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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2018, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb vint-i-un
vots a favor dels grups municipals de CiU, CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C's,
PPC i quatre abstencions del grup municipal d'ERC-MES el següent acord:
"El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió de 17 de setembre del 2018, va
aprovar definitivament l'establiment del servei públic de l'emissora municipal de
ràdio de l'Ajuntament de Girona i el Reglament d'organització i funcionament de
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona.
Per garantir la prestació i la gestió del servei, tal com estableix en l'article 6 del
reglament, l'emissora de ràdio s'estructura en els següents òrgans: Consell Rector,
direcció del servei i Consell Assessor.
El Consell Assessor assessora el Ple de l'Ajuntament i la resta d'òrgans de gestió
previstos en aquest reglament en matèria de programació, continguts i en la
definició i l'avaluació de les polítiques i les estratègies de programació i, d'acord
amb el pla de programació i d'acord amb allò previst per l'article 33.4 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, garanteix
la participació en la gestió del servei de representants dels grups socials i polítics
més representatius del municipi així com també de les entitats sense ànim de lucre.
El Consell Assessor estarà format per sis membres proposats per la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per a la seva aprovació, caldrà
majoria simple del Ple de l'Ajuntament de Girona.
El Consell Assessor escollirà, entre els seus membres, per majoria simple, un
president o presidenta i actuarà com a secretari/ària una persona designada a
aquests efectes per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona.
En data 10 d'octubre del 2018, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, amb NIF Q5856081D, va entrar per registre d'entrada (núm.
2018074064) la proposta dels membres que han de compondre el Consell Assessor
de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona fins a la finalització del mandat
electoral actual. Consell Assessor s'haurà de constituir en un termini no superior a
sis mesos des de la constitució del Ple de l'Ajuntament resultant de cada procés
electoral.
La vigència de la representativitat de les persones membres del Consell Assessor
coincidirà amb la duració del mandat de l'Ajuntament existent en el moment de la
seva elecció.
En el cas de vacant sobrevinguda d'un/a membre del Consell Assessor abans de
dotze mesos de la finalització del mandat, s'ha de nomenar un/a nou/va membre. La
vigència de la representativitat d'aquest/a nou/va membre fineix en la data en què
hauria finit el mandat de la persona membre que substitueix.
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Les persones membres del Consell Assessor cessen quan finalitza 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 i
conselleres.
Les persones membres del Consell Assessor cessen per renúncia o traspàs, per
incapacitat permanent per a l'exercici del càrrec, per inhabilitació per a l'exercici de
càrrecs públics o per condemna ferma per delicte dolós.
El/la president/a del Consell Assessor pot ésser separat/ada del càrrec per acord del
Consell Assessor adoptat per majoria simple.
El càrrec de membre del Consell Assessor no serà retribuït.
El Consell Assessor es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, prèvia
convocatòria del seu president o presidenta. També serà convocat quan ho
sol·licitin la meitat dels seus membres. El Consell Assessor podrà establir un criteri
particular de reunions de treball.
Els acords del Consell Assessor tenen la consideració de proposta o recomanació
adreçada a l'òrgan corresponent i s'adopten per majoria simple.
De les reunions del Consell Assessor se n'estén la corresponent acta que conté les
propostes o recomanacions resultants de les respectives intervencions i acords.
L'acta serà elevada al Consell Rector i a l'Alcaldia per al seu coneixement i a l'efecte
de donar compte del seu contingut als grups municipals a través de la Junta de
Portaveus.
En data 10 d'octubre del 2018, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, amb NIF Q5856081D, va entrar per registre d'entrada (núm.
2018074064) la proposta dels membres que han de compondre el Consell Assessor
de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona fins a la finalització del mandat
electoral actual.
D'acord amb l'article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya.
D'acord amb els articles 6, 13 i 14 del Reglament d'organització i funcionament de
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona.
Primer. APROVAR la creació del Consell Assessor de l'emissora de ràdio de
l'Ajuntament de Girona.
Segon. Nomenar els sis membres que formaran part del Consell Assessor de
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, a proposta de la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya:
- Laura Fanals Gubau
- Rosa Maria Gil Vila
- Jordi Grau Ramió
- M. Dolors Reig Garganta
- Jordi Roura Sanjuan

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7054374

Certificats: PLE ORDINARI 10/12/2018 - CERT. Aprovar la
constitució del C

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 52XT7-KPO3H-GA1SH
Data d'emissió: 18 de enero de 2019 a les 12:42:19
Pàgina 3 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 12/12/2018 10:07
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 12/12/2018 14:23

sp/ac
Exp.: 2018003381 - C. 01.078.020

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3875982 52XT7-KPO3H-GA1SH 524F9C65B06E3996E15E44365EE7A88160D46310) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura i el codi de verificació CSV.

- Cristina Valentí Ternero
Tercer. Notificar aquest acord a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, als sis membres que formaran part del Consell i al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya.
Quart. Publicar aquesta informació a l'apartat de Transparència del web de
l'Ajuntament de Girona."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 11 de desembre de 2018
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