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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ I TAC DOTZE ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL, PER A LA GESTIÓ 
DE PART DE L’ESTRUCTURA I ACTIVITATS DE L’ESPLUGA FM RÀDIO 
 
 
 
L’Espluga de Francolí, a data signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr Josep M Vidal Minguella, alcalde de l’Espluga de Francolí, que 
actua expressament facultat per a la formalització d’aquest conveni en virtut de l’acord 
del Ple de l’ajuntament en sessió de data 25 de juny de 2020. 
 
De l’altra, el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, president de l’Entitat Pública Empresarial TAC 
DOTZE (d’ara en davant TAC12), que actua en la seva representació d’acord amb els 
estatuts de l’entitat, i que està expressament facultat per a la formalització d’aquest 
conveni en virtut de l’acord del seu Consell d’Administració en sessió de data 28 de 
juliol de 2020. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar 
aquest conveni, i 
 
MANIFESTEN:  
 
I.- Que en data 12 de juny de 2008 va ser constituït un Consorci pels municipis de 
Constantí, Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca amb 
l’objecte de prestar un servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona, a 
partir de la concessió rebuda el 2.006 per a la prestació del servei de televisió digital 
local. 
 
II. Què posteriorment en data u de gener de 2012 es va incorporar al Consorci 
l’Ajuntament d’Altafulla i en data 13 de febrer del 2018, l’Ajuntament de l’Espluga de 
Francolí. 
 
lll.- Que TAC DOTZE és l’entitat mitjançant la qual el Consorci per a la gestió de la 
TDT al Camp de Tarragona porta a terme la gestió directa del servei públic audiovisual 
de la demarcació de Tarragona i va ser constituïda en data 1 de gener del 2011. 
 
lV.- Que l’article 5.1 dels estatuts de TAC12 estableix com a competències, finalitats i 
funcions de l’entitat “el foment i la promoció de la comunicació local, mitjançant el 
desenvolupament, la gestió, la prestació i l'explotació, sota qualsevol forma, de tota 
classe de serveis, béns i mitjans audiovisuals”, i, més concretament, les següents: 
 
a) L'adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de 
programes de televisió i notícies, i en general, de drets de propietat intel·lectual i 
continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i 
internet o en qualsevol altre suport. 
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b) La prestació de serveis d'assessorament a tercers en relació amb les activitats 
anteriors. 
c) La gestió del canal o canals de televisió propietat del Consorci. 
d) I, en general, totes les activitats relatives a l'àmbit de la comunicació i de les 
telecomunicacions locals. 
 
Establint-se en l’apartat 2 del mateix article 5 entre d’altres les següents facultats: 
 
c) Percebre contraprestacions econòmiques per les gestions realitzades pels serveis 
prestats. 
 
d) Establir convenis amb els organismes i institucions competents que hagin de 
col·laborar, per raó de la seva competència, al millor èxit de la seva gestió. 
 
V.- Que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí és titular de l’emissora radiofònica 
Espluga FM Ràdio. 
 
VI.- Que Espluga FM Ràdio té autorització per emetre a través del 107.4 de la FM amb 
la deguda autorització de la Secretaria de l’Estat per la Societat de la Informació i 
l’Agenda Digital, degudament expedientada amb la referència  T-1800175 . 
 
VII.- Què des de 2018 les dues entitats mantenen un conveni de col·laboració per tal 
de millorar la cobertura de l’actualitat de l’Espluga de Francolí en els informatius i 
programes del canal televisiu TAC12. 
 
Que d’acord amb aquests antecedents, les parts han convingut la formalització del 
present conveni de col·laboració, que es regularà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- De conformitat amb l’article 10 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 11 de 
la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Ajuntament de 
l’Espluga de Francolí encarrega a TAC12, i TAC12 l’accepta,  la realització de la 
cobertura informativa de l’Espluga FM Ràdio de dilluns a divendres mitjançant la 
participació d’una o un periodista especialitzada/at. 
 
Segona.- Aquest encàrrec de gestió, que no comporta la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici,  respectarà en tot moment 
les limitacions establertes pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el seu 
document sobre Els límits de la gestió directa en la prestació del servei públic de 
televisió digital terrestre d’àmbit local, aprovat per Acord 35/2008, de 18 de març.  
En aquest sentit, serà el Consell d’Administració d’Espluga FM Ràdio qui tindrà en tot 
moment la darrera paraula en la confecció de la graella diària i en l’elaboració de totes 
les escaletes. Dit d’una altra manera, aquest conveni no comportarà, en cap cas, la 
pèrdua, per part de la propietat, de la capacitat de decidir la configuració de la 
programació. 
 
Tercera.- La relació que s’estableix entre ambdós ens, mitjançant la formalització del 
present conveni, és una relació purament administrativa; en conseqüència, Espluga 
FM Ràdio conserva plenament la seva independència d’actuació i d’organització.  
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Quarta.- Ambdues entitats establiran els mecanismes necessaris que facilitin 
l’exploració de noves vies de gestió conjunta, amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els 
seus recursos. 
 
Cinquena.- L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí satisfarà a TAC12, per les tasques 
esmentades i  pels recursos humans que depenen d’aquestes una compensació 
econòmica de 23.400 euros anuals, més l’IVA corresponent. El pagament d’aquesta 
contraprestació es farà de forma trimestral durant el primer mes de cada trimestre.  
 
Sisena.- La vigència del present conveni de col·laboració, i per tant de l’encàrrec de 
gestió, s’estableix per un any, a comptar a partir de la data de la seva formalització.  
 
Mitjançant acord exprés de les parts, el conveni podrà ser objecte de pròrroga per 
idèntics terminis d’un any o de mig any, sense que la vigència total del conveni, amb 
les successives pròrrogues que s’acordin, pugui sobrepassar els vuit anys.  
 
Setena.- Com a mecanisme de  seguiment, vigilància  i control de la execució del 
conveni i dels compromisos adquirits pels signants es constituirà una Comissió mixta 
de seguiment, integrada per les persones que designin cada una de les parts, a fi de 
vetllar per la correcta execució i interpretació de les estipulacions del present conveni. 
 
Vuitena.- El conveni podrà ser modificat de comú acord entre les parts, i complint els 
mateixos requisits exigits per a l’aprovació. 
 
Novena.- Per resoldre els conflictes que no puguin ser resolts per la Comissió de 
seguiment, serà competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
 
I, perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen per duplicat i a un únic 
efecte el present conveni juntament amb la memòria justificativa, en el lloc i la data a 
l’encapçalament indicats. 
 
 
 
 

 

 

Josep M. Vidal Minguella                                Óscar Sánchez Ibarra 
Alcalde de l’Espluga de Francolí                    President de TAC DOTZE  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
que es redacta en compliment de l’article 50.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de  
Règim Jurídic del Sector Públic   
 
 

a) Necessitat i oportunitat  del conveni. 
 

TAC12, entitat pública empresarial depenent d’un Consorci del qual és membre 
l’ajuntament de l’Espluga de Francolí, compta amb mitjans suficients per a fer-se 
càrrec de part de la gestió de l’emissora municipal de dit ajuntament. 
El conveni formalitza l’encàrrec de gestió fet per l’ajuntament, mitjançant acord de Ple, 
a TAC12, i que aquesta, a través del seu Consell d’Administració, ha acceptat.  
 

b) Impacte econòmic. 
 
L’impacte econòmic està  definit en la clàusula cinquena, mitjançant l’abonament d’una 
compensació econòmica per part de l’ajuntament de l’Espluga a TAC12,  que en 
qualsevol cas no té caràcter de contraprestació contractual.   

 
c) Caràcter no contractual de l’activitat. 

 
Tant TAC12 com l’ajuntament de l’Espluga, que està representada en el Consell 
d’Administració de l’entitat pública com a membre del Consorci del qual depèn TAC12, 
presten serveis públics en l’àmbit de la comunicació local, i la col·laboració entre 
ambdues suposa l’ampliació de la que ja es presten mútuament, per al compliment de 
les finalitats públiques en l’àmbit de les competències pròpies; per la qual cosa 
l’activitat regulada pel present conveni no té caràcter contractual.  

 
d) Compliment d’allò previst en la llei de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
En els expedients administratius tramitats per cadascuna de les parts resta acreditat el 
compliment de la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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