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CONSTANTÍ

EDICTE

de l’Ajuntament de Constantí, sobre constitució d’un consorci.

Havent-se publicat al Butlletí Oicial de la Província de Tarragona núm. 73 de 
data 28 de març d’enguany i al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5097, de data 26 de març d’enguany, l’Edicte d’aprovació provisional de la creació 
i la constitució d’un consorci, juntament amb els Ajuntaments de Tarragona, Valls, 
Salou, Vila-seca, Montblanc, Torredembarra i Rodonyà, per a la gestió compartida 
del canal públic o programa de televisió digital local inclòs dins del canal múltiple 
corresponent a la demarcació de Tarragona, denominat Consorci per a la Gestió de 
la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT), així com també 
va aprovar els estatuts pels quals s’haurà de regir, de conformitat amb el procediment 
de constitució que estableix l’article 313, en relació al 160, del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Havent transcorregut el termini d’informació pública, sense que s’hi hagi formular 
cap reclamació ni al·legació, s’entén deinitivament aprovat el citat acord.

Es publica el text íntegre dels citats Estatuts, a l’annex d’aquest Edicte.

Constantí, 11 de juny de 2008

CRISTÓBAL RAMÍREZ IGLESIAS

Alcalde

ANNEX

ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 
DIGITAL TERRESTRE DEL CAMP DE TARRAGONA (TACOALT)

Article 1
El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona 

(TACOALT) és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional 
i local, integrada pels membres següents:

a) Ajuntament de Tarragona
b) Ajuntament de Valls
c) Ajuntament de Salou
d) Ajuntament de Vila-seca.
e) Ajuntament de Torredembarra
f) Ajuntament de Montblanc
g) Ajuntament de Constantí
h) Ajuntament de Rodonyà

Article 2
1. Per tal que altres entitats diferents de les esmentades a l’article anterior es 

puguin integrar al Consorci, caldrà que se segueixi el mateix procediment que 
aquests Estatuts preveuen per a la seva modiicació.

2. Poden adherir-se al consorci els municipis encara no planiicats en l’àrea ge-
ogràica on s’hagi de prestar el servei públic audiovisual. També en poden formar 
part els ens de la mateixa àrea geogràica que els representin o altres entitats públi-
ques o entitats privades sense ànim de lucre que tinguin inalitats d’interès públic 
concurrents amb l’objecte i els ins del Consorci, en la forma i amb les condicions 
que els municipis membres de ple dret del consorci decideixin.
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Article 3
El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona 

TACOALT gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i 
d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, dintre de l’àmbit 
de les seves inalitats estatutàriament deinides. A tal efecte, podrà emprar qualsevol 
de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local.

Article 4
1. El domicili del Consorci és a Tarragona, a la Plaça de la Font, núm. 1.
El Consell Plenari podrà modiicar el domicili del Consorci, cosa que notiicarà 

a tots els ens consorciats i farà pública a través del Butlletí Oicial de la Província 
i d’un diari de gran difusió, i comunicarà, alhora, a les administracions estatal i 
autonòmica.

El Consell Plenari podrà acordar la creació d’una sucursal en aquell municipi 
que acrediti la disponibilitat i aptitud d’instal·lacions.

Article 5
La durada del Consorci serà de 10 anys des de la data de signatura de l’acta de 

constitució dels seus òrgans col·legiats.
El període esmentat es podrà prorrogar per períodes successius 10 anys més 

sempre que, dintre del darrer any del termini inicial de duració, totes les parts 
consorciades així ho acordin.

Un cop extingit el període inicial sense pròrroga, o si s’escau el/els període/s de 
pròrroga, es dissoldrà i liquidarà el Consorci, conforme a les previsions que contenen 
aquests Estatuts a l’efecte.

Article 6
L’objecte i inalitat del Consorci serà la de gestionar de forma compartida el canal 

públic o programa de televisió local amb tecnologia digital inclòs dins del canal 
múltiple corresponent a la Demarcació de Tarragona, segons el què estableix l’article 
9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres.

Article 7
Els òrgans de govern del Consorci seran inicialment els següents:
a) El Consell Plenari.
b) La Gerència
Si ho considera oportú per al millor funcionament del Consorci, el Consell Ple-

nari podrà aprovar la creació d’una Comissió Executiva, deinint-ne la composició 
i atribucions.

Article 8
1. El Consell Plenari és l’òrgan de govern superior del Consorci. Està format 

pels membres següents:
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Tarragona.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Valls.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Salou.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Vila-seca.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Torredembarra.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Montblanc.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Constantí.
L’alcalde o un regidor de l’Ajuntament de Rodonyà.
2. L’adhesió de nous membres al Consorci comportarà el dret d’aquests a estar 

representat amb un membre al Consell Plenari.
3. La designació dels membres del Consell Plenari que no ho siguin per raó del seu 

càrrec correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixen 
aquests Estatuts, a l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats.
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Article 9
La presidència del Consell Plenari l’exercirà, per períodes rotatius de dos anys i 

sempre coincidint amb el mandat de les corporacions locals a les quals representen, 
el representant d’un dels Ajuntaments consorciats. La rotació és farà seguint l’ordre 
del nombre de població dels municipis que formen part del consorci, començant 
per l’Ajuntament del municipi de més població.

El president del Consell Plenari, que ho serà també del Consorci, en serà el seu 
representant a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ 
i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o 
jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i 
jurídiques.

Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents en favor del vicepresident del Consell Plenari i 
del gerent del Consorci.

Article 10
El consell tindrà dues vicepresidències

La Vicepresidència primera del Consell Plenari l’exercirà, rotativament per pe-
ríodes de dos anys i sempre coincidint amb el mandat de les corporacions locals a 
les quals representen, els representants dels Ajuntaments consorciats per ordre del 
nombre de població que segueixi al que li correspon la presidència.

La Vicepresidència segona del Consell Plenari l’exercirà, rotativament per pe-
ríodes de dos anys i sempre coincidint amb el mandat de les corporacions locals 
a les quals representen, els representants dels Ajuntaments consorciats que hagin 
ostentant en els dos anys anteriors la presidència

Els vicepresidents substituiran per ordre de nomenament el president en totes les 
seves funcions en casos d’absència, vacant o malaltia.

Article 11
Actuaran com a secretari, interventor i tresorer del Consorci els qui designi el 

consorci d’entre els que ho siguin dels ens locals consorciats.

Article 12
El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat trimestral per 

tractar els assumptes de la seva competència.
El seu règim de funcionament i d’adopció d’acords serà el següent:
1.- El Consell Plenari es reunirà, prèvia convocatòria efectuada a instància del seu 

president o a petició d’almenys una tercera part dels seus membres, tantes vegades 
com sigui necessari per al funcionament de l’organisme.

2.- El quòrum per a la validesa de les sessions del Consell Plenari és d’un terç del 
nombre legal dels seus membres, sense que mai sigui inferior a tres. No es podrà 
realitzar cap sessió sense l’assistència del president i del secretari o de les persones 
que els substitueixin.

3.- Els acords del Consell Plenari s’adoptaran per majoria simple de vots dels 
assistents, llevat dels casos en que les normes de règim locals o els estatuts reque-
reixin un quòrum de votació de la majoria absoluta. En cas d’empat el president té 
vot de qualitat.

4.- Pel que fa al règim d’adopció d’acords s’aplicarà un sistema de vot ponderat 
en funció dels criteris que es determinarà mitjançant un acord del Consell Plenari 
de Consorci adoptat per una majoria de 2/3 dels ens consorciats. Per a l’adopció 
d’aquest acord o de qualsevol altre que s’hagi de prendre amb anterioritat a la ixació 
dels criteris de ponderació cada entitat membre del consorci tindrà un vot.

5.- En allò que no estigui previst especialment en aquests estatuts, és d’aplica-
ció la normativa general sobre règim de sessions prevista en les normes de règim 
local o de procediment administratiu general en relació amb el funcionament dels 
òrgans col·legiats.
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Article 13
Corresponen al Consell Plenari del Consorci, en relació exclusivament amb 

seu objecte i les seves inalitats, totes les competències que la llei de règim 
local atribueix al Ple municipal i totes aquelles que no estiguin expressament 
conferides a altres òrgans del Consorci, actuals o futurs , i sens perjudici que 
pugui delegar les que estimi convenients en aquells altres òrgans consorcials, 
sempre que siguin competències susceptibles de delegació d’acord amb l’es-
mentada legislació.

En tot cas, correspondrà al Consell Plenari del Consorci amb caràcter indele-
gable:

1) L’aprovació de la modiicació d’aquests Estatuts, sens perjudici de la necessitat 
també de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

2) L’aprovació del pressupost anual d’explotació i d’inversions.
3) L’aprovació del programa d’activitats, que tindrà una vigència bianual.
4) L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió
dels serveis.
5) L’aprovació de la dissolució del Consorci.
6) El nomenament i cessament del gerent.

Article 14
El Consell Plenari nomenarà un gerent, que haurà d’estar professionalment capacitat 

per exercir el càrrec i tindrà la consideració de funcionari eventual del Consorci.
Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que especíicament li 

encomanin o li deleguin el Consell Plenari o, en un futur, la Comissió Executiva:
a) Fer complir les decisions dels òrgans de govern del Consorci i ordenar-ne, si 

s’escau, la publicació.
b) Dirigir el personal en tots els seus aspectes, llevat del seu nomenament, aco-

miadament disciplinari o separació del servei.
c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa 

el Consorci.
d) Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes ins a un import 

màxim de 60.000 euros, sempre que no se superin les dotacions pressupostàries 
de l’any en curs.

e) Ordenar tots els pagaments.
f) Preparar l’avantprojecte de pressupost del Consorci.
g) Elaborar la memòria anual de gestió dels serveis.

Article 15
Els actes administratius que emanen del gerent no posen i a la via administrativa i 

seran susceptibles de recurs administratiu d’alçada davant el Consell Plenari, d’acord 
amb les disposicions de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Els actes administratius del Consell Plenari i del President posen i a la via 
administrativa i s’hi podrà interposar, si s’escau, el recurs pertinent de caràcter 
administratiu o contenciós administratiu.

Article 16
La hisenda del Consorci estarà constituïda per:
a) Els productes del seu patrimoni.
b) Els preus públics que pugui establir i percebre per la prestació dels seus 

serveis i activitats.
c) Les adquisicions a títol lucratiu en favor seu.
d) Les aportacions dels ens consorciats, a què es refereix l’article següent.
e) Els altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les 

entitats supramunicipals.
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Article 17
Les aportacions econòmiques anuals dels ens consorciats al Consorci seran 

determinades pel Consell Plenari en l’aprovació del pressupost.
Aquestes consistiran en una part ixa i lineal per a tots els ens consorciats i una 

part variable a determinar en funció de la capacitat econòmica dels ens consorciats. 
Els criteris per a determinar anualment aquesta part variable hauran de ser ixats 
mitjançant un acord del Consell Plenari adoptat per les 2/3 parts del nombre total 
de vots que poden emetre els seus membres. Amb el mateix quòrum podran quan 
sigui necessari modiicar-se el mateixos.

Els membres de nou ingrés a més de les anteriors quotes hauran de fer una 
aportació econòmica extraordinària a determinar pel Consell Plenari en concepte 
d’amortització de les inversions efectuades.

Les aportacions ixes s’actualitzaran anualment, de forma, automàtica, amb 
efectes 1 de gener, d’acord amb les variacions experimentades durant l’any anterior 
per l’índex de preus al consum.

El Consell Plenari amb el vot favorable de les 2/3 parts del nombre total de vots 
que poden emetre els seus membres podrà aprovar aportacions extraordinàries.

Les aportacions de cada ens consorciat es lliuraran al Consorci amb una peri-
odicitat trimestral, dintre del primer mes de cada trimestre al qual correspongui 
l’aportació.

Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic del 
Consorci a tots els efectes legals.

Article 18
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la normativa 

vigent sobre hisendes Locals. El gerent en prepararà l’avantprojecte, basant-se en 
les aportacions determinades segons l’article anterior, i, l’elevarà al Consell Plenari 
per a la seva aprovació. El mateix es farà amb el programa d’activitats.

Article 19
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la 

comptabilitat pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes 

de les administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del Con-
sorci s’atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics locals.

Article 20
Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva 

qualiicació i titularitat originària. Les facultats de disposició del Consorci sobre 
els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es 
limitaran sempre a les inalitats estatutàries del Consorci.

Els béns adquirits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran 
d’aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualiicació 
jurídica dels seus béns.

Article 21
1. L’adopció de la pròrroga que preveu l’article 5 se subjectarà als tràmits 

següents:
a) Acord unànime del Consell Plenari.
b) Ratiicació de l’acord anterior per part de tots els ens consorciats.
c) Comunicació de la pròrroga a la Direcció General d’Administració Local de 

la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
d) Publicació de la pròrroga al Butlletí Oicial de la Província i a un diari de 

gran difusió.
2. La modiicació d’aquests Estatuts, inclosa l’adhesió de nous membres, se 

subjectarà al procediment a què fa referència l’article 322 del ROAS.
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Article 22
Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni 

un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui 
al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en 
garanteixi el compliment dels pendents.

Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el Consell Ple-
nari per tal d’impulsar, si s’escau, les modiicacions estatutàries i pressupostàries 
oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.

Article 23
El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Per compliment de la seva inalitat.
b) Per acord unànime dels ens consorciats.
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament.
d) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé 

inoperant.
e) Per incompliment de l’objecte.
f) Per transformació del consorci en un altre ens.
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci.
La dissolució del Consorci requerirà l’acord del seu Consell Plenari, adoptat 

amb el vot favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels seus membres, i la 
ratiicació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Cas de no assolir-
se els acords esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de separació, 
d’acord amb l’article anterior.

L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci especiicarà la forma 
de liquidar del seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions a les ad-
ministracions consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació 
de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens 
consorciat al llarg de la duració del Consorci.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves inalitats, té 
les potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials 
en virtut de l’article 8 de l Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya.

2. La creació de comissions informatives o de comptes en el si del Consorci 
serà potestativa.

3. El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit pels ens 
consorciats.

4. A i d’acomplir les seves funcions, el Consorci es podrà valer dels serveis 
administratius i tècnics de qualsevol de les administracions públiques consor-
ciades.

5. En tot el que no prevegin o regulin aquests Estatuts, el Consorci es regirà per 
la legislació aplicable als ens locals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

De forma excepcional la vicepresidència segona recaurà durant el primer 
mandat en el representant del municipi de menys població dels Ajuntaments 
consorciats.

De forma excepcional la presidència i les vicepresidències després de la re-
novació de les corporacions locals que s’escaurà el proper any 2007 continuarà 
exercint-se per un representant dels Ajuntaments que ostentin aquest càrrec ins 
aquell moment.
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DISPOSICIÓ FINAL

El Consorci iniciarà les seves activitats prèvia la formalització de l’acta de cons-
titució, que subscriuran els vocals que designin els ens consorciats per tal d’integrar 
els òrgans col·legiats del Consorci, un exemplar de la qual serà tramès a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

PG-217312 (08.165.098)
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CUBELLES

EDICTE

de l’Ajuntament de Cubelles, sobre licitació d’un contracte de serveis.

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 10 de juny de 
2008, es sotmet a informació pública el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, que ha de regir l’adjudicació per procediment 
negociat, tràmit ordinari, del contracte de serveis per a l’elaboració del projecte d’in-
formatització i automatització de processos del departament de recursos humans de 
l’Ajuntament de Cubelles, per un import màxim de 36.000,00 € IVA Inclòs, quines 
característiques essencials es detallen a l’Annex de l’anunci.

Conforme disposa l’article 277 del TRLMRLC 2/2003 de 28 d’abril, l’exposició del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
és de 20 dies hàbils, en el Butlletí Oicial de la Província i en el Diari Oicial de la 
Generalitat de Catalunya podent-se presentar reclamacions contra els plecs durant 
l’esmentat període d’exposició pública. En el supòsit que no n’hi hagin, s’entendrà 
aprovat deinitivament.

Si dins d’aquest termini es produïssin reclamacions contra el plec, es suspendrà 
la licitació i el termini per a la presentació de proposicions, reiniciant-se el que resti 
a partir del dia següent al de la resolució d’aquelles.

ANNEX

Anunci de licitació de l’adjudicació per procediment negociat, tramitació ordi-
nària, del contracte de serveis per a l’elaboració del projecte d’informatització i 
automatització de processos del departament de recursos humans de l’Ajuntament 
de Cubelles

1.- Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Cubelles
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2.- Objecte del Contracte
L’objecte d’aquest contracte és la redacció del Projecte d’informatització i automa-

tització de tots els processos relatius al personal de l’Ajuntament de Cubelles, d’acord 
amb les característiques que iguren en el Plec de Prescripcions Tècniques.

3.- Tramitació i forma d’adjudicació
a) Procediment negociat
b) Tramitació: Ordinària

4. Pressupost base de licitació
Base de licitació: Un import màxim de 36.000,00 € IVA Inclòs

5.- Garanties.
a) Deinitiva: 5% del preu d’adjudicació del contracte.

6.- Documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cubelles
b) Domicili: Pl. de la Vila, 1
c) Localitat i C. Postal: Cubelles 08880
d) Telèfon: 93. 895. 03.00
e) Fax: 93. 895.27.29

7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
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