, la qual es
publica a l'efecte de l'article 135.3 de la Llei
30/2007, del 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, d'acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2. Objecte del contracte
Servei d'assessoria i comissariat de les
activitats i debats que es presentaran al CCCB
durant l'any 2010 en relació amb els països
de l'est d'Europa.
3. Procediment
Negociat sense publicitat.
4. Adjudicació provisional
a) Data: 5 de gener de 2010.
b) Adjudicatari: Bashkim Shehu.
c) Import Adjudicació: Vint-i-quatre mil
EUR (24.000 EUR), IVA exempt.
Barcelona, 1 de febrer del 2010.
El Director General, Josep Ramoneda i
Molins.
022010002922
A

Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
ANUNCI
Per resolució de la Direcció General del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, de data 15 de gener de
2010, s'aprovà l'adjudicació provisional del
servei de transport de recollida de les obres
de l'exposició "Atopia", la qual es publica a
l'efecte de l'article 135.3 de la Llei 30/2007,
del 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, d'acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2. Objecte del contracte
Servei de transport de recollida de les
obres de l'exposició "Atopia".
3. Procediment
Procediment obert.
4. Adjudicació provisional
a) Data: 15 de gener de 2010.
b) Adjudicatari: Sr. Juan Luis Feltrero

Oreja.
c) Import Adjudicació: Vuitanta-un mil siscents dotze EUR amb vint-i-nou cèntims
(81.612,29 EUR) IVA exclòs.
Barcelona, 1 de febrer de 2010.
El Director General, Josep Ramoneda i
Molins.
022010002923
A

Consorci Digital Mataró-Maresme
EDICTE
El Ple del Consorci Digital Mataró - Maresme de data 21 de setembre de 2009 va aprovar la modificació dels articles 3.2, 3.3,
5.2e), 7.2, 18.1, 18.1b, 18.2, 19, i 19.1 del
Reglament d'Organització i Funcionament
del Servei Públic Audiovisual del Consorci
Digital Mataró - Maresme per a la Gestió de
la Televisió Digital Local Pública del Canal
Múltiple 24 de la demarcació de Mataró Maresme Sud, l'expedient corresponent es va
sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies, mitjançant la inserció de l'edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona número 236, de data 2 d'octubre
de 2009 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5479, de data 7 d'octubre
de 2009, així com al tauler d'edictes de l'entitat; sense que s'hagi presentat cap reclamació a l'esmentat expedient, per la qual cosa
ha esdevingut aprovat definitivament.
Les modificacions aprovades són les
següents:
L'article 3.2, se substitueix la referència a
"de manera exclusiva per la societat pública
de l'Ajuntament de Mataró, Mataró Audiovisual, amb subjecció al que disposen els seus
estatut i la normativa aplicables" per " per un
ens gestor de caràcter públic amb subjecció
al que disposa la normativa aplicable"
En l'article 3.3, substituir la referència a
"Mataró Audiovisual" per "l'ens gestor"
En l'article 5.2 apartat e) cal substituir les
referències a "la societat pública de l'Ajuntament de Mataró, Mataró Audiovisual, en la
seva condició de prestadora" per "l'ens gestor, en la seva condició de prestador"
En l'article 7.2 substituir la referència, tant
a meitat del paràgraf com al final, a "Mataró
Audiovisual" per "l'ens gestor"
En l'article 18.1 es substitueix la referència
"de la societat pública de l'Ajuntament de
Mataró, Mataró Audiovisual" per " de l'ens
gestor"
En l'article 18.1 apartat b) substituïm la
referència "del mitjà/gerent" per "de l'ens o
gerent"
En l'article 18.2 es substitueix la referència
"Mataró Audiovisual i restant normativa aplicable a la referida societat." per "l'ens gestor i
a la restant normativa aplicable a l'esmentat
ens."
En l'article 19 en el primer paràgraf es
substitueix "Mataró Audiovisual" per "l'ens
gestor" i en el mateix paràgraf també es subs-

titueix "de l'equip directiu de la referida
empresa municipal gestora Mataró Audiovisual." per " sobre l'equip directiu de l'esmentat ens gestor."
En l'article 19.1 es substitueix la referència
"integren Mataró Audiovisual, Director del
mitjà televisiu o Gerent de la societat." per
"integra l'ens gestor"
Als efectes de l'entrada en vigor de les
modificacions introduïdes, i amb la inclusió
d'aquestes, s'insereix com a annex al present
edicte el text íntegre del Reglament vigent.
Tanmateix, es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que contra
els actes i les disposicions esmentats anteriorment, que són definitius en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, si bé es
podrà interposar qualsevol altre recurs o dur
a terme qualsevol altra acció si es considera
procedent.
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC
AUDIOVISUAL DEL CONSORCI DIGITAL
MATARÓ - MARESME PER A LA GESTIÓ DE
LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA
CANAL MÚLTIPLE DE LA DEMARCACIÓ
MATARÓ - MARESME SUD
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 33.1 de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de Comunicació Audiovisual de
Catalunya estableix que el ple, l'assemblea
d'electes o l'òrgan plenari de l'ens que gestioni el servei públic audiovisual d'àmbit
local corresponent aprovarà el Reglament
d'Organització i Funcionament del dit servei
públic.
D'acord amb l'esmentada llei, el Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Públic Audiovisual Local, haurà de definir
les missions de servei públic dirigides a la
satisfacció de les necessitats de la comunitat
local i la forma organitzativa, d'acord amb el
que estableix la legislació de règim local, per
mitjà de la qual s'ha de fer la gestió directa
del servei.
La definició de les missions del servei
públic audiovisual d'àmbit local s'haurà d'efectuar a partir dels principis generals que
regulen la comunicació audiovisual a Catalunya.
Així mateix, a partir de l'aplicació del
principi d'autonomia local i sobre la base
dels principis bàsics de la llei, s'haurà de
definir el model concret d'organització i funcionament del servei.
També serà objecte de regulació a l'esmentat Reglament d'Organització i Funcionament un consell de naturalesa consultiva i
assessora, al qual quedin integrants els grups
socials i polítics més representatius dins el
territori corresponent i també les entitats
sense ànim de lucre del mateix territori, en la
forma que es consideri oportuna per a per-

3 / 2 / 2010

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 29 / Pàg. 157

Altres Entitats

metre garantir la participació dels esmentats
grups socials i polítics i entitats sense ànim
de lucre en la gestió del servei públic de
comunicació audiovisual d'àmbit local.
En no haver-se previst de forma directa als
Estatuts, també s'ha considerat escaient regular la naturalesa, funcions i forma de nomenament del Director del Consorci en el si del
Reglament, per tractar-se d'un òrgan de gestió que s'ha previst que assumirà la gestió
econòmico-administativa ordinària del Consorci.
Per últim, també determina l'article 33 de
la Llei que correspondrà al ple, l'assemblea
d'electes o l'òrgan plenari corresponent el
nomenament dels màxims responsables de la
gestió del servei, establint els quòrums necessaris i reservant al reglament d'organització i
funcionament del servei el procediment que,
en tot cas, haurà de tenir en consideració la
necessitat de l'informe preceptiu no vinculant
de l'esmentat consell de naturalesa consultiva i assessora, que avaluarà la capacitat, el
mèrit i la idoneïtat dels candidats proposats.
En el mateix precepte, es determina la funció
mediadora del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya en el cas de conflictes relatius al
nomenament.
D'acord amb el que disposa la Llei de
Comunicació Audiovisual de Catalunya i, en
particular, en compliment de les prescripcions establertes a l'article 33 de l'esmentat
text legal, correspon al Ple del Consorci Digital Mataró - Maresme per a la Gestió de la
Televisió Digital Local Pública Canal Múltiple de la demarcació de Mataró - Maresme
Sud (en endavant, el Consorci) l'aprovació
d'aquest Reglament d'Organització i Funcionament del servei de televisió digital local
que el referit ens ha de gestionar. En virtut de
tot l'anterior, el Ple del Consorci aprova el
següent Reglament:
ÍNDEX
Capítol I. Disposicions Generals
Article 1. Objecte
Article 2. Principis generals
Capítol II. Principis d'organització i funcionament així com forma organitzativa del
Servei Públic Local de Televisió del Consorci
Article 3. Definició de la forma organitzativa per a la gestió directa del servei públic
de televisió corresponent al Consorci
Article 4. Participació en la gestió directa
del servei públic local de televisió dels grups
socials i polítics i de les entitats sense ànim
de lucre més representatius de l'àmbit territorial del Consorci
Article 5. Missions del servei públic de
televisió local del Consorci
Capítol III. del Consell Consultiu i Assessor
Secció primera. Constitució, naturalesa i
atribucions
Article 6. Creació
Article 7. Naturalesa
Article 8. Procediments
Article 9. Memòria
Secció segona. Composició i règim de sessions
Article 10. Òrgans

Article 11. El President o la Presidenta.
Article 12. Funcions del President o Presidenta
Article 13. Plenari del Consell Consultiu i
Assessor
Article 14. Assistència a les reunions
Article 15. El Secretari o Secretària
Article 16. Mandat
Article 17. Règim de sessions i adopció
d'acords del Plenari del Consell Consultiu i
Assessor
Capítol IV. del nomenament dels màxims
responsables de la gestió del Servei Públic de
Televisió Local
Article 18. Màxims responsables de la gestió del servei públic de televisió local
Article 19. Nomenament del màxims responsables del servei públic de televisió local
Capítol V. Del/de la Director/a Gerent del
Consorci
Article 20. Naturalesa i funcions
Article 21. Nomenament
Disposició final. Entrada en vigor
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquest Reglament és fer efectiu
el que disposa l'article 33.1 de la Llei
2/2005, de 29 de desembre, de Comunicació
Audiovisual de Catalunya amb subjecció al
principi d'autonomia local.
Article 2. Principis generals
1. En l'aplicació, interpretació i execució
de la totalitat de les disposicions que conformen aquest Reglament d'Organització i Funcionament del Consorci i en particular en les
relatives a la definició de les missions del servei públic audiovisual del Consorci, s'hauran
d'observar els principis generals establerts
per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya.
2. Aquests principis són els que, segons es
disposa al Capítol II del Títol I de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, incloent els
que seguidament es reprodueixen:
1. El principi de llibertat de comunicació
audiovisual, en els termes previstos a l'Article
3 de l'esmentada norma.
2. El principi de lliure elecció de serveis
audiovisuals per part dels ciutadans, en els
termes previstos a l'Article 4 de l'esmentada
norma.
3. El principi de pluralisme en la comunicació audiovisual, en els termes previstos als
Articles 5 i 32 de l'esmentada norma.
4. El principi de servei públic de comunicació audiovisual, en els termes previstos a
l'Article 6 de l'esmentada norma.
5. El principi de veracitat informativa, en
els termes previstos als Articles 7 i 32 de l'esmentada norma.
6. El principi de protecció dels drets fonamentals, en els termes previstos a l'Article 8
de l'esmentada norma.
7. El principi de protecció a la infància i la
joventut, en els termes previstos a l'Article 9
de l'esmentada norma.
8. El principi de respecte a la propietat

intel·lectual, en els termes previstos a l'Article 10 de l'esmentada norma.
9. El principi de respecte al dret de rectificació, en els termes previstos a l'Article 11
de l'esmentada norma.
10. El principi de respecte del dret dels
ciutadans d'adreçar-se al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, per tal de garantir el
compliment dels principis i obligacions establerts en la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de Comunicació Audiovisual de Catalunya,
en els termes previstos a l'Article 12 de l'esmentada norma.
CAPÍTOL II. PRINCIPIS D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT AIXÍ COM FORMA ORGANITZATIVA
DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL DE TELEVISIÓ DEL
CONSORCI

Article 3. Definició de la forma organitzativa
per a la gestió directa del servei públic de
televisió corresponent al Consorci
1. D'acord amb el que disposa l'Article
33.1 de la Llei de Comunicació Audiovisual
de Catalunya, correspon a aquest Reglament
la definició, entre d'altres qüestions, de la
forma organitzativa, d'acord amb el principi
d'autonomia local i amb el que estableix la
legislació de règim local, per mitjà de la qual
s'ha de fer la gestió directa del servei.
2. En aplicació del que disposa l'esmentat
Article 33.1, el Ple del Consorci Digital
Mataró Maresme acorda que la gestió directa
del servei públic de televisió per ones terrestres sigui portada a terme per un ens gestor
de caràcter públic amb subjecció al que disposa la normativa aplicable, en particular a
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya, el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
3. La gestió directa del servei públic
audiovisual d'àmbit local determina que l'ens
gestor assumeixi la definició, l'elaboració i la
distribució dels continguts audiovisuals, sens
perjudici de la possibilitat de comptar amb el
suport del sector privat d'acord amb els termes i els límits que determina l'article 23.3.
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya.
Article 4. Participació en la gestió directa del
servei públic local de televisió dels grups
socials i polítics i de les entitats sense ànim
de lucre més representatius de l'àmbit
territorial del Consorci
En la gestió del servei públic de televisió
local s'haurà de garantir la participació dels
grups socials i polítics més representatius de
l'àmbit territorial del Consorci i també de les
entitats sense ànim de lucre del mateix territori, per mitjà de la seva integració en un
consell de naturalesa consultiva i assessora
que serà objecte de regulació en aquest
Reglament.
Article 5. Missions del servei públic de
televisió local del Consorci
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1. D'acord amb la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de Comunicació Audiovisual de
Catalunya, correspon a aquest Reglament la
definició de les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats de les
comunitats locals corresponents als municipis que participen en el Consorci.
2. Les missions del referit servei públic de
televisió local són les que, de conformitat al
que disposa l'Article 32 de la Llei 22/2005,
de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, seguidament s'exposen:
a) La missió principal consisteix en oferir
continguts audiovisuals orientats a la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials,
educatives i culturals dels ciutadans dels
municipis que participen en el Consorci.
b) Garantir que aquest servei transmeti una
informació veraç, objectiva i equilibrada, així
com les diverses expressions socials i culturals.
c) Garantir, també, que tingui una oferta
d'entreteniment de qualitat.
d) Garantir que compleixi les missions de
servei públic que contempla l'article 26.3 de
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya
adaptades als interessos i necessitats dels ciutadans dels municipis que integren el Consorci.
e) Addicionalment, l'ens gestor, en la seva
condició de prestador del servei públic de
televisió d'àmbit local de la demarcació de
Mataró-Maresme Sud, en els termes establerts
en el contracte programa i amb subjecció al
que disposa l'Article 121.2 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, garantirà, com
a mínim:
* Una programació mínima de quatre
hores diàries i trenta-dues hores setmanals.
* El percentatge de producció pròpia que
autoritzi el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb relació a la programació en cadena i la sindicació de programes.
* Una programació en què la llengua normalment emprada sigui el català, i també es
compleixin les altres obligacions que estableix la normativa sobre política lingüística.
* La presència d'informatius en la programació en horaris de màxima audiència.
CAPÍTOL III. DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR
Secció primera. Constitució, naturalesa i
atribucions
Article 6. Creació
1. En compliment del que disposen els
articles 33.2 i 33.4 de la Llei 22/2005, de 29
de desembre, de Comunicació Audiovisual
de Catalunya i l'article 6.3 dels estatuts del
Consorci es crea el Consell Consultiu i Assessor del Consorci.
2. El referit Consell Consultiu i Assessor es
regirà pel que disposa aquest Reglament.
Article 7. Naturalesa
1. El Consell Consultiu i Assessor del Consorci és l'òrgan de consulta i assessorament
en relació al nomenament dels màxims res-

ponsables de la gestió del servei públic de
televisió local de la demarcació MataróMaresme Sud, avaluant, mitjançant un informe preceptiu previ, la capacitat, el mèrit i la
idoneïtat dels candidats.
2. Per mitjà del Consell Consultiu i Assessor es garanteix també la participació dels
grups socials i polítics més representatius
dins l'àmbit del Consorci i també de les entitats sense ànim de lucre del mateix territori,
en la gestió del servei públic de televisió
local que regula el present reglament. En
aquest sentit, el Consell Consultiu Assessor
podrà, per pròpia iniciativa o a instància del
òrgans del Consorci o de l'ens gestor, emetre
informes o opinions sobre el funcionament
del referit servei públic. També el referit Consell podrà requerir als òrgans del Consorci o
de l'ens gestor informació sobre la prestació
de l'esmentat servei.
Article 8. Procediments
Les funcions del Consell Consultiu i Assessor s'exerciran mitjançant l'emissió de dictàmens, informes o peticions, que no tindran
caràcter vinculant i li serà d'aplicació en allò
no previst en el present reglament, la normativa reguladora del procediment administratiu
comú.
Article 9. Memòria
El Consell Consultiu i Assessor elaborarà
una memòria anual que serà presentada al
Ple del Consorci.
Secció segona. Composició i règim de
sessions
Article 10. Òrgans
1. Són òrgans del Consell Consultiu i
Assessor:
a) El President o la Presidenta
b) El Plenari del Consell Consultiu i Assessor.
c) Altres òrgans que pugui establir, en el
seu cas, el Ple del Consorci
2. Els esmentats òrgans estaran assistits pel
Secretari del Consorci.
3. La condició de membre del Consell
Consultiu i Assessor és gratuïta, però els seus
membres tenen dret a percebre dietes, si així
ho decidís el Ple del Consorci i en els termes
que aquest decideixi.
Article 11. El President o la Presidenta
Serà president o presidenta del Consell
Consultiu i Assessor el President o Presidenta
Consorci o el membre del Ple del Consorci
en qui aquest o aquesta delegui. Correspondrà a la Presidència el vot diriment en cas
d'empat.
Article 12. Funcions del President o
Presidenta
1. Correspon al President o la Presidenta
les funcions relatives a la organització dels
treballs i a la preparació de les sessions del
Consell Consultiu i Assessor, la proposta dels
punts de l'ordre del dia de les sessions plenàries del Consell Consultiu i Assessor i la coordinació dels grups de treball.
2. El President o la Presidenta podrà convidar a participar en les reunions a altres perso-

nes o entitats relacionades amb el tema que
es tractarà, amb veu però sense vot.
Article 13. Plenari del Consell Consultiu i
Assessor
1. El Plenari és el màxim òrgan col·legial i
decisori i estarà integrat, a banda de la Presidència, per 16 membres designats per les
entitats que més endavant s'assenyalen entre
representants de grups socials i polítics representatius del territori corresponent a les referides entitats.
2. Seran membres del Plenari, amb veu i
vot:
a) El President o la Presidenta.
b) 5 representants nomenats pels partits
polítics amb representació als municipis integrants del Consorci, designats per les respectives direccions comarcals d'aquests.
c) 5 representants nomenats d'entitats ciutadanes d'àmbit comarcal pertanyents als
municipis integrants del Consorci, designats
pel Ple del Consorci a proposta del President.
d) 5 representants designats pel Ple del
Consorci a proposta del President, d'entre
professionals i experts en la matèria objecte
del Consorci.
Article 14. Assistència a les reunions
Addicionalment als membres del Consell
Consultiu i Assessor, podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot:
a) Aquelles persones que la Presidència
autoritzi atès que la seva presència a les reunions del Plenari pugui resultar d'interès per
la seva experiència i/o els seus coneixements.
b) També haurà d'assistir el/la secretari/a.
Article 15. El Secretari
1. El Secretari del Consorci ho serà del
Consell Consultiu i Assessor.
2. El Secretari tindrà les funcions següents:
1. Preparar i enviar les comunicacions de
les reunions a tots els membres del Consell
Consultiu i Assessor.
2. Estendre acta de cada sessió del Plenari
i, en el seu cas, altres òrgans col·legiats, en el
cas que es constituïssin, a la què figuraran els
acords adoptats i les incidències que siguin
procedents per a reflectir fidelment la sessió.
3. Portar de forma actualitzada el registre
dels membres i representants dels diversos
òrgans que composen el Consell Consultiu i
Assessor, així com de les altes i baixes.
4. Les actes seran signades pel Secretari
amb el vist-i-plau del President o Presidenta
seran sotmeses per a la seva aprovació a l'inici de la següent sessió de l'òrgan del Consell
Consultiu i Assessor que correspongui en
cada cas.
Article 16. Mandat
La durada del nomenament dels membres
del Consell Consultiu i Assessor coincidirà
amb la dels membres del Ple del Consorci.
Article 17. Règim de sessions i adopció
d'acords del Plenari del Consell Consultiu i
Assessor
1. El Plenari del Consell Consultiu i Assessor s'ha de reunir de manera ordinària un
cop l'any i de manera extraordinària cada
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vegada que sigui convocat per la Presidència
per iniciativa pròpia o a petició de la quarta
part dels membres del Consell.
2. El Plenari es constitueix vàlidament, en
una única convocatòria, amb l'assistència de
la meitat més un dels seus membres.
3. Si no hi ha quòrum s'ajornarà la sessió
fins a un termini màxim de quinze (15) dies
hàbils.
4. La convocatòria de les sessions ordinàries es portarà a terme amb una antelació de
set (7) dies i anirà acompanyada de l'ordre
del dia i, si procedeix, de la documentació
pertinent. Per a la sessió extraordinària, l'antelació mínima serà de quaranta-vuit hores.
5. Atesa la naturalesa del Consell, es promourà el consens en l'adopció d'acords. La
Presidència podrà sotmetre els assumptes a
votació, que es portarà a terme per signes
convencionals d'assentiment, dissentiment o
abstenció.
6. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents.
CAPÍTOL IV. DEL NOMENAMENT DELS MÀXIMS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
TELEVISIÓ LOCAL

Article 18. Màxims responsables de la gestió
del servei públic de televisió local
1. Es consideren màxims responsables del
servei públic de televisió local la direcció i
administració de l'ens gestor, que està a
càrrec dels següents òrgans:
a) El Consell d'Administració
b) El Director de l'ens o gerent
2. El règim jurídic dels referits òrgans i
càrrecs és determinaran en els estatuts de
l'ens gestor i a la restant normativa aplicable
a l'esmentat ens.
Article 19. Nomenament dels màxims
responsables del servei públic de televisió
local
L'encomana de gestió que es formalitzi
amb l'ens gestor restarà condicionada a la
conformitat del Ple del Consorci Digital
Mataró-Maresme, amb la majoria de dos
terços i amb l'informe previ del Consell Consultiu i Assessor sobre l'equip directiu de l'esmentat ens gestor.
1. El President del Consorci sotmetrà al Ple
del Consorci Digital Mataró-Maresme la relació de l'equip directiu que integra l'ens gestor.
2. Un cop emès l'informe preceptiu previ
del Consell Consultiu i Assessor donant conformitat envers aquesta relació de càrrecs,
que ha d'avaluar la capacitat, el mèrit i la
idoneïtat dels integrants de la dita relació de
càrrecs, el Ple del Consorci donarà conformitat per acord adoptat amb la majoria de dos
terços.
3. En el cas que algun o alguns dels integrants no obtingués el vot majoritari el President del Consorci haurà de formular proposta
a l'ens gestor per tal que proporcioni un
nomenament alternatiu i sotmetre-ho de nou
a la consideració del Consell Consultiu i
Assessor.
CAPÍTOL V. DEL/DE LA DIRECTOR/A GERENT DEL

CONSORCI

Article 20. Naturalesa i funcions
El/la Director/a Gerent del Consorci es
configura com a personal directiu per a àrees
o serveis complexos de l'article 9 b) del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Serà l'òrgan de gestió que assumirà la gestió econòmico-administativa ordinària del
Consorci, i tindrà com a funcions específiques les següents:
a) Executar i fer complir els actes dels
òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l'ens, de
conformitat amb les directrius dels òrgans de
govern, en els seus aspectes econòmics,
administratius i de gestió.
c) Qualssevol altres funcions que li deleguin els òrgans de govern
Article 21. Nomenament.
El nomenament del/la Director/a Gerent
del Consorci haurà de fer-se per majoria qualificada de dos terços i serà competència del
Ple del Consorci, a proposta de la presidència.
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR
El present reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils de la seva publicació completa al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Mataró, 26 de gener de 2010.
El President, Joan Antoni Baron i Espinar.
022010002451
A

Consorci de Turisme Paisatges del Ter
ANUNCI
Relatiu a l'aprovació inicial del pressupost
general de l'exercici 2010
A la Intervenció d'aquesta entitat local i de
conformitat amb el que disposen els articles
112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions,
el pressupost general per a l'exercici 2010 i
les bases d'execució, així com la plantilla de
personal, aprovats inicialment pel Consell
General del Consorci de Turisme Paisatges
del Ter d'Osona, en sessió ordinària del dia
17 de desembre de 2009.
Les persones legítimament interessades,
segons el que disposa l'article 170.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt
2 de l'article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de recla-

macions: quinze dies hàbils a partir del
següent de la data de la publicació d'aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Consell General del Consorci.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Roda de Ter, 24 de desembre de 2009.
La Presidenta, Isabel Miguélez Álvarez.
022010002742
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