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1. Memòria justificativa 
 

1.1.                                                                                                                                          
Antecedents  

 
L’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió plenària celebrada el 12 de gener de 2017 va 
aprovar, entre d’altres, l’acord programàtic sobre la gestió de la televisió digital local pública 
de la demarcació de Mataró a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

 
Aquest acord estableix un full de ruta per a la prestació del servei públic audiovisual per 
l’Ajuntament de Mataró en els següents termes: 
 
1. Fer convergir l’actual canal públic de televisió m1tv i Mataró Ràdio sota un únic mitjà públic 

de comunicació audiovisual local amb les diverses expressions: televisió, ràdio i internet. 
2. Dissoldre el Consorci Digital Mataró Maresme així com la societat mercantil de capital 

públic Mataró-Maresme Digital, S.L.U. 
3. Encarregar a Mataró Audiovisual, E.P.E. la gestió del nou mitjà de comunicació a través 

d’un nou contracte-programa amb l’Ajuntament de Mataró.  
4. Què tot el personal actual de societat mercantil de capital públic Mataró-Maresme Digital, 

SLU i del Consorci Digital Mataró-Maresme, i també el de l’empresa Compagina que 
realitza, mitjançant contracte, els informatius de Mataró Ràdio, quedi subrogat a l’empresa 
Mataró Audiovisual, E.P.E.  

5. Ubicar el nou mitjà de comunicació a les instal·lacions del Tecnocampus, on actualment hi 
ha la televisió i on ja existeixen estudis de ràdio, adaptant també nous espais. 

6. Confecció de l’estudi econòmic que especifiqui les necessitats per a la posada en marxa i 
funcionament del servei integrat de televisió i ràdio. 

7. Definir els principals eixos dels continguts de la programació del nou mitjà respectant la 
personalitat de cadascun, especialment l’elevat grau de participació de persones i entitats 
col·laboradores.  
 

Posteriorment, el Plenari del Consorci Digital Mataró Maresme, en data 23 de gener va aprovar 
inicialment la dissolució del Consorci Digital Mataró-Maresme, lliurant la gestió del servei a 
l’Ajuntament de Mataró.  
 
També en data 2 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Mataró en la sessió plenària va acceptar 
l’encàrrec, traslladant la gestió a Mataró Audiovisual, amb la qual cosa des de l’Entitat Pública 
Empresarial, ha d’organitzar el servei per acollir la gestió de la ràdio i de la televisió. 
 
Es parteix de dos mitjans públics prèviament existents: 
 

 Mataró Ràdio, una emissora de ràdio amb llicència municipal, que es va posar en 
marxa l’any 2006. És un mitjà de comunicació audiovisual municipal que, entre d’altres, 
compta amb una programació contractada que inclou serveis informatius, magazin i 
programes esportius que ofereixen l’actualitat de la ciutat durant tots els dies de l’any, 
a més d’una programació de col·laboració en la que hi participen entitats ciutadanes i 
persones a títol individual que tenen interès a fer ràdio, entesa com a mitjà de 
comunicació de proximitat.   
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 M1tv, televisió pública amb llicència del Consorci Digital Mataró-Maresme per acord 
del Ple Municipal de data 7 de setembre de 2006. El Consorci es va integrar inicialment 
amb els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, El 
Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, 
Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i pel Consell Comarcal del Maresme. Des de 2011 fins a 
2015, la participació en el Consorci s’ha anat reduint fins que des del 2015 en són 
membres els Ajuntaments de Mataró, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i el Consell 
Comarcal del Maresme. Actualment la participació de l’Ajuntament de Mataró en el 
Consorci és del 90%. L’objecte del Consorci és la gestió conjunta del canal públic de 
televisió digital local que correspon als Ajuntaments consorciats i al Consell Comarcal 
del Maresme i qualsevol altre activitat connexa o vinculada a aquesta. El Consorci té fet 
un encàrrec a Mataró-Maresme Digital, SLU, societat limitada de capital públic, per tal 
que realitzi la gestió directa d'm1tv.  

 

1.2. Objecte del projecte 
 
Amb aquests antecedents, l’objecte d’aquest projecte és fixar les pautes del nou mitjà 
transmedia -ràdio-televisió-internet- que es troba emparat sota el paraigua de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual i, per tant, sota els mateixos principis, objectius i finalitats que 
defineixen l’entitat, fixats en els seus Estatuts i Reglament de funcionament intern. 
 
Així mateix la seva forma de gestió i els òrgans de govern són els que queden fixats en els 
Estatuts de Mataró Audiovisual, tenint present que la finalitat de l’Entitat des dels seus orígens 
és 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, bens i mitjans de 
caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per ones, satèl·lit cable i internet o en 
qualsevol altre suport. 
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2. Nom del mitjà i la seva aplicació 
 

Es proposa que si s’ha d’identificar cada mitjà en el seu propi medi, en el cas de la ràdio es 
digui Mataró Ràdio i  en el cas de la televisió porti el nom de Mataró Televisió, de manera que 
s’uniformen els dos noms lligats a la ciutat, com a mostra de la proximitat del mitjà amb el seu 
entorn natural i, en el cas d’aquells espais en el que s’ha de parlar globalment dels mitjans, 
s’adopti el nom de Mataró Audiovisual, i ens allunyem d’un nom que s’identifica amb un mitjà 
concret i el presentem lligat al món de l’audiovisual, sigui quina sigui la finestra per la qual 
s’accedeix a la informació. 
 
D’aquesta manera s’aglutina en un sol nom els dos mitjans integrats, es dona més importància 
al grup, a l’equip, que no pas a un dels dos mitjans originaris que a partir d’ara es presenten 
units en un sol nom. Tenint present que la gent que conforma l’equip treballarà indistintament 
per a qualsevol de les finestres informatives del nou mitjà integrat, el nom proposat respon 
més a aquest plantejament, que per altra banda és el que hi ha al darrera d’aquest projecte: 
un nou mitjà que difon el missatge a través de ràdio, de televisió, d’internet, xarxes socials i el 
que pugui venir en el futur...   
 
Sota la marca paraigua de Mataró Audiovisual, les diferents finestres audiovisuals que 
actualment s’inclouen són: 
 

 Canal de televisió. Actualment sota el nom de M1tv. Per diferents raons, es va haver 
d’optar per un nom que es pot identificar amb el mitjà però no amb el municipi o la 
comarca i no es recorda fàcilment, de manera que enlloc de M1tv, la gent del carrer el 
coneix com a televisió de Mataró, principalment.  

 Canal de ràdio. El nom de la ràdio actual s’identifica amb el mitjà i amb la ciutat, té un 
nom que fàcilment es recorda: Mataró Ràdio.  

 Web de m1tv, de Mataró Ràdio, de Mataró Audiovisual. 

 Xarxes de comunicació social 

 Aplicació per a dispositius mòbils 
 
També s’ha de pensar en les aplicacions que se’n deriven, com el domini web, o les xarxes 
socials, en les que cal posicionar un nom clar, curt i que identifiqui amb el mitjà, com pot ser  
mataroaudiovisual.cat ... 
 
ESTUDI GRÀFIC I APLICACIÓ DE LA MARCA 

Considerant que es tracta d’un projecte gràfic que necessita un trencament amb les marques 
antecedents perquè s’entengui com una renovació total, s’ha convidat a 4 estudis de disseny 
gràfic a participar amb un pre-encàrrec gràfic perquè puguin presentar un esborrany de logotip 
i poder escollir un per tal que desenvolupi totes les aplicacions necessàries (material de 
papereria, web, ...). Es valora la importància, per la forta relació del nou mitjà integrat amb la 
ciutat, fer-ho preferentment a tres dissenyadors mataronins. 

Així s’ha convidat a 4 dissenyadors que fins el 29 de maig poden presentar una proposta per el 
disseny de la identitats visual del nou mitjà integrat. Els treballs presentats es portaran al 
Consell d’Administració, a fi que es decideixi quin és el treball guanyador, l’autor del qual serà 
l’encarregar de dissenyar tota la imatge corporativa i aplicacions.  
 



 

 
 
 

 
C. Juan Sebastian Elcano, 6. 1r. pis .  08302 .  Mataró . Tel. 93 536 13 10 .mataroaudiovisual@mataroaudiovisual.cat 

 

5 

L’encàrrec de la creació de la nova marca haurà de substituir les anteriors i que crear una nova 
identitat, així com d’acord amb aquest, el manual d’identitat corporativa del joc de les dues 
marques, amb la creació del símbol, logotip, colors corporatius, identificació bàsica i marca i 
les seves diferents aplicacions. 
 
Per a la definició de les necessitats s’ha comptat amb el consell del Servei de Comunicació de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
La proposta de concurs restringit, de lliure acceptació per part dels estudis de disseny, per a 
determinar la marca del mitjà i fixar la línia gràfica del nou projecte (fase 1, remunerada). El/la 
dissenyador/a escollit treballarà els continguts a partir del que ja haurà fixat la proposta (fase 
2, remunerada).  
  
Informació sobre la proposta gràfica 
 
Fase 1.  
Preprojecte de marca   

Creació d’una imatge identificativa que s’ha de concebre com a la base per a la 
futura producció de tots i cadascun dels elements necessaris per a la difusió i 
coneixement del nou mitjà integrat que s’han de crear en el moment de la posada 
en marxa, així com totes les aplicacions que se’n puguin derivar. 

És opció del dissenyador/a fer propostes més enllà del preprojecte de marca amb 
aplicacions que es demanen a la fase 2, les quals, evidentment, serviran per 
valorar l’abast de la proposta gràfica. 

  
Termini: fins al 26 de maig de 2017 
 
Fase 2. 
Un cop escollit el projecte guanyador, s’haurà de treballar en: 
  

1. Senyalítica del projecte 
a. Espais: oficines, platós, estudis, etc. 
b. Elements mòbils: fotocall, mupis, roll-up, en espais efímers, etc.  

2. Difusió.   
Elements de papereria (model de paper, factura, targes, carpetes, etiquetes 
adhesives per càmeres, etc.) i elements de difusió i d’identificació de materials i 
equips. 
Aplicacions dinàmiques per a televisió (sobreimpressions en pantalla – mosca o 
altres elements tipus audiodescripció, integració de xarxes socials, símbols d’edat, 
programes especials ...-, retolació de titulars, copyright, ràfegues de separació de 
continguts, autopromos..., 
Aplicacions programació televisió com capçaleres o caretes de programes, 
separadors seccions, transicions, retolacions... 

3. Comunicació digital. 
a. Disseny gràfic del web del mitjà 
b. Disseny de la comunicació externa (newsletters, etc) i xarxes socials 

Termini:  a determinar segons les fases que es pactin. 
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Remuneració:  
500 euros + IVA  (per participar a la fase 1) 
2.500 euros + IVA  (desenvolupament del projecte guanyador)  

 
ATRIBUTS DE LA NOVA MARCA 
 

 La marca ha de transmetre els següents atributs: 
 

- Proximitat. Som mitjans de proximitat per excel·lència. Oferim la informació i els 

continguts del què passa a casa. Tenim vocació de ser el mitjà de referència en la 

comunicació local. 

- Rigor i Professionalitat. Oferim un servei públic audiovisual amb informació veraç i 

objectiva.  

- Inclusiva.  La nostra programació està oberta al conjunt de la ciutat, mostra la 

diversitat social i cultural. 

- Capitalitat. Des de Mataró fem comunicació d’interès per a tota la comarca. 

- Pertinença. L’audiència s’ha de veure reflectida i identificar-se. Fomentarem la 

pertinença a una manera de fer i ser que ens són pròpies.  

- Innovació. Fem ràdio i televisió però també fem web, xarxes, producció... Treballem 

per anar  cap a un model transmèdia de continguts. 

 
POSICIONAMENT 
 
La marca ha de situar-se respecte als seus competidors i front els ciutadans amb un 
posicionament que permeti diferenciar-se.   

 
Comunicació de proximitat amb rigor i innovació. 

 
NOM I ARQUITECTURA 
 
El reconeixement del nom de Mataró ràdio i la seva popularització fa evident que el nou nom 
ha de recollir el nom de la ciutat acompanyat del mitjà. Això permet tenir un nom complet 
conjunt i un nom per a cada mitjà. 
 
Reforçant aquesta conclusió i també recollint part dels atributs descrits, l’empresa pública que 
gestionarà els dos mitjans pot incorporar-se en la família de marca que es desenvolupi.   
 
Per tant, M1TV passarà a anomenar-se Mataró Televisió. 
 

- Prenem el nom de la ciutat com a element bàsic i unificador.  

Mataró 

Afegim els mitjans principals però en un 2n nivell.  

Mataró Ràdio i  Mataró Televisió, quan s’han d’identificar per separat i Mataró i 
Audiovisual, quan parlem del conjunt. 

- D’aquesta forma podem separar-los mantenint la unitat d’identitat. 

Mataró Ràdio     Mataró Televisió 
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- Aquesta arquitectura permet anar afegint altres canals, si cal, o productes, serveis que 

en un futur es vulguin desenvolupar. 

Mataró Producció                    Mataró digital 

- A més ens permet unificar el nom empresarial com a part de tota la identitat. 

Mataró audiovisual 
- Com a nom d’usuari en xarxes socials: @mataroaudiovisual 

Domini web: mataroaudiovisual.cat o mataroaudiovisual.com (ambdós ja els tenim en propietat) 
 
Domini web:  
mataroaudiovisual.cat i .com (ambdós ja els tenim en propietat). Aquest serà el domini que 
que publicarà per sistema, si bé també es tindrà el de mataroradio.cat i de matarotelevisió.cat 
o matarotv.cat, per si l’usuari hi accedeix directament, si bé sempre haurà d’anar redireccionat 
a la web comú de mataroaudiovisual.cat. 
 
Creació de marca    
Creació d’imagotip i logotip que serveixi per identificar l’activitat del nou mitjà integrat. 
La marca haurà d’aparèixer a tota l’activitat que es generi o que tingui relació.  

 

DESENVOLUPAMENT GRÀFIC 
  
A partir d’aquest plantejament es fa necessari fer un nou desenvolupament gràfic que permeti 
superar les dues identitats gràfiques i que aporti una identificació clara però mantenint espais 
i/o moments propis. 
 
Aquest desenvolupament ha d’incloure: 
 

Tipografia. 
Logotip.  
Colors corporatius. 
Manual d’aplicació. 
Adaptacions.  

Retolació instal•lacions 
Fotocall 
Mosca pantalla 
Paravents micros 
Cubilets micros 
Imatge en els estudis-plató i del plató virtual 
Imatge kyrons televisió 
Imatge caretes dels programes televisió 
Adhesius per material propi (càmeres...) 
Unitat mòbil 
Papereria 
Armilles identificatives pel personal tècnic 
Elements publicitaris (roll-up, anuncis, mupis...) 
Imatge de la nova web 
Imatge a les xarxes socials 
Merchandising, etc. 
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3. Obres, bens i instal·lacions 
 
El servei es prestarà des de les instal·lacions situades a Tecnocampus Mataró Maresme (carrer 
Tordera, 37, local 8, edifici del Coneixement. 08302 Mataró), on actualment ja hi ha les 
instal·lacions de la televisió pública. 
 
El projecte d’adequació dels espais per la incorporació d’un estudi plató, apte per fer 
programes híbrids per a ràdio i televisió, a més d’un altre estudi de ràdio i una petita cabina de 
self de ràdio des d’on poder fer butlletins i petits treballs complementaris de ràdio (entrevistes 
telefòniques...) i habilitar nova sala de reunions i la redacció, administració, recepció, sala de 
racks i espai d’emmagatzematge, etc. 
 
A partir d’aquí, i tenint en compte el calendari que s’ha establert per a que el mes de setembre 
es pugui començar la nova temporada de programació de forma conjunta a Tecnocampus, 
amb la col·laboració del responsable d’Infraestructures de la Fundació Tecnocampus i els 
tècnics de M1tv i de Mataró Ràdio, s’ha redactat un pla d’usos dels futurs espais i s’ha 
demanat pressupost a diferents estudis tècnics per a la redacció del projecte d’adequació dels 
espais i de trasllat de les instal·lacions actuals de Mataró Ràdio, que ha d’incloure el projecte 
bàsic, projecte executiu i direcció d’obra, tenint en compte la seva experiència i el pressupost. 
 
L’encàrrec del projecte s’ha fet a Xavier Sales, Arquitectes Associats, SLP, atès que el seu 
pressupost és el que millor s’ajusta i perquè a més del projecte en si mateix també inclou, per 
una banda, l’estudi acústic dels espais on s’ubicaran els nous estudis de ràdio, fet en 
col·laboració dels Serveis d’Enginyeria Acústica Noizu Consulting, i, per l’altra banda, inclou la 
coordinació total dels treballs constructius amb els del trasllat de les instal·lacions de Mataró 
Ràdio. 
 
Mataró Audiovisual coordina els treballs de trasllat i reforma amb la següent pauta : 

- Definició de pla d’usos dels espais. 
- Encàrrec de la redacció del projecte de trasllat i reforma a un estudi d’arquitectura 

o enginyeria competent en la matèria, amb 3 propostes (a redactar en un període 
aproximat d’un mes). El projecte ha d’incloure la reforma dels espais a nivell 
arquitectònic i d’enginyeria, instal·lacions i trasllat, seguretat i salut... 

- Encàrrec de la coordinació i direcció d’obra a un tècnic competent, inclosa també 
la part de seguretat i salut. 

- Aprovació del projecte per part del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual. 
- Licitació de les obres del projecte. 
- Adjudicació de les obres del projecte. 
- Inici de les obres, de forma escalonada i amb un calendari i coordinació molt 

acurada per poder combinar els treballs amb la tasca del dia a dia dels mitjans i de 
la Universitat. 

 
El calendari aproximat del procés serà: 
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OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DELS 
ESTUDIS A MATARÓ RÀDIO TELEVISIÓ A 
TECNOCAMPUS 

febrer març abril maig juny juliol agost setembre 

Definició de pla d’usos dels espais. x               

Encàrrec de la redacció del projecte. 
 

x             

Aprovació del projecte per part del Consell 
d’Administració de Mataró Audiovisual. 

    x 
 

        

Licitació de les obres del projecte.     
 

x         

Adjudicació de les obres del projecte per part 
del Consell d’Administració de Mataró 
Audiovisual. 

    
  

 x       

Encàrrec de la direcció d’obra i coordinació de 
treballs 

     x 
  

      

Inici de les obres, de forma escalonada i amb 
un calendari i coordinació molt acurada per 
poder combinar els treballs amb la tasca del 
dia a dia dels mitjans i de la Universitat. 

        x x x   

Inici de d’activitat regular del nou mitjà amb 
tot els equips i estudis en marxa. 

              x 
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4. Organització i funcionament 
 
El projecte actual és una oportunitat per anar més enllà de la unió de dos mitjans públics, per 
organitzar el servei de manera que faciliti la creació de continguts per a que tinguin sortida per 
ràdio, televisió, per internet, amb un impacte creixent a través de les xarxes socials. Les bases 
d’aquest nou mitjà són els mitjans audiovisuals públics actuals, però obrint un nou camí 
d’acord amb el que demana la societat, potenciant les particularitats de les emissions per ràdio 
o les de la televisió i d’internet i amb productes comuns i altres adaptats al canal.  
 
Cal treballar estretament a través de les xarxes socials per incidir i arribar al públic interessat, 
amb productes més complets que siguin resultat de la tasca feta al llarg del dia. 

 
La organització es planteja tenint en compte la unió dels dos equips per fer-ne un de sol 
integrat, i tenint en compte la tipologia de la tasca a realitzar, independentment de la finestra 
per la que es difon i tenint en compte, per últim, que atès les petites dimensions de l’equip 
humà, és millor un plantejament simple que pugui ser ben efectiu i permeti una organització 
capaç d’adaptar-se amb facilitat a diverses funcions i, per tant, que sigui flexible, eficient, àgil i 
innovadora, basat en una tasca d’equip. 

 
Organigrama 
 
Es proposa organitzar l’equip amb una estructura molt simple i flexible, amb un organigrama: 
 

Suport 

administratiu

Emissions

Equip

Gerència

Direcció

 Continguts

 
 

Àmbits de treball 
 
Producció Audiovisual, inclou tot el que té a veure amb els continguts pròpiament dits que 
produeix el nou mitjà, i el sistema d’emissió emprat, és dir el contingut i el continent. 
 
1. Continguts, inclou tot el que fa referència a la programació dels mitjans ràdio i televisió, 

tant en quant a programació bàsica, feta per l’equip de periodistes contractats, com en 
quant a la programació de col·laboració, i dels programes que s’emeten provinents de La 
Xarxa. I la seva plasmació a través d’internet.  

A grans trets, amb responsabilitat dels continguts de: 
a. Informatius 
b. Magazins 
c. Esports 
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d. Especials 
e. Produccions per a La Xarxa o per a tercers 
f. Programes de tercers per ser emesos en els mitjans propis 
g. Coordinació de les pràctiques d’estudiants Tecnocampus 

 
2. Emissions, és l’àrea que porta la part tècnica per assegurar el bon funcionament de 

l’enregistrament i emissió dels programes tant per ràdio com per televisió, la xarxa interna 
de treball per a portar-ho a terme i les connexions i infraestructures complementàries per 
assegurar l’emissió i el bon funcionament també dels productes dependents a través 
d’internet.  

A grans trets, amb responsabilitat tècnica de: 
a. els enregistraments en estudi o a l’exterior, en directe o en diferit. 
b. Realització dels canals 
c. Produccions per a tercers 
d. les instal·lacions i dels equips, i el seu manteniment  
e. Coordinació tècnica de les pràctiques d’estudiants als estudis dels mitjans propis 

 

Suport Administratiu, agrupa el que fa referència a recursos humans i administració en 
general.  
A grans trets, amb responsabilitat de: 

a. Gestió de l’àrea econòmica, pressupost, comptes d’explotació, comptabilitat, 
facturació, tresoreria. 

b. Gestió administrativa del personal. 
c. Tramitació de compres, subministraments, contractes i convenis. 
d. Gestió de registre d’entrades i sortides de documents. 
e. Gestió d’arxiu administratiu, correspondència, i expedients administratius. 
f. Gestió de reunions oficials i tramitació d’acords. 
g. Atenció al públic, recepció i gestió de la centraleta telefònica. 
h. Coordinació administrativa de les pràctiques d’estudiants  
i. Comercial 

 
A partir d’aquí, amb l’assessorament de La Xarxa i del Servei de Recursos Humans de 
l’Ajuntament, estem estudiant la forma per aconseguir una millor organització de l’equip, 
treballant perquè les condicions siguin les mateixes per a tothom, salvant les diferències que hi 
ha hagut al subrogar els contractes diversos, perquè no hi hagi greuges comparatius, i tenint 
en compte que s’ha de començar amb el que ara es pot i poder plantejar millores en un futur 
proper. 
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5. Regim Estatutari 
 

Els estatuts són els propis de Mataró Audiovisual, aprovats en el moment de la seva constitució, 
amb les posteriors modificacions aprovades pel Ple de l’Ajuntament. Tal com estan plantejats 
recullen la possibilitat de gestió de mitjans de comunicació audiovisuals en general, per la qual 
cosa no requereixen modificació per acollir el nou mitjà integrat. 
 
El redactat dels Estatuts es pot trobar a l’Annex 4 d’aquest projecte. 
 

6.  Reglament de funcionament intern 
 

La redacció del reglament era pròpiament pel funcionament d’una emissora de ràdio municipal, 
per a la qual cosa es proposa un nou redactat, en el mateix sentit, però amb un sentit ampli que 
pugui acollir els mitjans que depenen de Mataró Audiovisual. 
 
La redacció proposada es pot trobar a l’Annex 5 d’aquest projecte. 
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7.  Continguts de la programació 
 
Per a  l’elaboració de la nova programació, a més dels objectius fixats en els Estatuts, tenint en 
compte que s’inicia una nova etapa en la que hauran de treballar de forma transmedia en els 
mitjans, s’ha tingut en compte les conclusions del grup de treball de diferents professionals del 
periodisme lligats a la ciutat reunits amb la finalitat de fixar una pauta útil per la futura 
programació del nou mitjà integrat. A més també s’ha consultat als membres professionals 
dels Consells Assessors de Mataró Audiovisual i del Consorci Digital Mataró Maresme, per 
comptar amb un ventall més ampli d’opinions. 
 
Les conclusions del grup de treball per a l’elaboració de les línies a seguir en la programació del 
mitjà de ràdio i televisió, que, a grans trets són: 

 
- No voler abastar molt, si no incidir en pocs productes ben produïts i anar ampliant en la 

mesura que es pugui i els mitjans que es disposi. 

- Que l’equip de periodistes no treballi per un programa en concret sinó per els continguts 

en general dels mitjans. Han de ser polivalents en la seva tasca. 

- Els continguts s’han de rendibilitzar i completar al llarg de la jornada en els diferents 

espais de ràdio i televisió. 

- La programació realitzada per l’equip del nou mitjà es planteja de manera concentrada en 

programes contenidors (un de matins per ràdio i un de vespre per tele, ambdós treballats 

de forma conjunta i coordinada pel mateix equip) perquè amb una única marca –nom de 

programa- i un únic presentador principal de cadascun dels dos programes, s’unifiqui la 

imatge del mitjà i se li doni més relleu. 

A partir d’aquí, la nova programació de ràdio i televisió s’estrenarà la segona quinzena del mes 
de setembre de 2017. L’equip conjuntament assumirà la programació bàsica d’ambdues 
finestres i del trasllat d’aquests continguts a internet i xarxes socials; és a dir, els programes de 
proximitat, que inclouen els informatius, magazines, entrevistes i tertúlies, així com programes 
especials.  
 
La programació bàsica té en compte les particularitats de dues finestres –ràdio i televisió- amb 
diferències notables pel que fa al tractament i als consums. Així, la programació matinal es 
considera amb uns hàbits clarament seguits per l’audiència radiofònica. En canvi, la 
programació vespertina s’inclina majoritàriament per la finestra televisiva. Com a 
conseqüència, es proposa una programació al matí que pivota sobre un magazín radiofònic 
que també es podrà seguir a través de la televisió. El tractament, per tant, es farà a través de la 
frescor i llibertats d’estil que permet la ràdio, però tenint en compte que també serà consumit  
pels espectadors de televisió. La programació del vespre estrenarà un nou programa 
informatiu amb format magazín, que inclourà les notícies de la jornada, posant especial èmfasi 
en el tema més destacat del dia, incorporant a la taula del programa els periodistes que han 
seguit la notícia i els protagonistes de la mateixa, així com possibles connexions amb 
l’actualitat que s’esdevé en aquell moment a la ciutat. 
 



 

 
 
 

 
C. Juan Sebastian Elcano, 6. 1r. pis .  08302 .  Mataró . Tel. 93 536 13 10 .mataroaudiovisual@mataroaudiovisual.cat 

 

14 

La nova programació també implicarà una renovació de les cares i veus que presenten els 
programes de referència de la programació bàsica de Mataró Audiovisual, que assumiran la 
conducció dels programes informatius, tertúlies i entrevistes. 
 
Per a una bona organització, l’equip s’haurà de reunir en consell de redacció amb la finalitat de 
decidir els temes dels informatius, les assignacions als periodistes, els continguts dels 
programes de la graella bàsica, i valorar les previsions i els suggeriments de l’audiència. 
 
D’altra banda, s’aposta clarament per mantenir el model de programació feta per 
col·laboradors que té, especialment en la ràdio, una gran participació i diversitat temàtica. Una 
de les novetats de la programació aborda, precisament, la possibilitat de programar per ràdio i 
televisió aquells continguts que siguin especialment atractius i compatibles per a les dues 
finestres.   
 
PROGRAMACIÓ BÀSICA TELEVISIÓ I RÀDIO 
 
RÀDIO - ESQUEMA GRAELLA PROGRAMACIÓ BÀSICA 
 
08.30 Informatiu. Es manté la primera edició de l’informatiu, tot i que mitja hora més tard. 

Aquest espai matinal es considera com un servei bàsic pels oients, doncs els posa al dia 
de l’actualitat i els dóna informació d’interès i serveis, com la previsió del temps i la 
mobilitat; així com l’agenda de les principals activitats de la jornada. El mateix 
periodista que presenta l’informatiu dóna pas al magazín, que també presenta. 

 
09.00 a 12.00 Magazín matí  
 
De 09.00 a 10.00. Magazín matí. La primera hora és únicament de ràdio i es planteja com un 

espai de participació, obrint línies per a recollir l’opinió dels oients. Un espai vinculat a 
entrevistes de serveis en el que sigui possible compaginar-les amb les trucades dels 
ciutadans. Dins del magazín, a cada hora en punt es farà el butlletí de notícies o repàs 
de titulars, a càrrec del mateix presentador.  

 
De 10.00 a 12.00. Magazín matí. A partir de les 10, el magazín també s’emet per televisió. El 

contingut bàsic que es proposa és el següent: 
Tertúlia amb convidats, amb una durada de 25 a 30 minuts. Es planteja fer-la amb un 
regidor i dos contertulians. La intenció és donar veu a tots els regidors i regidores de 
l’Ajuntament de Mataró, fent participar també persones representatives de diversos 
àmbits ciutadans (moviment veïnal, sindicats, món empresarial, entitats...) 
 
Seccions temàtiques diverses, entrevistes amb representants d’associacions i entitats 
impulsores d’iniciatives a la ciutat... La voluntat és que el magazín esdevingui l’altaveu 
de les entitats i associacions que des del voluntariat organitzen activitats a Mataró. 
 
Entrevistes amb protagonistes locals de la cultura, esportistes, científics, 
emprenedors... que per la seva activitat siguin notícia durant els dies d’emissió del 
magazín. 
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Recupera algunes de les seccions del magazín actual de ràdio i en suma d’altres de 
noves. 
 
El magazín matí es planteja amb un tractament més informatiu, amb la possibilitat 
d’aportacions d’alguns dels redactors del mitjà per parlar de les notícies del dia o del 
dia anterior.  
 
El programa també incorpora la possibilitat de fer connexions en directe, ben 
seleccionades i planificades en funció de la importància del motiu de la connexió, o bé 
fets noticiables de darrera hora. En aquests casos cal que l’equip exterior exterior 
estigui format com a mínim per 2 persones (periodista + càmera), sigui per connexió 
via motxilla 3G radiofònica (a la pantalla del televisor s’haurà de posar el chyron amb el 
nom del periodista i indicant el tipus de connexió –directe, so telefònic, etc-), o bé per 
connexió amb càmera 4G (en aquest cas, el càmera haurà de ser experimentat). En 
altres situacions d’una intensitat informativa menor –o en casos d’urgència- la 
connexió es pot fer via telefònica amb el mateix que cobreix la notícia. 

 
12.00 a 14.00 Programació pròpia ràdio 
 
14.00 a 14.30 Informatiu migdia ràdio 
 
14.30 a 19.00 Programació pròpia ràdio 
 
19.00 a 19.15 Informatiu vespre 

Tenint present que els hàbits de l’audiència passant majoritàriament per escoltar la 
ràdio al matí i, en canvi, al vespre un major nombre de persones opten per mirar la 
televisió, es planteja l’informatiu vespre de la ràdio com un resum de titulars, d’un 
quart d’hora de durada aproximadament, que pot ser en directe, si bé, en cas que no 
sigui possible per manca de personal atesa la coincidència horària amb l’inici del 
programa principal de la televisió, l’informatiu vespre es gravaria poc abans de les 19 
hores per emetre’s en diferit.  
 

19.15 a 08.30 Programació pròpia ràdio, amb incorporació de Noticies en Xarxa i altres 
programes de col·laboradors o oferts des de La Xarxa. 
 
Butlletí horari cada hora, de 9 a 23 h., amb durada màxima de 5 minuts. 
 
CAP DE SETMANA 
Diumenge 
22.00 a 23.30 Diumenge Esports (nom provisional; programa de ràdio i televisió) 

La informació esportiva és un dels grans atractius de la programació dels mitjans de 
comunicació durant el cap de setmana. Es proposa un programa tipus magazín amb 
informació i comentaris de les diverses competicions jugades durant el cap de 
setmana, acompanyades d’imatges dels partits més destacats. El programa comptarà 
amb convidats a l’estudi, connexions amb els protagonistes de la jornada a través del 
telèfon, declaracions enregistrades amb imatge i so després dels partits... El programa 
es farà en directe des de l’estudi/plató. 
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RETRANSMISSIONS ESPORTIVES  
D’altra banda, la ràdio també fa retransmissions en directe d’algun dels partits més 
interessants del cap de setmana esportiu, en altres franges horàries. Dissabtes i/o diumenges, 
en horaris diferents, sempre en directe, segons el partit. La retransmissió en directe es pot fer 
simultàniament per ràdio i televisió amb narració i comentaris.  
 
 
PROGRAMACIÓ MATÍ RÀDIO  
(inclou emissió simultània per ràdio i televisió de 10.00 a 12.00 hores) 

08.30 a 09.00 INFO MATÍ Informatiu amb 
actualitat, 
serveis i 
agenda 

RÀDIO 

09.0 a 10.00 MAGAZÍN MATÍ Informació i 
participació 
dels oients  

RÀDIO 

10.00 a 12.00 MAGAZÍN MATÍ Inclou tertúlia, 
entrevistes 
amb el món 
associatiu, 
seccions amb 
col·laboradors 
i possibilitat de 
connexions 
amb l’exterior.  

RÀDIO I TELEVISIÓ 

12.00 a 14.00 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA RÀDIO 

Cada hora, butlletí de 
notícies 

RÀDIO 

14.00 a 14.30 INFO MIGDIA Informatiu radiofònic 
actualitat del 
dia 

RÀDIO 

 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA RÀDIO 

Cada hora, butlletí de 
notícies 

RÀDIO 

19.00 a 19.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INFO VESPRE Informatiu resum de les 
principals 
notícies del dia 

RÀDIO 

19.15 a 08.30 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA RÀDIO 

Fins les 11 de la nit, 
cada hora 
butlletí de 
notícies 

RÀDIO 

DIUMENGE 
22.00 a 23.30 

DIUMENGE ESPORTS Magazín sobre la 
jornada 
esportiva, amb 
comentaris, 
opinions, 
declaracions... 

RÀDIO I TELEVISIÓ 
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TELEVISIÓ - ESQUEMA GRAELLA PROGRAMACIÓ BÀSICA 
 
10.00 a 12.00 Magazín matí ràdio (emissió simultània per televisió) 
15.00 a 17.00 Reemissió del magazín matí ràdio 
17.00 a 17.30 Informatiu Al Dia Barcelonès Nord – Maresme 
Espai que inclou notícies de Mataró i la comarca i la població de Badalona. Aquest informatiu 
respon a una proposta de La Xarxa de Comunicació, en el sentit d’emetre continguts elaborats 
conjuntament per realitats territorials properes.  
 
19.00 Magazín Informatiu tv “MATARÓ AL DIA” (nom provisional)  
Programa contenidor de caràcter informatiu amb un únic conductor. Inclou les notícies de la 
jornada –informació general, política, economia, ciutat, cultura, esports...-; l’anàlisi del tema 
més destacat del dia – amb declaracions i imatges inèdites- amb el periodista que ha seguit la 
notícia i/o el protagonista del tema, amb la possibilitat d’entrevistar més d’un protagonista; 
connexions en directe amb esdeveniments ciutadans; opinions dels ciutadans; recuperació de 
notícies de l’arxiu històric de la televisió... inclou en els seus primers 25 minuts les notícies del 
dia.  
 
Es valora com a molt important la incorporació de connexions en directe amb aquells llocs on 
s’esdevé la notícia (ple municipal, una manifestació o una concentració, una inauguració 
destacada, conferències, presentacions, l’activitat d’un servei –per exemple urgències, 
bombers, etc...-, actes culturals, esportius, successos...). Aquestes connexions s’han de fer amb 
connexió de fibra –quan el lloc de connexió disposi d’aquest sistema- o bé amb la tecnologia 
de les motxilles 4G.  
 
Una altra novetat del magazín hauria de ser que les principals notícies vagin signades, és a dir, 
que el periodista que l’hagi cobert faci un stand up –una intervenció davant de càmera- en 
algun moment de la notícia. Això facilita que l’espectador es familiaritzi amb el personal de 
redacció del mitjà, atorgant més credibilitat i confiança en la  informació. 
 
Franja horària de 20.00 a 20.30. Es proposa complementar el magazín amb programes 

d’interès televisiu, que donin varietat a la programació i permetin ubicar-los per 
separat en altres franges horàries de la graella. Aquests programes mantenen un fil 
conductor amb el magazín informatiu, doncs els periodistes participen en el magazín 
comentant els temes i convidats que tindran. Els programes es graven prèviament 
durant la jornada, permetent estalviar recursos i afavorint la producció i organització 
interna. 

De 20.00 a 20.30 Conversa (nom provisional de l’entrevista). Es tracta de fer una entrevista de 
25 minuts amb un protagonista del món de la política, la cultura, l’empresa, el 
sindicalisme, el món associatiu, l’emprenedoria, el turisme... El programa s’enregistra 
durant el mateix dia de la seva emissió. Es proposen dues edicions setmanals.  

De 20.00 a 20.30 Calidoscopi (nom provisional de la tertúlia). La durada de la tertúlia es fixa en 
25 minuts i a un màxim de quatre convidats. La intenció és tractar temes d’actualitat. 
Des de tertúlies amb periodistes i/o polítics, a tertúlies dedicades a temàtiques 
mèdiques (dia mundial de..., avenços científics...), la cultura, el món veïnal i associatiu, 
la recerca, l’atur, la història, empresa, etc... La voluntat és també donar veu a les 
entitats ciutadans, que sovint proposen temàtiques per a les tertúlies. Una de les 
modalitats de la tertúlia serà la programació de debats amb representants polítics de 
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l’Ajuntament, però sense que sigui necessària la presència de totes les forces. Només 
en les tertúlies d’àmbit polític, quan requereixen una representativitat concreta i en 
benefici de la pluralitat, el nombre de participants variaria i s’estudiaria ampliar la 
durada, especialment si es tracte de debats en època electoral o de balanç. D’entrada, 
una edició setmanal que es grava durant el dia. 

De 20.00 a 20.30 Carnet Esportiu (nom provisional). La informació esportiva té un ampli 
seguiment per part de l’audiència i els clubs, doncs es tracten la majoria d’activitats 
esportives que genera la ciutat. El programa és un magazín de 25 minuts amb diverses 
edicions setmanals, que inclou resums de l’actualitat esportiva, resultats i 
classificacions, reaccions i valoracions dels protagonistes, entrevistes... D’entrada, una 
edició els dilluns -per repassar resultats i classificacions i fer-ne la valoració- i una 
edició els divendres com a prèvia de la competició del cap de setmana.  

 
CAP DE SETMANA 
Diumenge 
22.00 a 23.30 Diumenge Esports (nom provisional; programa de ràdio i televisió) 
La informació esportiva és un dels grans atractius de la programació dels mitjans de 
comunicació durant el cap de setmana. Es proposa un programa tipus magazín amb informació 
i comentaris de les diverses competicions jugades durant el cap de setmana, acompanyades 
d’imatges dels partits més destacats. El programa comptarà amb convidats a l’estudi, 
connexions amb els protagonistes de la jornada a través del telèfon, declaracions 
enregistrades amb imatge i so després dels partits... El programa es farà en directe des de 
l’estudi/plató.  
 
RETRANSMISSIONS ESPORTIVES PER RÀDIO, TELEVISIÓ I PER STREAMING 
Amb la voluntat de promocionar i divulgar l’activitat esportiva local i alhora potenciar el portal 
web de Mataró Audiovisual, es planteja l’emissió per streaming d’un o diversos partits durant 
el cap de setmana. La retransmissió en directe es pot fer simultàniament per ràdio i televisió 
amb narració i comentaris des dels estudis radiofònics. Si el partit és molt destacat, també es 
valorarà la seva emissió simultània per ràdio, televisió i Internet, amb realització televisiva 
multicàmera.  
 
PROGRAMACIÓ TELEVISIÓ 
(inclou emissió simultània del magazín matí ràdio) 

00.00 a 10.00 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA 
TELEVISIÓ 

 TELEVISIÓ 

10.00 a 12.00  MAGAZÍN MATÍ Inclou tertúlia, 
entrevistes, 
seccions amb 
col·laboradors 
i connexions 
amb l’exterior.  

RÀDIO I TELEVISIÓ 

12.00 a 15.00 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA 
TELEVISIÓ 

 TELEVISIÓ 

15.00 a 17.00 REEMISSIÓ MAGAZÍN 
MATÍ 

 TELEVISIÓ 
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17.00 a 17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            INFORMATIU AL DIA 
BARCELONÈS 
NORD - 
MARFESME 

Informatiu realitzat 
conjuntament 
per les 
televisions de 
Badalona i 
Mataró; 
impulsant per 
La Xarxa 

TELEVISIÓ 

17.30 a 19.00 PROGRAMACIÓ 
PRÒPIA 
TELEVISIÓ 

 TELEVISIÓ 

19.00 a 20.00 MAGAZÍN 
INFORMATIU 
MATARÓ AL 
DIA 

En directe 

Programa contenidor 
de caràcter 
informatiu, 
anàlisi de 
l’actualitat, 
connexions en 
directe, 
opinions; 
recuperació de 
notícies de 
l’arxiu històric 
de la 
televisió...  

TELEVISIÓ 

20.00 a 20.30 EL COMPLEMENT 
Carnet Esportiu 
Conversa 
Calidoscopi 

Cada dia ofereix una 
proposta 
diferent. 

TELEVISIÓ 
(Les entrevistes i 

tertúlies 
també es 
poden emetre 
per ràdio) 

20.30 a 00.00 MAGAZÍN + 
COMPLEMENT 

 TELEVISIÓ 

DIUMENGE 
22.00 a 23.30 

DIUMENGE ESPORTS Magazín sobre la 
jornada 
esportiva, amb 
comentaris, 
opinions, 
declaracions... 

RÀDIO I TELEVISIÓ 

 
 
ALTRES PROGRAMES DE LA GRAELLA BÀSICA DE TV 
Laboratori Audiovisual (en projecte). A partir de les aportacions que es facin des del conveni 

amb el TCM, la programació inclourà seccions o programes vinculats als estudis 
universitaris i l’univers Tecnocampus, elaborats per alumnes i professorat amb el 
suport de professionals de Mataró Audiovisual. Aquestes aportacions poden formar 
part de la programació de ràdio i televisió o estar pensades només per a alguna 
d’aquestes finestres.  

La ràdio a la tele. Es tracta d’oferir per la pantalla del televisor alguns dels programes de ràdio 
fets pels col·laboradors, que puguin tenir un interès especial. El programa s’hauria 
d’enregistrar des de l’estudi/plató per poder-lo enregistrar amb les càmeres. Caldria 
analitzar bé cada programa per veure la seva viabilitat a la finestra televisiva. 
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Resum setmanal. Durant el cap de setmana s’oferirà un resum amb les notícies de la setmana, 
incloent els temes d’informació general, cultura i esports. Aquest resum es programarà 
en diverses franges horàries.  

 
LES RETRANSMISSIONS 
 
Un dels valors de la comunicació de proximitat és el ser presents en els esdeveniments de 
relleu ciutadà. Des de la televisió i la ràdio es fan diverses retransmissions al llarg de l’any. Cal 
mantenir i incrementar, si és possible, la presència de directes a la graella. S’haurà de valorar 
en cada moment l’oportunitat de fer retransmissions conjuntament a través de les finestres de 
televisió i ràdio, o bé per un canal streaming des de la web de Mataró Audiovisual. 
 
PROGRAMACIÓ DE LA XARXA 
 
En les diferents finestres audiovisuals, la programació es completarà també amb les 
produccions que pugui oferir La Xarxa i que es considerin interessants en el nostre territori, 
siguin produïdes directament per La Xarxa, especialment aquells programes en els que es pot 
participar en la seva producció i que donen veu al nostre territori, o bé les produccions 
provinents d’altres mitjans locals, que ajuden a complementar la producció pròpia. 
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8. Web i xarxes socials 
 

El plantejament del nou mitjà transmedia, passa per donar un espai central a la web, on els 
ciutadans han de poder trobar l’actualitat de la ciutat, la programació dels mitjans, els 
continguts audiovisuals que s’emeten per cada finestra, així com la connexió amb les xarxes 
socials, des d’on habitualment s’accedeix als continguts de la web...  
 
L’equip de redacció haurà de tenir present la incorporació de les tasques relacionades amb les 
xarxes socials, web... en el sue dia a dia. 
 
En cas de notícies d’interès rellevant, es valora fer piulades a Twitter amb un mínim 
d’informació, un titular. Sempre que sigui possible, incorporar-hi també una fotografia feta 
amb el mòbil. No es tracte de donar molta informació, sinó de donar a conèixer de manera 
immediata uns mínims de l’actualitat al usuaris, sense que calgui esperar-se a les edicions dels 
informatius i butlletins de ràdio i televisió. 
  
Cal marcar una estratègia per a l’ús de les xarxes socials, on s’ha de marcar la línia a seguir 
amb l’objectiu de que serveixin per incidir en la difusió dels continguts a través dels mitjans 
públics. 
 
S’haurà de treballar un nou espai web que inclogui i reflecteixi el treball dels dos mitjans a 
nivell informatiu, així com l’accés a la programació de cada mitjà, l’accés a veure i/o escoltar 
els mitjans en directe i als seus programes ja emesos, per reproduir-los. 
 
L’espai web també haurà d’enllaçar amb Mataró Audiovisual i tot el contingut corresponent a 
l’entitat pública empresarial i al portal de transparència. 
 
Es proposa que el domini que agrupi tot el conjunt sigui mataroaudiovisual.cat, si bé 
mantindrem els dominis de mataroradio.cat i matarotv.cat, que seran redirigits al genèric. 
 
Que sota aquest domini es pugui accedir a tota la informació corresponent a: 

1. La informació comú al nou mitjà integrat 
2. L’apartat de noticies 
3. La programació pròpia de la ràdio i de la televisió 
4. La ràdio o la televisió en directe per internet (streaming) 
5. La ràdio o la televisió a la carta per internet (podcast) 
6. Mataróaudiovisual.cat 

 
La plana inicial ha de presentar l’actualitat de la ciutat, amb les noticies, amb fotografia i/o 
vídeo i sumari de continguts de ràdio, tv i Mataró Audiovisual. 
 
Per a ràdio i per a televisió per separat: programes, programació, streaming i podcast. 
Enllaços a xarxes socials vinculades al projecte (facebook, twitter, instagram...). 
 

 mataroradio/matarotv/mataroaudiovisual 

Parts comuns: 

 Noticies  Xarxes socials 
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 Publicitat 

 Qui som 

 On som 

 Contacte 

 Avís legal 

 Mapa web 

 Rss 

 Condicions d’ús 

 Crèdits 

 Cerca 

 Enllaços 
 

 
Propi de ràdio i de televisió, diferenciat: 

 Programa en directe 

 A continuació 

 Programació 

 Programes 

 A la carta 
 
Respecte l’entitat pública empresarial: presentació, portal de transparència, oferta audiovisual 
gestionada, perfil del contractant, taulell d’anuncis, identitat corporativa, publicitat i formes de 
participació, etc. 
 
Propi de Mataró Audiovisual: 

 Presentació 

 Orígens 

 Qui som 

 On som 

 Contacte 

 L’oferta audiovisual 

 Taulell d’anuncis 
 

 Portal de Transparència 
o Organització i estructura 
o Regulació i normativa 
o Gestió econòmica i 

comptable 
o Contracte programa 
o Convenis vigents 
o Perfil del contractant 
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9. Relació amb Tecnocampus 

La proposta de conveni Tecnocampus – Mataró Audiovisual, que ha de regular la cessió de l’ús 
dels espais que el nou mitjà ocuparà a l’edifici de Tecnocampus, així com la participació del 
mitjà en la formació pràctica dels estudiants de la universitat. 
 
El conveni es planteja a partir de la col·laboració entre la Fundació Tecnocampus i Mataró 
Audiovisual, EPE, en benefici mutu de les parts, posant sobre la taula els mitjans dels que 
disposa cadascú que poden beneficiar a l’altra part. 
 
El redactat de la proposta es pot trobar a l’Annex núm. 6. 
 

10. Relació amb els ajuntaments del Maresme 
 
Tal com es va aprovar en el Consell d’Administració, s’ha considerat convenient proposar un 
nou marc de relacions entre Mataró Audiovisual i els ens que han format part del Consorci per 
a la televisió digital local i tots aquells altres que ho considerin de nou, mitjançant el qual 
Mataró Audiovisual manifesta la seva voluntat de col·laborar i coordinar-se amb ajuntaments i 
entitats públiques sobre els principis comuns de  fomentar la comunicació de proximitat i 
donar  suport a la comunicació local i a la participació ciutadana. 
 
La proposta aprovada és un model de conveni de caràcter administratiu pel servei de 
producció audiovisual entre l’ajuntament o entitat pública i Mataró Audiovisual  i defineix el 
servei com un suport a l’ajuntament o entitat  en la seva voluntat de donar a conèixer i 
divulgar esdeveniments socials, culturals, esportius i d’interès ciutadà del municipi, contribuint 
a la comunicació local de proximitat i donant suport a l’ajuntament en la seva tasca de foment 
de la participació ciutadana i comporta una contraprestació econòmica en concepte de 
remuneració per la definició, elaboració i producció dels continguts i serveis audiovisuals 
objecte d’aquest conveni, així com per a la cessió dels corresponents drets d’explotació. 
 
El redactat de la proposta es pot trobar a l’Annex núm. 7. 
 

11. Estudi econòmic financer 
 

El punt de partida és la unió dels dos pressupostos per aquest any 2017 i poder elaborar un 
pressupost més acurat de cara al 2018. 

 

PRESSUPOST  MATARÓ 
AUDIOVISUAL 

RÀDIO  2017 TELE 2017 
RÀDIO-TELE 

2017 

TOTAL INGRESSOS 498.933,32 408.906,40 907.839,72 

Prestacions de serveis 50.124,00 145.859,90 195.983,90 

Ingressos La Xarxa 35.500,00 106.500,00 142.000,00 

Total 1- Import net de la xifra de 
negoci 

85.624,00 252.359,90 337.983,90 

Subvenció corrent Ajuntament 364.750,43 156.546,50 521.296,93 

Total 4 - Altres Ingressos 
d'Explotació 

364.750,43 156.546,50 521.296,93 

Drets d'ús instal·lacions 48.558,89 
 

48.558,89 
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Total 12- Ingressos Extraordinaris 48.558,89 
 

48.558,89 

TOTAL DESPESES 498.933,32 408.906,40 907.839,72 

1- Sous i S. Social M. Audiovisual 204.559,56 228.324,17 432.883,73 

Sous i S. Social personal ex 
Compagina 

151.750,61   151.750,61 

Total 3 - Despeses de personal  356.310,17 228.324,17 584.634,34 

4- Amortitzacions 50.746,10 4.000,00 54.746,10 

Contractes programes Compagina 13.795,51   13.795,51 

Tràdia Telecom (transport senyal)   22.400,00 22.400,00 

Contractes serveis audiovisuals  8.500,00 87.806,08 96.306,08 

Reparacions i conservació 14.052,71 7.500,00 21.552,71 

Telèfon 8.000,00 18.000,00 26.000,00 

Assessorament tècnic 6.000,00   6.000,00 

Rènting equipaments 4.915,20 7.267,15 12.182,35 

Neteja local 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

Gestoria  3.500,00 12.500,00 16.000,00 

Material oficina 500,00 1.764,00 2.264,00 

Transports, locomoció  500,00 7.175,00 7.675,00 

Campanya promoció 800,00 
 

800,00 

Altres depeses  26.813,63 8.170,00 34.983,63 

Prov. Tràfic i pèrdues incobrables 500,00   500,00 

Total 6- Altres Despeses 
d'Explotació 

91.877,05 176.582,23 268.459,28 

 

RESULTAT 
 

0,00 0,00 0,00 

 
 

11. Pla de treball i calendari  
 

A títol indicatiu, el procés 1que s’està seguint és el següent: 
 
Febrer 2017 – Incorporació del personal de l’empresa Compagina a la plantilla de Mataró 
Audiovisual. 
Març 2017 - Incorporació del personal de l’empresa Mataró-Maresme Digital, SLU a la plantilla 
de Mataró Audiovisual. 
Març 2017 – Mataró Audiovisual comença a gestionar la televisió pública. 
Març – setembre 2017 – 

 Realització del projecte d’adequació dels espais per acollir els estudis i instal·lacions 
pròpies de la ràdio. 

 Organització dels equips i definició de tasques 

 Preparatius nova temporada 
Juny 2017 – Incorporació del personal del Consorci Digital Mataró Maresme a la plantilla de 
Mataró Audiovisual. 
Setembre 2017 – Inici de programació conjunta Ràdio – televisió en els nous espais habilitats a 
Tecnocampus. 
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ANNEX 1. Acord programàtic sobre la gestió de la televisió digital local pública de la 
demarcació de Mataró a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
2017/01/12 
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ANNEX 2. Acord del Ple de l’Ajuntament d’acceptació del servei de la gestió de la televisió 
digital local pública de la demarcació de Mataró i encarregar la seva prestació a Mataró 
Audiovisual.   
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ANNEX 3. Conclusions grup de treball sobre continguts i programació 
 
Reunit el grup de treball per a l’elaboració de les línies a seguir en la programació del mitjà de 
ràdio i televisió fruit de la fusió de Mataró Ràdio i M1tv, format per: 

- Josep M. Torrent 
- Oriol Burgada 
- Anna Roca 
- Pep Andreu 
- Elisabet Solsona 
- Oriol Debat 
- Mei Ros 

Després de les reunions portades a terme al llarg dels mesos de novembre i desembre, 
apuntem les següents conclusions que hauran de servir per a la confecció de la programació 
del nou mitjà, a partir de setembre de 2017. 
Premisses a partir de les quals s’ha treballat: 

- Partim de dos mitjans ja existents: 
o Mataró Ràdio 
o M1tv 

- La voluntat política és: 
o unificar els dos mitjans sota una mateixa estructura, Mataró Audiovisual,  
o que acollirà tot el personal que hi ha actualment en un únic equip polivalent, 
o que treballarà conjuntament en una mateixa direcció,  
o amb la voluntat de que de la unió en surti una estructura més forta i es pugui 

fer un projecte més potent, 
o per oferir una programació que aprofiti les sinergies i  
o pugui produir una programació de forma més atractiva, que arribi a la 

ciutadania amb més força.  
o En unes mateixes instal·lacions (prop de Tecnocampus, per lligar amb la 

formació de futurs professionals i suport en la realització de la programació 
dels mitjans). 
 

- És una oportunitat per crear un mitjà amb garanties de futur i que pugui incidir i tenir 
major ressò entre la població. 

- Un mitjà que haurà de produir la seva programació basant-se en el que és la seva raó 
de ser: la informació de proximitat, elaborada amb criteris de pluralitat i rigorositat.  

- És imprescindible ser molt visibles. 
- Hem de comptar en difondre els continguts en 3 finestres: 

o Ràdio 
o Televisió 
o Internet 

- La ràdio ha de mantenir la programació de col·laboració d’entitats i particulars, que li 
dona sentit i força. 

- S’ha d’intentar fer més programes en directe a la televisió dels que es fan ara. 
- La web ha de servir per bolcar i deixar constància del que ha passat, de l’actualitat a 

través del mitjà per on s’ha difós, aprofitant per impulsar i donar a conèixer els propis 
mitjans i guanyar audiència a través de les xarxes socials. 

- Els hàbits de consum dels dos mitjans tradicionals tenen diferents horaris:  
o matins –ràdio,  
o tarda/vespre – tele. 
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- La programació actual dels mitjans ràdio i tele s'ha de sacsejar. S'ha de proposar una 
nova programació, amb nous presentadors/conductors de programes per renovar i 
presentar el nou mitjà. 

- L’equip humà actual de ràdio/tele és molt limitat. 
- Cal que algun dels llocs de treball duplicats com a resultat de la suma dels dos mitjans 

(administració) es pugui reconvertir per cobrir les necessitats del nou mitjà, sobretot 
les vinculades a les  funcions de producció per a millorar l’equip.  

Propostes: 
- Canvi de nom del nou mitjà unificat: 

o Ràdio televisió de Mataró, nom clàssic, que deixa de banda la finestra internet. 
o Mataró Audiovisual, un nom ja registrat, que ho pot incloure tot i permet 

afegir ràdio, tele, web.. si cal. 
o .... 

Tenint en compte: 
o els hàbits de consum són diferents per ràdio i per tele, 
o les limitacions de l’equip humà del mitjà,  
o que la ràdio es pot escoltar per la tele, però no tot el que s’emet per la tele es 

pot emetre per la ràdio. 

Es proposa: 

- No voler abastar molt, si no incidir en pocs productes ben produïts i anar ampliant en 
la mesura que es pugui i els mitjans que es disposi. 

- Que l’equip de periodistes no treballi per un programa en concret sinó per els 
continguts en general dels mitjans. Han de ser polivalents en la seva tasca. 

- Els continguts s’han de rendibilitzar i completar al llarg de la jornada en els diferents 
espais de ràdio i televisió. 

- La programació realitzada per l’equip del nou mitjà es planteja de manera concentrada 
en programes contenidors (un de matins per ràdio i un de vespre per tele, ambdós 
treballats de forma conjunta i coordinada pel mateix equip) perquè amb una única 
marca –nom de programa- i un únic presentador principal de cadascun dels dos 
programes, s’unifiqui la imatge del mitjà i se li doni més relleu. 
 

- Produir un programa matinal de ràdio que també s’emetrà per la tele,  
o de dilluns a divendres laborables, al matí, amb presentador/a. 
o Es podrà veure també per a la televisió, ja que es preveu realitzar en un 

estudi/plató, amb càmeres robotitzades, de manera que amb un equip tècnic 
mínim es pugui fer.  

o Els continguts del programa seran tipus magazín, amb informatiu per 
començar la jornada,  reflectint l’actualitat de la ciutat, de manera que 
l’oient/espectador pugui estar al corrent del que passa a la ciutat. 

o Bona part del que contindrà el programa matinal ha de ser font d’informacions 
que posteriorment han de ser utilitzades als espais informatius del dia de ràdio 
i televisió.  

o A partir d’aquest programa el responsable dels continguts dissenya els 
continguts del dia. Ha de ser la base.  

o El programa matinal de la ràdio, a la seva part informativa, també incorpora les 
novetats del programa tele del vespre anterior.  

o Es planteja la possibilitat que l’espai es pugui convertir en híbrid per ràdio i 
tele, amb possibilitat de connexions des d’exterior aptes per tele, si la situació 
ho requereix i/o els mitjans ho permeten.  
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- Al vespre els recursos s’aboquen al Programa contenidor de tele,  

o de dilluns a divendres laborables, en horari de tarda/nit, amb presentador. 
o amb l’elaboració dels temes centrals del dia com a base, tractats en 

profunditat, més entrevista i/o tertúlia o altres espais segons el dia de la 
setmana.  

o Programa contenidor per a televisió, informatiu, d’entrevistes, tertúlies, 
reportatges, inclou tot tipus d’informació de la ciutat, també l’esportiva...  

o Aquest programa haurà d’incloure els diferents espais, com a seccions, els 
continguts dels quals actualment es plantegen com a programes independents 
dins la programació de la televisió.  

o Els seus continguts també han de servir per alimentar el programa matinal de 
la ràdio. 

- La ràdio manté l'edició migdia de l'informatiu i també una edició vespre més reduïda, 
a més dels butlletins horaris durant la resta del dia.  

- A més de la programació habitual, s’ha de mirar de treballar conjuntament programes 
especials o retransmissions conjuntes d’interès per a la ciutat, analitzant en cada cas 
la conveniència de fer-ho conjuntament o per separat.  
 

- Cal marcar una estratègia per a l’ús de les xarxes socials, on s’ha de marcar la línia a 
seguir amb l’objectiu de que serveixin per incidir en la difusió dels continguts a través 
dels mitjans públics. 
 

- Establir una relació amb Tecnocampus bidireccional: 
 

o Incloure les pràctiques dels estudiants en el nou mitjà com un plus dels estudis 
de Graduat de Mitjans Audiovisuals, així com també la possibilitat dels estudis 
ADE, de  manera que més enllà de pràctiques, la estada dels estudiants formi 
part del currículum acadèmic, com a part de l’assignatura, en forma pràctica. 
És a dir que la participació del mitjà es plantegi com una extensió dels estudis. 
 

o Fixant un sistema per facilitar que els professionals del mitjà puguin participar 
en la formació que es dona en el Graduat de Mitjans Audiovisuals (tipus 
professors associats, per exemple), com a sistema per donar valor a la tasca 
que fan i que amb la seva experiència puguin ajudar a complementar la 
formació acadèmica dels alumnes i, així mateix, dignificar els sous d’aquests 
professionals. 

 
I en prova de conformitat, signem el present document a Mataró, a 22 de desembre de 2016, 
 
 
Josep M. Torrent      Oriol Burgada 
 
Anna Roca       Elisabet Solsona 
 
Pep Andreu       Oriol Debat 
 
Mei Ros 
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REUNIÓ AMB PROFESISONALS SOBRE CONTINGUTS DEL NOU MITJÀ AUDIOVISUAL DE 
MATARÓ 
 
Convocats per el President de Mataró Audiovisual, Joaquim Fernàndez, el passat dimarts 28 de 
febrer de 2017 es va celebrar una reunió en el Centre Cívic Pla d’en Boet, amb professionals de 
la comunicació i responsables de Tecnocampus, per tal de recollir les seves opinions en relació 
amb la programació del nou mitjà integrat.  
 
Van assistir a la reunió: 
 

 Núria de José, Consell Assessor de Mataró Audiovisual 

 Joan Catà, Consell Assessor del Consorci Digital Mataró Maresme 

 Oriol Burgada, Consell Assessor del Consorci Digital Mataró Maresme i del Grup de 
treball continguts Tele-ràdio 

 Jaume Teodoro, de Tecnocampus 

 M. Soliñá, de Tecnocampus 

 Anna Tarrago, de Tecnocampus 

 Anna Roca, del Grup de treball continguts Tele-ràdio 

 Eli Solsona, del Grup de treball continguts Tele-ràdio 

 Oriol Debat, del Grup de treball continguts Tele-ràdio 

 Pep Andreu, Consell Assessor del Consorci Digital Mataró Maresme i del Grup de 
treball continguts Tele-ràdio 

 Maria Ballester, del Consorci Digital Mataró Maresme 

 Mei Ros, Consell Assessor de Mataró Audiovisual i del Grup de treball continguts Tele-
ràdio 

 
Excusen la seva assistència: 

 Marta Bellés, Consell Assessor de Mataró Audiovisual i Consell Assessor del Consorci 
Digital Mataró Maresme 

 Jordi Rovira, Consell Assessor de Mataró Audiovisual 

 Anna Genè, Consell Assessor de Mataró Audiovisual 

 Joan Triadó, Consell Assessor de Mataró Audiovisual 

 Josep M. Torrent, del Grup de treball continguts Tele-ràdio 

 Quim Barnola, Consell Assessor del Consorci Digital Mataró Maresme 

 Jaume Puig, Consell Assessor del Consorci Digital Mataró Maresme 

 Ester Merino, Cap de l’Àrea de Serveis a les persones 

 Ana Villaverde, Cap del Gabinet d’Alcaldia 

 
Va introduir la reunió Joaquim Fernàndez, per explicar la voluntat que ha tingut de convocar 
aquesta reunió, per facilitar més arguments dels professionals de la comunicació que hauran 
de servir perquè els responsables del nou mitjà integrat puguin presentar una programació 
adient, així com també ha incorporat a la convocatòria els representants de Tecnocampus, 
tenint en compte la relació futura que hi haurà. Així mateix va apuntar que, fetes les consultes 
pertinents, el Consell Assessor del nou mitjà seria el de Mataró Audiovisual, si bé es podia 
considerar si calia modificar la seva estructura per incorporar nous perfils més lligats a la 
integració del mitjà.  
 
Feta la presentació el President de Mataró Audiovisual va retirar-se de la reunió. 
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Al llarg de la reunió es va donar compte de les propostes presentades pel grup de treball per 
els continguts Tele-ràdio: 
- No voler abastar molt, si no incidir en pocs productes ben produïts i anar ampliant en la 

mesura que es pugui i els mitjans que es disposi. 

- Que l’equip de periodistes no treballi per un programa en concret sinó per els continguts 

en general dels mitjans. Han de ser polivalents en la seva tasca. 

- Els continguts s’han de rendibilitzar i completar al llarg de la jornada en els diferents 

espais de ràdio i televisió. 

- La programació realitzada per l’equip del nou mitjà es planteja de manera concentrada en 

programes contenidors (un de matins per ràdio i un de vespre per tele, ambdós treballats 

de forma conjunta i coordinada pel mateix equip) perquè amb una única marca –nom de 

programa- i un únic presentador principal de cadascun dels dos programes, s’unifiqui la 

imatge del mitjà i se li doni més relleu. 

- Produir un programa matinal de ràdio que també s’emetrà per la tele,  

o de dilluns a divendres laborables, al matí, amb presentador/a. 

o Es podrà veure també per a la televisió, ja que es preveu realitzar en un 

estudi/plató, amb càmeres robotitzades, de manera que amb un equip tècnic 

mínim es pugui fer.  

o Els continguts del programa seran tipus magazín, amb informatiu per començar la 

jornada,  reflectint l’actualitat de la ciutat, de manera que l’oient/espectador pugui 

estar al corrent del que passa a la ciutat. 

o Bona part del que contindrà el programa matinal ha de ser font d’informacions 

que posteriorment han de ser utilitzades als espais informatius del dia de ràdio i 

televisió.  

o A partir d’aquest programa el responsable dels continguts dissenya els continguts 

del dia. Ha de ser la base.  

o El programa matinal de la ràdio, a la seva part informativa, també incorpora les 

novetats del programa tele del vespre anterior.  

o Es planteja la possibilitat que l’espai es pugui convertir en híbrid per ràdio i tele, 

amb possibilitat de connexions des d’exterior aptes per tele, si la situació ho 

requereix i/o els mitjans ho permeten.  

- Al vespre els recursos s’aboquen al Programa contenidor de tele,  

o de dilluns a divendres laborables, en horari de tarda/nit, amb presentador. 

o amb l’elaboració dels temes centrals del dia com a base, tractats en profunditat, 

més entrevista i/o tertúlia o altres espais segons el dia de la setmana.  

o Programa contenidor per a televisió, informatiu, d’entrevistes, tertúlies, 

reportatges, inclou tot tipus d’informació de la ciutat, també l’esportiva...  

o Aquest programa haurà d’incloure els diferents espais, com a seccions, els 

continguts dels quals actualment es plantegen com a programes independents 

dins la programació de la televisió.  

o Els seus continguts també han de servir per alimentar el programa matinal de la 

ràdio. 

- La ràdio manté l'edició migdia de l'informatiu i també una edició vespre més reduïda, a 
més dels butlletins horaris durant la resta del dia.  

- A més de la programació habitual, s’ha de mirar de treballar conjuntament programes 
especials o retransmissions conjuntes d’interès per a la ciutat, analitzant en cada cas la 
conveniència de fer-ho conjuntament o per separat.  
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- Cal marcar una estratègia per a l’ús de les xarxes socials, on s’ha de marcar la línia a seguir 

amb l’objectiu de que serveixin per incidir en la difusió dels continguts a través dels 

mitjans públics. 

- Establir una relació amb Tecnocampus bidireccional que pugui: 
- Incloure les pràctiques dels estudiants en el nou mitjà com un plus dels estudis de Graduat 

de Mitjans Audiovisuals, així com també la possibilitat dels estudis ADE, de  manera que 
més enllà de pràctiques, la estada dels estudiants formi part del currículum acadèmic, com 
a part de l’assignatura, en forma pràctica. És a dir que la participació del mitjà es plantegi 
com una extensió dels estudis. 

- Fixar un sistema per facilitar que els professionals del mitjà puguin participar en la 
formació que es dona en el Graduat de Mitjans Audiovisuals (tipus professors associats, 
per exemple), com a sistema per donar valor a la tasca que fan i que amb la seva 
experiència puguin ajudar a complementar la formació acadèmica dels alumnes i, així 
mateix, dignificar els sous d’aquests professionals. 

 
A partir d’aquí les aportacions del grup de professionals de la comunicació i de Tecnocampus van 
anar en la següent direcció: 
 

 En aquesta nova etapa Tecnocampus mostra un nou interès en la seva relació amb la 
integració del nou mitjà. En aquest sentit han alliberat una persona del seu professorat, 
l’Anna Tarragó, a fi de implicar-se amb l’objectiu que amb el nou mitjà es pugui crear una 
“escola-taller” o un “laboratori” per projectes dels estudiants que els ajudin a 
complementar la seva formació universitària i tinguin la seva difusió a través del mitjà, a 
més d’altres pràctiques que procurin una plataforma professional que ajudi a la seva 
formació, o bé altres propostes que neixin de la relació entre els dos, com la creació de 
noves assignatures lligades a nous continguts del mitjà, o treballs finals de grau... de 
manera que el benefici entre universitat i mitjà sigui mutu. La implicació de la universitat 
no s’ha de limitar només als estudiants del Graduat de Mitjans Audiovisuals, sinó també a 
altres formacions, com Marqueting.  
 

 Un cop més es posa en evidència que la proximitat i la immediatesa són els pilars 
fonamentals d’un mitjà local. 

 
 S’incideix també en la necessitat de potenciar els directes, per ser molt visibles a la ciutat. 

 
 Tenint present els canvis en les tendències d’us dels mitjans de comunicació, la utilització 

de les xarxes socials i noves tecnologies han de ser presents en el nou mitjà de forma 
més agosarada. Internet ha de ser una finestra més, pel davant de la ràdio i de la tele. Cal 
tenir present que el nou mitjà integrat en el moment de cobrir una noticia ha de comptar 
amb les xarxes socials com a prioritat, per que l’impacte sigui immediat i la noticia arribi al 
ciutadà quan es produeix. La manera de treballar del periodista ha de ser d’home 
orquestra, donant sortida a la noticia per les diferents finestres, prioritzant la 
immediatesa. Malgrat tot, no s’ha de perdre de vista que els continguts són més 
importants que l'instrument i la prioritat ha de ser tenir bons continguts per difondre a 
través de les diferents eines.  

 
 Es proposa no tancar la porta a la possibilitat d’oferir també butlletins horaris en certs 

moments del dia a través de la televisió, pensats com a càpsules d’una durada curta, 
potser al migdia, amb els primers titulars i imatges de les noticies més actuals del dia a la 
ciutat. 
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 També s’incideix en la oportunitat que representa que des d’un inici es canviïn les rutines 
de l’equip per introduir una nova manera de treballar més d’acord amb les pautes 
apuntades i les tendències actuals.  

 
A més d’aquestes aportacions fetes en el transcurs de la reunió, en Jordi Rovira, que va excusar la 
seva assistència, va apuntar via correu electrònic: “la possibilitat de fer algun tipus d’enquesta per 
veure si els hàbits horaris han canviat i cal replantejar alguna cosa. La integració pot ser una bona 
ocasió per reflexionar sobre aspectes que sempre s’han fet d’una mateixa manera i que, potser, es 
poden polir i millorar”. 
 
 

Mataró, 3 de març de 201 
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ANNEX 4. ESTATUTS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL 
 
Índex 
 
Preàmbul           

Títol primer. Identificació, naturalesa i règim jurídic, objectius i finalitats   

Article 1. Naturalesa, denominació i personalitat jurídica 

Article 2. Règim jurídic 

Article 3. Domicili 

Article 4. Capacitat Jurídica i Potestats Administratives 

Article 5. Competències, finalitats i funcions 

Títol segon. Òrgans, competències i règim de funcionament     

Article 6. Òrgans de govern, de gestió i de control 

Article 7. La Presidència 

Article 8. La Vicepresidència 

Article 9. El Consell d’ Administració 

Article 10. La Gerència 

Article 11. Controls específics exercits per l’Ajuntament de Mataró 

Títol tercer. Òrgans complementaris        

Article 12. El Consell Assessor 

Títol quart. Secretaria, Intervenció i Tresoreria de fons          

Article 13. Secretaria 

Article 14. Intervenció 

Article 15. Tresoreria i disposició de fons 

Títol cinquè. Règim econòmic i del patrimoni       

Article 16. Règim econòmic i financer 

Article 17. Recursos econòmics 

Article 18. Patrimoni 

Article 19. Contractació 

Article 20. Activitats comercials i mercantils 

Títol sisè. Recursos Humans         



 

35 

 

Article 21. Recursos Humans 

Títol setè. Causes d’extinció i els seus efectes       

Article 22. Causes d’extinció 

Article 23. Efectes de l’extinció 

Títol vuitè. Règim jurídic i duració del mandat dels òrgans de govern de l’Entitat  

Article 24. Règim jurídic 

Article 25. Durada del mandat dels òrgans de govern 

Disposicions addicionals         

Primera.- Efectes de les modificacions legislatives. 

Segona.- Acords i representació sindical 

 
Preàmbul 
 
El Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró, que data de l’any 2004, recomanava la 
implicació de l’Ajuntament en l’existència a Mataró d’un bon espai audiovisual de servei 
públic.  
 
Seguint aquest principi, l’Ajuntament inicia els passos per a que la ciutat compti amb aquest 
nou servei, que sigui gestionat mitjançant una entitat pública empresarial, Mataró Audiovisual, 
que tingui al seu càrrec els mitjans audiovisuals de propietat pública de la ciutat de Mataró. 
 
Partint d’aquestes premisses, Mataró Audiovisual neix amb la finalitat de vetllar perquè la 
ciutat de Mataró disposi d’un espai audiovisual de qualitat, concebut com un servei públic, a 
l’abast de la ciutadania, a través del qual promocionar i fomentar la comunicació local, l'ús 
social del català, promoure la participació i la proximitat, assegurar que l'espai informatiu 
audiovisual d'àmbit local no quedi desatès, esdevenir un element de gestió en matèria de 
comunicació audiovisual, treballar amb tecnologies de la informació i de la comunicació, i 
cobrir un àmbit de participació de les entitats, mitjans o professionals de la comunicació de la 
ciutat, així com dels grups polítics que formen part de la corporació municipal, en igualtat 
d’oportunitats i atenent als valors de la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la 
diversitat. 
 
Títol primer. Identificació, naturalesa i règim jurídic, objectius i finalitats 
 
Article 1.- Naturalesa, denominació i personalitat jurídica 
Mataró Audiovisual, (MA) és una Entitat Pública Empresarial Local creada per l’Ajuntament de 
Mataró, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat 
d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. 
 
Article 2.- Règim jurídic 
1. L’Entitat, atesa la seva condició d’organisme públic i sens perjudici del que determina el 

paràgraf següent, es regirà per aquests Estatuts, pel Reglament orgànic de l’Ajuntament de 
Mataró i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com per la legislació de 
règim local i, particularment, pel que disposen la Llei 1/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat 
pel R. D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i altres disposicions de dret públic que resultin 
d’aplicació. 
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2. L’activitat de l’Entitat es regirà pel dret privat, amb excepció de la formació de la voluntat 
dels seus òrgans, l’exercici de les potestats administratives que tingui atribuïdes, així com 
els aspectes específics regulats en aquests Estatuts i en la legislació vigent que li és 
aplicable. 

 
Article 3.- Domicili 
L’Entitat tindrà el seu domicili a la ciutat de Mataró, La Riera, 48. No obstant això, podrà 
acordar el trasllat del domicili, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o 
dependències necessàries per a l’exercici de les seves funcions. 
 
Article 4.- Capacitat Jurídica i Potestats Administratives 
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, l’Entitat, 

d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i 
disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les 
lleis. 

2. L’exercici d’aquesta capacitat vindrà delimitada per aquests Estatuts i per les disposicions 
aprovades i per les resolucions dictades per la Corporació. 

3. Per a l’exercici de les seves competències, l’Entitat té reconegudes, en el marc dels 
presents Estatuts i quan actuï amb subjecció al dret públic, les potestats i les prerrogatives 
administratives següents: 

a. La financera, en relació amb els recursos econòmics que obtingui com a 
contraprestació de la seva activitat. 

b. La de programació o de planificació. 
c. La d’execució forçosa i l’exercici de la sancionadora, en relació amb els serveis i 

béns gestionats i adscrits a l’Entitat. 
d. Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o de titularitat de l’Entitat. 
e. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
f. La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les lleis, i les 

de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública 
en relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda 
de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 

g. La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts 
per les lleis. 

h. La d’interpretació i modificació dels contractes administratius. 
i. La de direcció i control dels serveis gestionats per l’Entitat. 

4. Les potestats i les prerrogatives administratives seran exercides pels òrgans de govern i de 
direcció de l’Entitat, de conformitat amb la distribució respectiva de competències 
efectuada en el títol segon dels presents Estatuts. 

 
Article 5.- Competències, finalitats i funcions 
1. Les competències i finalitats de l’Entitat són 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 de forma concreta, els 
següents: 

 
a. L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, 

de programes de ràdio i noticies, i en general, de drets de propietat intel·lectual i 
continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimedia, per ones, satèl·lit, 
cable i internet o en qualsevol altre suport. 

b. I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local 
audiovisual. 
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2. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Entitat podrà: 
a. Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir tota classe de drets sobre béns 

mobles i immobles que autoritzi el dret comú, encaminats a obtenir els millores 
resultats de les accions que es portin a terme en els àmbits propis. 

b. Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de 
préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos. 

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. 

e. Fundar i participar en el capital de societats que es dirigeixin a la consecució 
d’objectius afins als de l’Entitat. 

 
Títol segon. Òrgans, competències i règim de funcionament 
 
Article 6.- Òrgans de govern, de gestió i de control 
El govern, la gestió i el control de l’Entitat està a càrrec dels òrgans següents: 

La Presidència 
La Vicepresidència 
El Consell d’Administració 
La Gerència 

 
Article 7.- La Presidència 
El President de MA serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o bé el membre del Ple de 
l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat haurà d’ésser nomenat mitjançant Decret 
de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’ Ajuntament. 
 
Corresponen al President de MA les atribucions següents: 
1. El President és la representació màxima de l’Entitat i exerceix la representació institucional 

de la mateixa i subscriu, en l’esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin 
necessaris per a la consecució de les seves finalitats. 

2. Exercir la direcció superior i orientació de les línies d’actuació de l’Entitat. 
3. Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell 

d’Administració, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
4. Exercir tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de 

l’Entitat davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció. 
5. Proposar al Consell d’Administració el nomenament i el cessament de la persona que ocupi 

la Gerència. 
6. Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics fins a un màxim 

corresponent al 10% del pressupost de l’entitat i ordenar els pagaments. 
7. Contractar obres, serveis, i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 

10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Entitat. 
8. Tot els que no preveuen els presents Estatuts serà competència del President. 
 
Article 8. La Vicepresidència 
1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions 

en els casos de vacant, absència o malaltia del seu titular.  
2. La Presidència nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència d’entre els 

membres del Consell d’Administració. 
3. A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li delegui 

la Presidència. 
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Article 9.- El Consell d’ Administració 
Secció primera.- Concepte i funcions  
 
El Consell d’ Administració és l’òrgan que assumeix el govern, l’alta direcció i que fixa les línies 
d’actuació de l’Entitat, i treballa per garantir la legitimitat de la despesa pública de l’Entitat en 
base als següents principis que hauran d’inspirar la seva actuació: 
1. Perseguir la qualitat del producte. 
2. Treballar per la neutralitat periodística dels seus continguts, respectant els principis de 

veracitat informativa i de pluralisme polític. 
3. Vetllar per la vocació de servei públic que han de tenir tots els mitjans que estiguin sota la 

propietat de l’entitat pública empresarial.  
 
El Consell d’ Administració assumeix les funcions de: 

 
1. Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada. 
2. Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió 

anual d’ingressos i despeses. 
3. Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, els comptes 

anuals. 
4. Proposar la modificació dels Estatuts de l’Entitat, amb caràcter previ a la seva elevació a 

l’Ajuntament de Mataró. 
5. Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de 

llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d’ingressos i despeses. 
6. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal permanent. 
7. Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de l’Entitat, i 

efectuar-ne el seguiment. 
8. Aprovar la formalització de contractes i convenis els imports dels quals siguin superiors a 

cinquanta mil euros (50.000 euros) i no ultrapassin la xifra de sis milions d’euros 
(6.000.000 €). 

9. Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics per sobre del 10% del 
pressupost de l’entitat i ordenar els pagaments. 

10. Contractar obres, serveis, i subministraments, per sobre del 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost de l’Entitat. 

11. Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de l’Entitat. 
12. En l’àmbit de les seves competències, aprovar despeses, incloses les plurianuals, sempre 

que en aquest darrer cas s’observin les prescripcions previstes a la legislació d’hisendes 
locals. 

13. Proposar a l’Ajuntament de Mataró fundar o participar en el capital de societats. 
14. Aprovar la programació dels mitjans audiovisuals que gestioni l’Entitat, que serà 

proposada per la Gerència de l’ Entitat.  
15. Controlar la resta de funcions que tingui assignades l’Entitat. 
 
Secció segona.- Composició i convocatòria 
El Consell d’Administració està constituït per : 

 El president de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

 Un vocal en representació de cada grup municipal de l’Ajuntament de Mataró. 

 1 representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró. 

 4 representants d’entitats ciutadanes designats pel Consell de Ciutat. 
 
També assistirà, amb veu però sense vot, el Secretari de l’Entitat i la persona titular de la 
Gerència. 
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El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i, de forma 
extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres, o quan ho decideixi el 
president.  
 
El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o 
representats, la tercera part dels seus components, i com a mínim tres. La representació 
s’haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un conseller que 
assisteixi a la sessió.  
 
Secció tercera.- Règim jurídic dels acords 
Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats a 
la sessió. Els vots emesos pels representants dels grups municipals es computaran de forma 
ponderada en funció del nombre de regidors que tingui cada grup en el Ple de l’Ajuntament. El 
vot dels membres designats per la Federació d’Associació de Veïns i pel Consell de Ciutat tindrà 
en canvi caràcter unipersonal. 
 
El President decidirà amb vot de qualitat en cas d’empat.  
 
Article 10.-  La Gerència 
El nomenament del càrrec de Gerent serà proposat pel President de l’Entitat i aprovat pel 
Consell d’Administració. 
 
El càrrec de Gerent de l’Entitat haurà de reunir les condicions legals establertes, i haurà de 
recaure en una persona especialment capacitada. La provisió del lloc de Gerència seguirà el 
procediment de lliure designació.  

Assistirà a les reunions del Consell d’Administració per tal de ser informat i informar, i tindrà 
veu, però no vot. 
 
El període de contractació estarà lligat a decisió del Consell d’Administració de l’Entitat, 
d’acord amb el que disposa l’article 7.5. d’aquests estatuts.  

 
La Gerència assumirà les següents funcions: 
 
a. Responsable de la gestió general de l’Entitat i la coordinació dels serveis i mitjans sota la 

responsabilitat de Mataró Audiovisual. 
b. Representar l’Entitat davant les administracions públiques, institucions, entitats i 

particulars, a excepció de la representació Institucional i al més alt nivell. 
c. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars 

que exigeixi el seu millor compliment. 
d. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i els serveis de l’Entitat de 

conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, 
administratius, de gestió i de producció.  

e. Elaborar, d’acord amb la Presidència, la previsió d’ingressos i despeses de l’exercici i els 
comptes anuals i presentar-ho al Consell d’Administració. 

f. Preparar el pla anual d’objectius i fixar els indicadors de seguiment i de control dels 
mateixos. 

g. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’Entitat. 
h. Exercir les funcions de Cap de Personal, sota l’alta direcció de la Presidència. 
i. Nomenar personal interí en els casos de suplència o vinculats amb programes temporals i 

contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del personal. 
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j. Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, i, en el cas del 
personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró. 

k. Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació laboral 
vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró en el cas de 
personal funcionari. 

l. Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics fins a un màxim de  
dotze mil euros (12.000 €) i ordenar els pagaments. 

m. Contractar obres, serveis, i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi de 
dotze mil euros (12.000 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’Entitat. 

n. Rendir comptes de la seva gestió al Consell d’ Administració. 
o. Altres funcions que li encomani el Consell d’Administració. 
 
Article 11.-  Controls específics exercits per l’Ajuntament de Mataró 
 
1. Controls específics: 

a. Sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans de 
l’entitat. 

b. D’eficàcia 
2. Els controls específics seran exercits per les àrees o serveis que determini l’Ajuntament. 
 
Títol tercer. Òrgans complementaris 
Article 12.- El Consell Assessor 
1. Mataró Audiovisual comptarà amb un Consell Assessor,  constituït com a grup d’experts 

amb funcions consultives, integrat per cinc membres designats pel Consell d’Administració 
entre les persones de la ciutat de l’àmbit professional de les competències i finalitats 
pròpies de l’Entitat. 

2. Les seves funcions seran les d’assessorar el Consell d’Administració quan aquest ho 
requereixi, així com a la Gerència i a la direcció dels mitjans propis, en tots aquells temes 
relacionats amb les emissions; fent un seguiment, una evaluació i redactant un informe 
d'anàlisi i valoració sobre els continguts que emetin els mitjans audiovisuals gestionats per 
Mataró Audiovisual. Les conclusions dels informes que emetin seran elevades al Consell 
d’Administració, perquè en la mesura del que sigui possible, siguin tingudes en compte.  

3. La Gerència de l’Entitat farà les funcions de president del Consell Assessor, qui convocarà 
les reunions, fixarà l’ordre del dia i moderarà el desenvolupament dels debats. 

4. Les reunions es celebraran tres cop l’any, de forma ordinària. També es poden convocar 
sessions extraordinàries quan la Presidència o el Consell d’Administració així ho 
determinin, o bé quan ho demani 1/3 dels membres del propi Consell. 

 
Títol quart. Secretaria, Intervenció i Tresoreria de fons 
Article 13.- Secretaria 
Les funcions de secretaria de l’Entitat seran exercides per la persona titular de la Secretaria 
General de l’Ajuntament de Mataró o funcionari/a en qui delegui, amb les facultats pròpies del 
seu càrrec. 
 
Article 14.- Intervenció 
Les funcions d’Intervenció de l’Entitat seran exercides per la persona titular d’Intervenció de 
l’Ajuntament de Mataró o funcionari/a en qui delegui, amb les facultats pròpies del seu càrrec. 
 
Article 15.- Tresoreria i disposició de fons 
La responsabilitat administrativa de les funcions de Tresoreria s’exercirà en els termes 
previstos a la legislació vigent. 
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Títol cinquè. Règim econòmic i del patrimoni 
Article 16.- Règim econòmic i financer 
El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d’intervenció, de control 
financer i control d’eficàcia de l’Entitat, en tant no es modifiqui la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, serà el previst en aquest cos legal de les quals pertany íntegrament a les 
entitats locals. Amb aquesta finalitat practicarà la inspecció la comptabilitat de l’Entitat i del 
seu informe en donarà compte al Consell d’Administració. 
 
La intervenció general practicarà anyalment un informe de control financer referit a l’exercici 
econòmic anterior i que estarà inclòs en el Pla d’Auditories previst en les Bases d’execució del 
Pressupost. 
 
Article 17.- Recursos econòmics 
Per al compliment de les finalitats l’Entitat comptarà amb els recursos econòmics següents: 
 
1. Les contraprestacions rebudes per l’Entitat pels serveis que presti i qualsevol ingrés derivat 

d’operacions de caràcter comercial, mercantil o anàleg; així com altres ingressos que es 
puguin obtenir per la utilització dels serveis que presti l’Entitat. 

2. Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat. 
3. Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a les 

finalitats de l’Entitat. 
4. Els llegats o donacions a l’Entitat que hagin estat acceptades pel Consell d’Administració. 
5. Les aportacions de l’Ajuntament de Mataró amb càrrec als pressupostos de la Corporació. 
6. Els crèdits i aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars. 
7. Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal vigent 

aplicable. 
 
Article 18.- Patrimoni 
Constitueix el patrimoni de l’Entitat: 
1. Els béns que li adscrigui l’Ajuntament de Mataró en ús, els quals conservaran la seva 

qualificació jurídica original. L’Entitat tindrà les facultats de conservació i d’utilització per 
les activitats motivadores de l’adscripció. 

2. Els béns que li adscrigui l’Ajuntament de Mataró per ser transformats. 
3. Els béns, drets i accions que l’Entitat adquireixi per qualsevol títol legítim. 
 
Article 19.- Contractació 
1. El règim de contractació de l’Entitat es regirà per allò que disposa la legislació de 

contractes de les Administracions Públiques, sens perjudici del que determina el paràgraf 
següent. 

2. Els contractes relacionats amb les activitats comercials i mercantils de l’Entitat s’ajustaran 
als principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de l’activitat a realitzar 
sigui incompatible amb els principis abans esmentats. 

 
Article 20.- Activitats comercials i mercantils 
Tindran el caràcter d’activitats comercials i mercantils totes aquelles que estiguin vinculades o 
destinades a l’adquisició, desenvolupament, la producció, coproducció o difusió de programes 
i noticies en mitjans audiovisuals, i altres serveis preparatoris, com els relatius als guions o a 
les actuacions artístiques necessàries per a la realització dels continguts, així com els 
contractes que es refereixin a les hores de difusió de les emissions, entenent-se per emissió la 
transmissió o distribució per qualsevol xarxa. 

Títol sisè. Recursos Humans 
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Article 21.- Recursos Humans 
1. L’Entitat disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats, i el 

seu nombre, categories, funcions i retribucions vindran determinats en la plantilla i en la 
relació de llocs de treball. 

2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als 
principis d’eficàcia, economia i racionalització dels recursos. 

3. El personal al servei de l’Entitat estarà constituït per: 
a. Funcionaris de l’Ajuntament de Mataró adscrits a l’Entitat, que mantenen la 

situació de servei actiu en la Corporació, d’acord amb les previsions normatives 
relatives a la funció pública local de Catalunya. 

b. El personal contractat en règim laboral, que es regeix per l’estatut dels 
Treballadors i la legislació de desplegaments. 

4. La selecció del personal de l’Entitat es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, 
mèrit i capacitat. 

 
Títol setè. Causes d’extinció i els seus efectes 
Article 22.- Causes d’extinció 
L’Entitat tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats recollides 
en aquests Estatuts i podrà extingir-se en qualsevol moment per algunes de les causes 
següents: 
 
1. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró, que podrà modificar la forma de gestió del 

servei quan ho cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment establert. 
2. Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu. 
3. Per qualsevol altra circumstància legal. 
 
 
Article 23.- Efectes de l’extinció 
1. L’acord d’extinció de l’Entitat haurà de contenir els criteris de liquidació. 
2. En extingir-se l’Entitat, l’Ajuntament de Mataró succeirà universalment i el seu patrimoni 

revertirà a l’Ajuntament. 
 
Títol vuitè. Règim jurídic i duració del mandat dels òrgans de govern de l’Entitat 
Article 24.-  Règim jurídic 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de dret 

públics locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan 
que els hagi dictat. Contra els actes i acords relatius a les matèries no incloses l’apartat 
primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant l’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Mataró. 

2. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la 
normativa de règim local. 

 
Article 25.- Durada del mandat dels òrgans de govern 
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats 
coincidirà amb la del mandat de l’Ajuntament de Mataró. No obstant això, continuaran en les 
seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres. 
 
Les previsions anteriors no seran aplicables a la Direcció General – Gerència, l’exercici de les 
quals seguirà les determinacions pròpies de la relació que vincula aquest càrrec amb l’Entitat. 

Disposicions addicionals 

Primera.- Efectes de les modificacions legislatives. 
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1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o de l’autonòmica d’aplicació a les entitats públiques 
empresarials locals catalanes s’entendran automàticament modificades en el moment en 
què es produeixi la seva revisió. 

2. En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència de l’Ajuntament per 
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o els aclariments pertinents. 

3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de 
l’Estat o de l’autonòmica d’aplicació a les entitats públiques empresarials locals catalanes 
no necessitaran de l’expressa publicació per part de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Segona.- Acords i representació sindical 

S’entendran vigents per al personal adscrit per l’Ajuntament de Mataró a l’Entitat els acords 
aplicables al personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
En defecte de representacions unitàries del personal funcionari de l’Entitat, els òrgans de 
representació de l’Ajuntament de Mataró assumiran la defensa i gestió dels interessos dels 
respectius col·lectius. 
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ANNEX. 5. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I DE PARTICIPACIÓ DELS MITJANS DEPENENTS 
DE MATARÓ AUDIOVISUAL  

 

ÍNDEX 
 

 Preàmbul 

 Marc general 

 Capítol 2. Principis generals i objectius 

 Capítol 3. Estructura interna 

o Secció primera – Consell d’administració 

o Secció segona – Direcció  

o Secció tercera – Consell Assessor 

o Secció quarta - Àrees de treball 

o Secció cinquena quarta – Drets i deures de l’equip 

o Secció sisena – La participació de col·lectius, entitats i persones a títol 

individual 

o Secció setena – La participació d’estudiants en pràctiques 

o Secció vuitena – Solució de conflictes i defensa dels drets dels oients 

 

 Capítol 4. Modificacions del Reglament 

 Annex 1. Conveni de compromís de permanència i dedicació voluntària 

 Annex 2. Conveni de compromís de participació d’entitats 
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PREÀMBUL 

El present Reglament de funcionament i de participació recull les normes pel bon 
funcionament dels mitjans audiovisuals dependents de Mataró Audiovisual, després que el Ple 
de l’Ajuntament de Mataró a principis de 2017 hagi aprovat fer-se càrrec de la gestió del canal 
públic de televisió, de forma que s’ha procedit a la integració de la ràdio i televisió públiques 
de la ciutat, creant un nou model de mitjà de comunicació integrat amb diferents finestres 
(ràdio, televisió, internet...). Així el Reglament present contempla les relacions de totes 
aquelles persones que participen en el funcionament del mitjà integrat, així com les relacions 
que es mantindran amb les entitats i persones que vulguin col·laborar, per garantir els principis 
de la mateixa.  

 
MARC GENERAL 

 
Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat per la UAB i el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya 
Segons la Llei de règim local: 

Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la 
participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de 
participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització 
no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
representatius. 

Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública -
premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes- respectin principis i 
recomanacions com els que inclou aquest decàleg, elaborat l'any 2003.  

1. Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi 
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, 
les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves 
actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats 
quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur. 

2. Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent 
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats 
polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, 
han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents 
grups polítics representats i les votacions emeses. 

3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de 
poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat 
regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals 
davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis 
que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes 
electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques. 

4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les 
informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics 
especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que 
hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat 
per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de 
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debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més 
d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. 

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la 
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les 
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres 
formats informatius. 

6. Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat 
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, 
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la 
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del 
partit o la coalició que deté el poder. 

7. Han de despertar l’interès de la ciutadania 
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i 
dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast 
del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que 
afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació 
democràtica. 

8. Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que 
disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la 
professió periodística. 

9. Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures 
organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la 
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de 
les organitzacions 

de la societat civil i de la ciutadania local. 
10. S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi 

Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de 
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i 
una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir 
establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord 
amb les possibilitats i necessitats de cada municipi. 
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CAPITOL PRIMER. PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS 
 
Article 1.  
El present Reglament té per objecte regular el funcionament del mitjans audiovisuals 
gestionats per Mataró Audiovisual. 
 
El Reglament especifica les relacions de totes aquelles persones que participen en el 
funcionament del servei – tant a nivell de l’equip de treball, com de col·laboradors o estudiants 
en pràctiques-, exceptuant la regulació del personal contractat, les relacions sindicals i laborals 
del qual són les que es concreten al Títol sisè dels Estatuts de l’Entitat Mataró Audiovisual.  
 
Article 2.  
Els mitjans són un servei públic dependent l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, 
propietat de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Estan regits pel Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual 
que es renova cada quatre anys coincidint amb la constitució dels nous Ajuntaments sortits de 
les eleccions municipals, la part de representació dels grups polítics municipals. La part de 
representació d’entitats, es renova a proposta del Consell de Ciutat.  
 
L’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual es regeix per els seus Estatuts aprovats pel 
Ple de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Article 3.  
Principis generals dels mitjans: 
 

12. Són mitjans de comunicació de proximitat i participatius 
13. Concebuts com un servei públic.  
14. Gestió professional.  
15. Treballen amb rigor informatiu. 
16. Oberts a la participació:  

 dels ciutadans, les entitats, les associacions i les institucions del municipi, 

 dels professionals de la comunicació de la ciutat, i  

 dels grups polítics de la corporació municipal.  
17. Promouen la pluralitat i cohesionen la ciutat i la comarca. 
18. Incentiven la normalització de la llengua catalana. 
19. Potencien la informació i la vessant recreativa. 
20. Ofereixen als periodistes de la ciutat la possibilitat d’aportar la seva experiència i 

professionalitat en benefici dels seus conciutadans. 
21. Contribueixen a desenvolupar la col·laboració entre els mitjans audiovisuals del Maresme. 
 
Article 4.  
Objectius bàsics: 
 

a) Mantenir informada a la població en tot moment, no només de la gestió municipal, si no 
del que passa a la ciutat i el seu entorn, posant un èmfasi molt especial al paper que 
hauran de jugar les entitats de la ciutat, en definitiva, el teixit associatiu de la ciutat. 
 

b) Informar de manera veraç, plural i transparent, amb un llenguatge clar, precís i 
respectuós amb la diversitat de tot allò que tingui com a escenari la ciutat de Mataró i el 
seu entorn. En aquest sentit, donarà veu a totes les tendències ideològiques, sempre i 
quan tinguin respecte per la pluralitat, la diferència, els drets humans, la diversitat 
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cultural i social de Mataró i no propugnin la violència, el masclisme, la xenofòbia, o 
qualsevol actitud que contradigui els principis generals dels mitjans i aquest Reglament 
que els regula.  
 

c) Promoure la comunicació local amb tecnologies avançades, oferint una programació de 
proximitat, de qualitat, de manera que l'espai informatiu d'àmbit local no quedi desatès, 
potenciant la identitat cultural i social de la ciutat i contribuint a potenciar el 
coneixement de les activitats pròpies de la vida de la ciutat, les activitats cíviques i 
socials, la cultura, l’educació, l’esport, etc. i, en definitiva, fomentant el sentiment i la 
satisfacció de pertinença. 
 

d) Obrir les portes a la participació de les entitats, mitjans o professionals de la 
comunicació de la ciutat, així com dels grups polítics que formen part de la corporació 
municipal, mitjançant la seva intervenció en els espais d’emissió. Promoure la 
participació i la proximitat, garantint la pluralitat i obertura a les entitats i a les 
institucions del municipi, amb rigor informatiu, amb pluralitat, respecte a la diferència, 
als drets humans, la diversitat cultural i social de Mataró. Els mitjans no han d’estar 
d’acord necessàriament amb les opinions d’un locutor i no es fan responsable dels 
comentaris dels convidats ni de les notícies procedents d’altres mitjans de comunicació, 
si bé, vetllen perquè no es fomenti la crispació en tot allò que sigui emès. 
 

e) Formar nous professionals, a través de la signatura de convenis de col·laboració i suport 
al Grau en Mitjans Audiovisuals, entre l’Ajuntament de Mataró i Tecnocampus, així com 
amb les facultats de Ciències de la Comunicació, per a estudiants de Periodisme, 
Comunicació audiovisual o qualsevol altre llicenciatura, diplomatura o formació 
acadèmica que pugui tenir relació amb les tasques que es desenvolupen a Mataró Ràdio 
i a Mataró Televisió. L’objectiu és que l’estudiant desenvolupi d’una manera pràctica els 
coneixements adquirits a la Universitat o centre acadèmic i que aquests siguin assimilats 
d’acord amb les tendències professionals, mitjançant un pla de treball que asseguri 
l’apropament de l’estudiant a la pràctica professional. 
 

f) Contribuir a la normalització de la llengua catalana. 
 
Article 5.  
La programació serà íntegrament en català i, en aquest sentit, es garantirà que en les 
emissions el català sigui emprat i no es pugui emetre de manera exclusiva en cap altra llengua, 
d’acord amb el Reglament  d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament. 
 
Article 6.  
Es consideren membres dels mitjans les persones que hi treballen, col·laboren, professionals 
que realitzen les funcions de redactors, guionistes, etc. amb independència de la relació 
contractual que els vinculi als mitjans, així com totes aquelles entitats i associacions, 
institucions, etc. que participen en la programació i que fan possible el seu funcionament. 

 
Article 7.  
Cap  membre dels mitjans no podrà ser obligat a complir un acte professional o a expressar 
una opinió contrària a les seves conviccions, a l'ètica professional o als principis editorials, 
acollint-se a la Clàusula de Consciència.  

 
La Direcció, mitjançarà en el conflicte i, en últim terme, es demanarà un dictamen al Consell de 
la Informació de Catalunya i/o al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La invocació de la 
clàusula de consciència no serà motiu de trasllat, sanció o cessament de cap membre. 
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Com a desenvolupament del respecte al principi abans esmentats: 
 
a) Cap membre dels mitjans podrà esbiaixar o distorsionar una informació per afavorir amb 

això, directament o indirectament, els seus interessos personals o de persones, grups o 
entitats de tot tipus relacionades amb ell. 

b) Tot membre de l’equip té dret a la propietat intel·lectual del producte del seu treball. 
Mitjançant la seva vinculació als mitjans, cedeix els seus drets de reproducció d’aquest 
treball. Els originals podran ser reproduïts en d’altres mitjans amb què Mataró Audiovisual 
arribi a un acord de venda o cessió, però s’haurà d’informar prèviament als membres del 
mitjà que hagin participat en l’elaboració del treball i hauran de fer constar els seus noms. 

 
Article 8.  
Cap membre de l’equip estarà obligat a revelar les seves fonts d’informació. Es considera el 
secret professional com un dret i un deure ètic propi. La protecció de les fonts informatives 
constitueix una garantia del dret dels oients a rebre una informació lliure i una salvaguarda del 
treball professional.  

 
Si es donés el cas, el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual de la qual depèn, empararan, amb tots els mitjans al seu abast, l’exercici del secret 
professional davant dels Tribunals de Justícia o davant de qualsevol altre organisme públic o 
privat. 
 
CAPÍTOL SEGON.  ESTRUCTURA INTERNA 
 
Secció primera. Consell d’Administració 
 
Article 9.  
Els Estatuts vigents de Mataró Audiovisual detallen les funcions que realitza el Consell 
d’Administració pel que fa als mitjans dependents, concretament l’article 9, secció primera. 
 
Secció segona. Direcció 
 
Article 10.  
La direcció dels mitjans té la màxima responsabilitat interna. El seu nomenament correspon al 
Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, a proposta del President de l’Entitat, entre 
persones especialitzades per a l’exercici del càrrec.  
 
Article 11.  
Les funcions de la Direcció són: 
 
a) La gestió general dels mitjans i la coordinació dels serveis. Dirigir la programació, els 

serveis i les dependències, sense perjudici de les facultats que té la Gerència i el Consell 
d’Administració. 

b) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, en el marc de 
les competències atribuïdes al Gerent sobre aquesta matèria. 

c) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es 
fixi en les Bases d'execució del pressupost, que haurà d’elevar als seus superiors.  

d) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, 
liquidacions i comptes generals del pressupost. 

e) Assistir a les reunions del Consell d’Administració amb veu però sense vot, quan es 
requereixi la seva presència. 



 

50 

 

f)     Executar i fer complir els acords i les disposicions del Consell d’Administració. 
 
Tota altra funció que el Consell d’Administració li delegui, dins l’àmbit de les seves respectives 
competències. Aquesta delegació de funcions haurà de formalitzar-se per escrit.   
 
Article 12.  
Les funcions referides al punt anterior, en cas que la Direcció no estigui ocupada, seran 
delegades en la Gerència, sempre i quan hi doni la conformitat. 
 
Article 13.  
En cas que la Direcció estigui vacant, o en els casos de llicència, malaltia o en la seva absència, 
si no hi ha designat un substitut, la Presidència podrà designar una persona que temporalment 
exerceixi les funcions de Direcció o bé exercir-les personalment. 
 
Secció tercera. Consell Assessor 
Article 14.  
El Consell Assessor està regulat al Títol tercer. Òrgans Complementaris, article 12 dels Estatuts 
de Mataró Audiovisual, EPE. 
 
Secció quart. Àmbits de treball 
 
Article 15.  
A efectes de la coordinació de tasques per a la millor gestió dels mitjans, l’estructura de 
funcionament estarà agrupada en els següents àmbits de treball: 
 

a) Producció que, sota una Direcció de Producció Audiovisual, inclou: 

 Continguts. Agrupa tot allò que fa referència als programes que s’emeten pels mitjans 
propis, tant la programació bàsica, som els  programes de col·laboració. La programació 
bàsica dels mitjans, sota la direcció del mitjà, inclou els continguts informatius, de magazín 
i esports, que recullen el dia a dia de la ciutat i de les entitats i associacions i institucions. 
Les tasques que haurà de desenvolupar l’equip responsable aniran des de la direcció de 
programes considerats Programació bàsica, la realització dels mateixos, la redacció i 
l’assessorament, fins a qualsevol altra funció que es consideri oportuna per a la bona 
marxa dels mitjans. 

 Emissions. Amb tot allò que fa referència als equipaments tècnics i a tot el que està 
relacionat amb la garantia de la correcte emissió de la programació, a través de qualsevol 
mitjà (ràdio, televisió, internet). 
 

b) Suport administratiu. Agrupa tot allò que fa referència a la gestió i a l’administració i gestió 
comercial, que inclou tot el que fa referència a la publicitat per incloure en els mitjans 
propis, patrocinis, produccions especials i qualsevol altre forma de serveis amb 
contraprestació econòmica que pugui oferir els mitjans. 

 
Article 16.  
El responsable de cada àrea, designat per la Direcció, s’ocuparà de la coordinació del seu àmbit 
amb les directrius marcades des de la Direcció, conjugades amb les pròpies iniciatives de 
l’equip, els col·laboradors i els treballadors de cada àmbit. 
 
Secció cinquena. Drets i deures de l’equip  
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Article 17.  
L’equip responsable dels mitjans complirà tot el que queda establert en el present Reglament 
de funcionament, i les directrius fixades en cada moment per la Direcció. 

L’equip tindrà el deure d’atendre la seva funció amb la màxima cura i en particular s’estableix 
el següent: 
 

a) Prèviament a la realització del programa, hauran d’elaborar i presentar el projecte del 
mateix, amb tots els detalls, que serà revisat i aprovat per la Direcció o persona en qui 
delegui, amb les correccions o modificacions que es considerin convenients i que s’hauran 
de respectar. 

b) Els treballadors responsables del programa hauran d’ésser als estudis, llevat de situacions 
excepcionals i justificades, com a mínim mitja hora abans de l’hora prevista per a l’inici del 
programa o feina específica i hauran de lliurar al control tècnic un breu guió o síntesi de 
l’espai.  

c) La durada de cada programa haurà d’ésser la prevista, i haurà d’anar en consonància a 
l’esquema i directrius de programació aprovades pel Consell d’Administració. 

d) Dins de cada programa no es podran fer obsequis sense el consentiment de la Direcció. En 
cap cas els obsequis podran consistir en diners.  

e) El control tècnic haurà de fer-se d’acord amb l’horari de programació que tinguin assignat i 
prestarà la col·laboració que els demani el responsable del programa que s’emeti. 

f) Els treballadors responsables del programa hauran de tenir cura del material disponible i 
observar el màxim respecte per a la seva conservació i manteniment.  

g) Els treballadors hauran de comunicar a la Direcció o, en la seva absència, al responsable que 
hi hagi en aquell moment, qualsevol anomalia que detectin amb la finalitat que aquesta 
sigui resolta amb la major diligència.  

h) Igualment, hauran de ser respectuosos amb la resta de companys dels mitjans. 
i)     El cap de l’equip participarà a les reunions que sigui convenient portar a terme per garantir 

el bon funcionament de la programació. 
 

Article 18.  
L’equip dels mitjans tindrà els següents drets: 
 

a) Llibertat de realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin més 
adient, segons els criteris de programació aprovats per la Direcció i pel Consell 
d’Administració i amb tot el respecte al principis generals dels mitjans i del present 
Reglament. 

b) Els treballadors rebran el suport tècnic i humà de la resta de l’equip per al 
desenvolupament de la seva tasca. La Direcció haurà de fer complir aquest dret. 

c) La Direcció haurà de procurar facilitar el material que necessiti l’equip per al 
desenvolupament de la seva tasca.  

d) En cap cas s’utilitzarà material personal o particular, sinó és amb l’exprés consentiment de 
la Direcció, el qual ho podrà permetre per raons excepcionals i de forma temporal.  

e) En el cas que el material aportat per el treballador, i amb el vistiplau de la Direcció de 
l’empresa, es deteriori durant l’ús públic per als mitjans, aquesta repararà o reposarà al seu 
propietari el valor d’aquest material, sempre i quan s’hagin complert les condicions 
anteriorment especificades.  

f) L’equip de treballadors i de col·laboradors hauran de rebre un tracte respectuós per part 
dels òrgans directius del mitjà. 
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g) L’equip de treballadors i de col·laboradors tindran dret a obtenir un distintiu acreditatiu del 
mitjà, per a l’exercici exclusiu de la seva col·laboració amb el mitjà. El seu mal ús pot ser 
motiu de sanció. 

 
Article 19.  
Per a la captació de la publicitat, la Direcció estudiarà en cada moment quin és el millor 
sistema per a la contractació dels serveis i informarà al Consell de la decisió presa. I, si és el 
cas, es convocarà el concurs públic per a la contractació d’aquests serveis. 
 
Si es donés el cas que hi hagi una empresa adjudicatària d’un concurs públic per a la 
contractació dels serveis de captació de publicitat tindrà els drets i deures que es determinin. 
 
Secció sisena. La participació de col·lectius, entitats i persones a títol individual  
 
Article 20.  
Complint un dels principis dels mitjans, aquests són mitjans públics de proximitat oberts a la 
participació:  

 dels ciutadans, les entitats, les associacions i les institucions del municipi, 

 dels mitjans i dels professionals de la comunicació de la ciutat, i  

 dels grups polítics de la corporació municipal.  
 
L’objectiu que mou aquest principi no és altre que promoure la participació i la proximitat, 
garantint la pluralitat i obertura a les entitats i a les institucions del municipi, amb rigor 
informatiu, amb pluralitat, respecte a la diferència, als drets humans, la diversitat cultural i 
social de Mataró.  
En especial, bona part de la programació de Mataró Ràdio es destina als programes de 
participació i accés, elaborats per col·lectius i per associacions de Mataró dels que cal garantir 
una qualitat de nivell professional. 

 
La cessió d’un espai radiofònic a les entitats de la ciutat o persones a títol individual, per a la 
difusió de les seves activitats, informacions… es concreta en el que s’anomena espai de 
participació, que es resumeix com una finestra oberta a les entitats representatives de la 
ciutat.  
 
Els mitjans no han d’estar d’acord necessàriament amb les opinions expressades en els 
programes de l’espai de participació i no es fa responsable dels comentaris dels convidats dels 
mateixos, ni de les notícies que s’hi puguin difondre. 
 
Així mateix, en la finestra de Televisió s’obren també les seves portes a la participació, 
responent en cada moment i sempre que sigui possible a les peticions i necessitats que es 
demanin. Tots hauran de presentar una sol·licitud, amb les seves dades personals i fites que 
persegueixen. 
 
Article 21.  
La Direcció dels mitjans portarà un cens dels col·laboradors i n’informarà del mateix al Consell 
d’Administració. 
 
Article 22.  
Es defineix com a col·laborador tota aquella persona o entitat que desenvolupi una feina als 
mitjans de forma voluntària i sense cap relació contractual laboral.  

 
Article 23.  
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Per a la seva participació aquelles persones o entitats que vulguin col·laborar en els mitjans, 
hauran de comunicar-ho a la Direcció, amb la documentació que faci falta tant en quant a 
l’entitat interessada com al detall del projecte que presentin. 

 
L’acceptació de la seva participació serà competència de la Direcció i s’informarà al Consell 
d’Administració a la primera reunió que es celebri amb posterioritat a l’acceptació de la 
mateixa. 
 
Article 24.  
Les tasques que podran desenvolupar els col·laboradors aniran des de la direcció de 
programes de col·laboració i de participació, la realització dels mateixos, el control tècnic, la 
redacció i assessorament, els serveis informatius, fins a qualsevol altra funció que es consideri 
oportuna per a la bona marxa de la Ràdio i les que es concretin en el cas de la Televisió, 
internet... 
 
La Direcció proporcionarà en cada cas el suport logístic per a garantir la professionalitat dels 
programes de col·laboració que s’incorporin a la programació dels mitjans per a la seva 
emissió. 
 
Article 25.  
Els col·laboradors acceptats a participar, hauran de signar un conveni de col·laboració amb 
l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, gestora dels mitjans (Annex 1 o 2). 
 
Article 26.  
Cada entitat o col·laborador tindrà el deure d’atendre la seva funció amb la màxima cura i en 
particular s’estableix el següent: 
 

a) Cada entitat o persona col·laboradora responsable d’un programa prèviament a la 
realització del mateix, hauran tingut que presentar el projecte del mateix, amb tots els 
detalls, que serà revisat i aprovat per la Direcció, amb les correccions o modificacions que 
es considerin convenients i que s’hauran de respectar. 

b) Els responsables del programa de l’entitat col·laboradora hauran d’ésser al mitjà, llevat de 
situacions excepcionals i justificades, un quart d’hora abans de l’hora prevista per a l’inici 
del programa o feina específica. En els casos dels responsables de programa hauran de 
lliurar al control tècnic un breu guió o síntesi de l’espai.  

c) En el cas que els responsables del programa de col·laboració no puguin assistir a l’hora 
assenyalada al mitjà per a l’execució de les tasques pactades, hauran d’informar a la 
Direcció amb temps suficient per poder resoldre la situació de la millor manera. 

d) La durada de cada programa haurà d’ésser la prevista, i haurà de seguir l’esquema i les 
directrius de programació aprovades pel Consell d’Administració. 

e) Seran responsables de proporcionar la informació per a l’actualització i el manteniment a la 
pàgina web del mitjà de la informació inherent a la seva producció audiovisual. 
Concretament aquestes tasques suposaran, entre d’altres, la informació de les previsions 
dels guions, el manteniment de la ràdio a la carta, amb explicitació dels continguts de cada 
fitxer d’audio o video, l’elaboració d’apunts i fotos digitals d’entrevistes o altres fets 
relacionats amb el programa, la presentació d’enquestes i fòrums, i la incorporació 
d’enllaços recomanats. Tots aquests continguts quedaran en propietat de Mataró 
Audiovisual, qui concretarà el protocol per aquesta tasca.  

f) Dins de cada programa no es podran fer obsequis sense el consentiment  de la Direcció. En 
cap cas els obsequis podran consistir en diners.  

g) Hauran de tenir cura del material del mitjà i observar el màxim respecte per a la seva 
conservació i manteniment.  
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h) Hauran de comunicar a la Direcció o, en la seva absència al responsable del mitjà que hi 
hagi en aquell moment, qualsevol anomalia que detectin amb la finalitat que aquesta sigui 
resolta amb diligència.  

i) Igualment, hauran de tenir una actitud respectuosa amb la resta de companys dels mitjans. 
j) Des del moment que passen a col·laborar hauran d’assumir i queden sotmesos als principis 

del present Reglament.    
 

Article 27.  
Els responsables dels programes de col·laboració tindran el següents drets: 
 

a) Llibertat de realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin més 
adient, segons els criteris de programació aprovats per la Direcció del mitjà i pel Consell 
d’Administració i amb tot el respecte al principis generals del mitjà i del present Reglament. 

b) Hauran d’assumir les despeses que els ocasioni l’emissió de la seva programació. 
c) Han de rebre el suport tècnic i humà dels mitjans  per al desenvolupament de la seva tasca. 

La Direcció haurà de fer complir aquest dret. 
d) Els mitjans hauran de posar a disposició dels responsables dels programes de col·laboració 

els estudis i materials que necessiti per al desenvolupament de la seva tasca.  
e) Els responsables dels programes de col·laboració posaran en coneixement de la Direcció, o 

en el seu defecte el responsable que hi hagi, la relació de material de la pròpia entitat que 
s’hagi d’utilitzar en la seva programació, qui haurà de donar el seu vistiplau, previ a la 
utilització. 

f) Seran els últims responsables dels continguts de la seva programació.  
g) Els responsables dels programes de col·laboració hauran de rebre un tracte respectuós per 

part dels òrgans directius. 
h) Tindran dret a obtenir un distintiu acreditatiu del mitjà firmat per la Direcció mateixa, per a 

l’exercici exclusiu de la seva col·laboració. El seu mal ús pot ser motiu de trencament del 
conveni de col·laboració i, per tant, d’acabament de la seva col·laboració. 

 
Article 28.  
Els col·laboradors responsables del control tècnic hauran de seguir l’horari de programació que 
tinguin assignat i prestaran la col·laboració que els demani el responsable del programa que 
s’emeti. 

a) Hauran de tenir cura del material del mitjà i observar el màxim respecte per a la seva 
conservació i manteniment.  

b) Hauran de comunicar a la Direcció o, en la seva absència al Cap d’Emissions o responsable 
del mitjà que hi hagi en aquell moment, qualsevol anomalia que detectin amb la finalitat 
que aquesta sigui resolta amb diligència.  

c) Igualment, hauran de ser respectuosos amb la resta de companys/es del mitjà. 
d) En el moment que passin a formar part del mitjà  hauran d’assumir i quedaran sotmesos als 

principis del present Reglament.    
 
Secció setena. La participació d’estudiants en pràctiques 
Article 29.  
Els estudiants en pràctiques que vulguin realitzar les pràctiques dels seus estudis als mitjans 
dependents de Mataró Audiovisual, seran recomanats pel seu centre docent qui, mitjançant 
conveni, establirà els termes de la relació de l’estudiant amb el mitjà. 
 
El mitjà portarà un cens de becaris i estudiants en pràctiques i n’informarà del mateix al 
Consell d’Administració. 
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Article 30.  
Les tasques que podran desenvolupar els estudiants en pràctiques seran en cada cas les que 
quedin regulades en el seu conveni particular.  
 
Article 31.  
Cada estudiant en pràctiques tindrà el deure d’atendre la seva funció amb la màxima cura i 
seguir les directrius que li marqui el seu responsable directe dins el mitjà. 
 

a) Haurà de tenir cura del material i observar el màxim respecte per a la seva conservació i 
manteniment.  

b) Haurà de comunicar a la Direcció o, en la seva absència al responsable del mitjà que hi hagi 
en aquell moment, qualsevol anomalia que detecti amb la finalitat que aquesta sigui resolta 
amb diligència.  

c) Haurà de ser respectuós amb la resta de companys. 
d) Haurà d’assumir i quedarà sotmès als principis del present Reglament.    
 
Article 32.  
Cada estudiant en pràctiques tindrà el següents drets: 
 

a) Si es dona el cas, podrà ser compensats de les despeses que li ocasioni la prestació de la 
seva activitat al mitjà, sempre i quan així ho autoritzi la Direcció. 

b) Rebrà el suport formatiu, tècnic i humà dels mitjans  per al desenvolupament de la seva 
estada formativa. La Direcció haurà de fer complir aquest dret. 

c) Els mitjans li hauran de facilitar tot el material que necessiti per al desenvolupament de la 
seva tasca.  

d) En cap cas utilitzarà material personal o particular, sinó és amb l’exprés consentiment de la 
Direcció, el qual ho podrà permetre per raons excepcionals i de forma temporal.  

e) Haurà de rebre un tracte respectuós per part dels òrgans directius del mitjà, els quals 
tindran en compte les possibles mancances professionals que pugui tenir a diferència 
d’altres professionals qualificats que treballin al mitjà. 

 
Secció vuitena. Solució de conflictes i defensa dels drets dels oients.  
Article 33.  
El Consell d’Administració serà qui arbitrarà els conflictes derivats de les relacions internes dels 
membres dels mitjans propis i defensarà els drets dels oients envers aquesta.  
 
Article 34.  
Queda expressament disposat que l’actuació de tots i cadascun dels treballadors i 
col·laboradors dels mitjans es regirà per la bona fe i l’honestedat, raó per la qual no s’estableix 
en aquest reglament cap tipus de normativa sancionadora específica. No obstant, les 
actuacions dels membres del mitjà podran ser reprovades.  

En el cas que aquestes actuacions presumptament incorrectes o negligents tinguin a veure 
amb el desenvolupament de la tasca informativa, els òrgans directius dels mitjans s’inhibiran 
de jutjar-los a favor del Consell de la Informació de Catalunya i/o Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.  

 
Article 35.  
Sempre que s’hagi d’aplicar alguns tipus de sanció laboral es diferenciarà el treballador de la 
mateixa, de la resta de col·laboradors. Així, el treballador contractat estarà sotmès a la 
normativa laboral general i legislació vigent, que preveu les garanties de defensa i recurs, així 
com estableix clarament el règim de sancions.  
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Mentre, en el cas de col·laboradors, el règim sancionador podrà suposar el cessament de la 
seva activitat dins el mitjà, i en el cas dels becaris i estudiants en pràctiques, el que es 
determini en el conveni. 
 
Article 36.  
Si qualsevol membre del mitjà considerés que un acord adoptat per qualsevol dels òrgans de 
govern de Mataró Audiovisual contravé els principis indicats en aquest Reglament o és contrari 
a dret, podrà efectuar una impugnació dins dels 10 dies posteriors a l’adopció d’aquest acord, 
per escrit davant de: 
 

- La Direcció. 
- El Consell d’Administració. 
- El Consell de la Informació de Catalunya i/o del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
- Els tribunals de Justícia. 

 
Article 37.  
La resolució de les impugnacions presentades haurà de comunicar-se a la persona o persones 
que les hagin plantejat en el termini de set dies, a comptar des del moment en què es 
comuniqui que la reclamació ha estat denegada. 
 
CAPÍTOL TERCER. MODIFICACIONS DEL REGLAMENT 
 
El Consell d’Administració és l’òrgan competent per aprovar la modificació del present 
Reglament.  
 
Article 38.  
Com a òrgan competent per a la modificació del present Reglament, la proposta de 
modificació a aprovar per part del Consell d’Administració haurà d’anar acompanyada d’un 
informe dels serveis jurídics i necessitarà el vot favorable de la meitat més un del Consell 
d’Administració. 

 
Mataró, 26 de gener de 2018 
 
 
ANNEX 1 AL REGLAMENT 
 
CONVENI DE COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA I DEDICACIÓ VOLUNTÀRIA 
 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, ----------------------, Gerent de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual 
 
I d’altra banda, -------------------------- , amb DNI. ------------------------, amb domicili --------------------
----------- 
 
ACORDEN: 
 
PRIMER: que en/na  ---------------- es compromet a estar assignat/da com a col·laborador/a a 
Mataró Ràdio/Mataró televisió. 
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SEGON: que aquest compromís de col·laboració amb el mitjà en cap cas significa relació laboral 
i que la seva participació es realitza de manera desinteressada. 
 
TERCER: que ambdues parts respectaran els drets i els deures corresponents, que especifiquen 
el REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I PARTICIPACIÓ DELS MITJANS DEPENDENTS DE MATARÓ 
AUDIOVISUAL i la Llei 6/1996 del Voluntariat. 
 
QUART: el voluntari accepta que el mitjà no es fa responsable de les opinions que expressi a 
títol personal o en representació de tercers i es compromet a respectar les disposicions de la 
llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i 
a la pròpia imatge.  
 
CINQUÈ: que les tasques que el voluntari realitza al mitjà són ……., i aquelles activitats 
organitzades per el propi mitjà en les que vulgui participar.  
 
SISÈ: El Sr./Sra. ……………. autoritza a l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual a facilitar 
les seves dades a la companyia d’assegurances per tal de formalitzar l’assegurança del 
voluntari/ària. 
 
SETÈ: El Sr./Sra. …………… en relació a les dades de caràcter personal a les quals pugui accedir 
mentre realitzi tasques de col·laboració al mitjà, complirà estrictament el contingut de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
disposicions que la desenvolupin. 
 
VUITÈ: D’acord amb la Llei 5/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal s’informa al/la col·laborador/a que les dades facilitades seran incloses en el cens de 
col·laboradors del mitjà. L’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual és el destinatari final 
d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les 
dades de caràcter personal que el voluntari faciliti. Amb tot, el voluntari podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en el termes legals dirigint-se per 
escrit a aquesta Presidència. 
 
NOVÈ: El voluntari es compromet a no fer mal ús dels equipaments informàtics i de 
comunicació que té a la seva disposició en les instal·lacions de Mataró Audiovisual i, en aquest 
sentit, a atendre a tot el que estigui contingut en els principis generals de Mataró Audiovisual i 
al seu Reglament de funcionament i de participació, així com a les disposicions legals que 
siguin d’aplicació. 

 
DESÈ: aquest compromís finalitzarà en el moment que sigui denunciat per alguna de les parts 
signants, amb un preavís de quinze dies. 
 
 
I com a prova de conformitat signen aquest document a Mataró, a ……………………. 

 
 

LA GERENT   EL VOLUNTARI   ELS PARES  
          (per a menors d’edat) 
 
Nom: 
DNI: 
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ANNEX 2 AL REGLAMENT 
 
CONVENI DE COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ D’ENTITATS ALS MITJANS DEPENDENTS DE 
MATARÓ AUDIOVISUAL 
 
 
REUNITS: 

D’una banda, -----------------, Gerent de l’Entitat Pública Empresarial, Mataró Audiovisual 
 
I d’altra banda ................., amb DNI. .....................,  en qualitat de President de l’entitat 
.............., amb domicili social al carrer ..................., inscrita en el registre d’entitats municipal 
amb núm.... 
 
ACORDEN: 
Primer.  Les persones integrants de l’esmentada Entitat en qui es delegui... es compromet a 

participar a la programació destinada a les entitats dels mitjans que depenen de Mataró 
Audiovisual. 

Segon. Aquest compromís de col·laboració en cap cas significa relació laboral i que  aquesta és 
de manera desinteressada. 

Tercer. Ambdues parts respectaran  els drets i els deures corresponents, que s’especifiquen al 
Reglament de funcionament i de participació i a la Llei 6/1996, del voluntariat. 

Quart. L’Entitat ...  eximeix a Mataró Audiovisual de qualsevol responsabilitat derivada de la 
seva participació en el mitjà. 

Cinquè.  Mataró Audiovisual complirà estrictament el contingut de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions que la 
desenvolupin, en relació a les dades de caràcter personal a les quals pugui accedir mentre 
les persones participants de l’entitat .... realitzin tasques de col·laboració amb els mitjans 
propis. 

Sisè. D’acord amb la Llei 5/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal s’informa a les persones participants de l’entitat .... que les dades facilitades 
seran incloses en el cens de col·laboradors del mitjà. Mataró Audiovisual és la destinatària 
final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament 
de les dades de caràcter personal que aquestes persones facilitin. Amb tot, aquestes 
persones podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades en el termes legals, dirigint-se per escrit a la gerència de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual. 

Setè. Les persones participants de l’entitat .... es comprometen a no fer mal ús dels 
equipaments informàtics i de comunicació, així com tot el que tenen a la seva disposició en 
les instal·lacions del mitjà i, en aquest sentit, a tenir en compte tot el que estigui contingut 
en els Principis generals i al seu Reglament de funcionament intern i de participació, així 
com a les disposicions legals que siguin d’aplicació. 

Vuitè. Aquest compromís finalitzarà en el moment que sigui denunciat per alguna de les parts 
signants, amb un preavís de quinze dies. 

 
I com a prova de conformitat signen aquest document a Mataró, a ……………….. 
 

LA GERENT    EL/LA REPRESENTANT DE L’ENTITAT  
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ANNEX 6. CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS I MATARÓ 
AUDIOVISUAL, EPE 
 
Mataró, 1 de maig de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, entitat sense afany de lucre 
promoguda per l’Ajuntament de Mataró, titular dels centres universitaris del Tecnocampus 
adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, representada per la Sra. Dolors Guillen, Presidenta 
 
De l’altra, Mataró Audiovisual, EPE, entitat municipal que gestiona el servei municipal integrat 
de ràdio i televisió de Mataró,  representada pel Sr. Joaquim Fernández, President. 
 
EXPOSEN 
 
1. Que Tecnocampus té arrendat a la societat municipal EPEL Parc Tecnocampus l’espai de 

TCM1 d’edifici universitari que disposa de 3 plantes entre Av. Maresme, c./Ernest Lluch, 
façana passeig marítim i c./ Tordera. Aquest edifici disposa d’una entrada independent pel 
c./ Tordera, 37 on actualment s’hi ubica M1TV, mercès a un conveni de col·laboració entre 
les parts. 

2. Que Tecnocampus és una Fundació titular del centre Escola Superior Politècnica 
Tecnocampus on s’imparteix el Grau en Mitjans Audiovisuals (GMA) adscrit a la Universitat 
Pompeu Fabra. Tecnocampus també és titular del centre Escola Superior de Ciències de la 
Salut i del centre Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa.  

3. Que dins els estudis universitaris que imparteix Tecnocampus, especialment els del Grau 
en Mitjans Audiovisuals, es vol fer un pas endavant per oferir als estudiants una activitat 
formativa molt propera a la pràctica professional real, mitjançant una nova activitat que 
porta per nom “Laboratori Audiovisual ”. 

4. Que, per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró del 2 de febrer de 2017, Mataró 
Audiovisual, EPE, ha assumit la gestió de la ràdio i de la televisió en un únic mitjà integrat. 

5. Que, en base a l’acord programàtic del Ple de l’Ajuntament de Mataró del 12 de gener de 
2017 Mataró Audiovisual s’ubicarà a l’espai de Tecnocampus, per facilitar les sinèrgies 
entre la universitat i el nou mitjà, a les actuals instal·lacions de la tele a l’edifici 
Tecnocampus TCM1, planta baixa, propietat de la Fundació Tecnocampus, amb accés des 
del carrer Tordera, 37. Les actuals instal·lacions cedides s’han de complementar amb els 
estudis de ràdio, en un nou emplaçament dins l’espai Tecnocampus. 

6. Que en data 18/9/2012 es va signar un conveni entre EPEL Parc Tecnocampus i Consorci 
Digital Mataró Maresme en el que s’establia un programa de cooperació entre ambdues 
institucions que, entre altres activitats, regulava la cessió d’ús dels espais pel 
desenvolupament del servei de televisió. La nova etapa que ara inicien els mitjans de 
comunicació  públics locals, que comporta la reorganització de les entitats que els 
gestionen, ha motivat la resolució d’aquest conveni per a donar pas a nou marc de 
relacions. 

7. Que amb el present conveni es vol donar un nou pas que contribueixi al desenvolupament 
dels estudis lligats a la comunicació audiovisual, en una línia innovadora i creativa i 
fomentar l’interès dels alumnes amb propostes engrescadores lligades a la pràctica de la 
professió.  

 
I en base a això, acorden les següents 
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CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
És objecte d’aquest conveni establir les condicions que regulin la col·laboració entre la 
Fundació Tecnocampus i Mataró Audiovisual, en benefici mutu de les parts, de forma que 
permeti compartir i multiplicar l’eficiència i utilitat del servei públic del nou mitjà audiovisual 
integrat, amb la seva vinculació al món universitari, així com la consolidació dels estudis 
universitaris que s’ofereixen a Tecnocampus, prestigiant-los amb la relació amb el mitjà, a 
partir, per una banda, de la cessió i l’ús compartit d’espais i instal·lacions a Tecnocampus  i, per 
altra, de la creació d’un projecte formatiu i professional –Laboratori Audiovisual- que permeti 
introduir la ràdio i televisió públiques locals com a mitjà també al servei de la Universitat amb 
el qual es facilita la pràctica dels estudiants en un entorn real, posant-lo a disposició dels 
professors universitaris com una extensió dels estudis, de forma coordinada amb els 
professionals que estan al capdavant. 
 
D’altra banda Mataró Audiovisual  gaudirà de la cessió d’ús dels espais per a la producció de 
ràdio i televisió i el suport de professors i estudiants per la producció tècnica i de continguts.  
 
SEGONA.- ESPAIS QUE SE CEDEIXEN I ES COMPARTEIXEN EN ÚS.   
 
Compromisos de Tecnocampus  
 
1. Cessió en ús exclusiu a Mataró Audiovisual d’una superfície de 442,07m2 de l’edifici 
universitari-TCM1 del Parc ubicats a la planta subsòl i a la planta baixa, amb façana al carrer 
Tordera i al passeig de la Marina, d’acord amb el detall d’activitat i ubicació adjunts en el 
document annex 1.  
 
2. Cessió en ús compartit dels espais corresponents als estudis de ràdio i de plató de televisió 
de Tecnocampus, que estaran degudament equipats i sota la seva responsabilitat dels 
equipaments que siguin necessaris per a la seva activitat. A efecte de compartir-los, caldrà 
acordar amb anticipació un calendari d’ús compartit que haurà de ser compatible amb 
l’activitat acadèmica. 
 
3. Tecnocampus autoritza a Mataró Audiovisual a accedir a espais comuns del Tecnocampus 
(sales de reunions, sales de post-producció, plaça de pàrquing per vehicles de producció del 
mitjà, ...) seguint els protocols de reserva i d’ús previstos. Així mateix els espais comuns, 
ascensors i W.C. i  altres espais de l’edifici  universitari  d’ús compartit, el manteniment del 
qual serà a càrrec de Tecnocampus. 
 
Compromisos de Mataró Audiovisual 
 
1. En relació amb els espais cedits en exclusiva per Tecnocampus, Mataró Audiovisual es 
compromet a: 
 

1.1. Realitzar, prèvia comunicació i 
autorització explícita per part de Tecnocampus, les obres de condicionament dels 
espais cedits per adaptar-los als seus usos. A la petició de l’autorització caldrà 
adjuntar el detall d’actuacions i calendari associat.  
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1.2. Equipar i assumir la inversió en 
tecnologia que serà de la seva propietat, així com el seu manteniment i el dels actius 
dels espais cedits. 

 
1.3. Fer-se directament responsable de 
tots els danys que pugui ocasionar, ja sigui per l’activitat que realitza, ja sigui per 
altres causes no relacionades amb l’esmentada activitat. En aquest sentit eximeix de 
tota responsabilitat a TecnoCampus  per tots aquells danys que es puguin produir des 
de la signatura del present conveni i fins la finalització del mateix. A tals efectes, 
Mataró Audiovisual s’obliga a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys a tercers i a mantenir-la durant tota la vigència del conveni.  

 
1.4. Assumir les despeses dels 
subministraments d’aquests espais: electricitat, clima i aigua. A aquests efectes, 
Mataró Audiovisual disposarà de la seva pròpia xarxa individualitzada, amb els 
corresponents comptadors exclusius. 

  
1.5. Seran a càrrec exclusiu de Mataró 
Audiovisual les petites reparacions que exigeixi el desgast produït per l’ús ordinari 
dels locals cedits i les seves instal·lacions, restant obligat a adoptar totes les mesures 
convenients i necessàries per tal d’evitar danys. Seran igualment a càrrec de Mataró 
Audiovisual totes les reparacions que hagin de realitzar-se per danys causats al 
mateix, o persones que en depenguin, a l’edifici o espais cedits, pel mal ús o 
negligència. Mataró Audiovisual comunicarà a TecnoCampus tan aviat com sigui 
possible la necessitat de fer altres reparacions necessàries per conservar el local en 
les condicions adients per a l’ús què es destina.  

 
1.6. Fer-se càrrec del servei de neteja 
d’aquests espais. 

 
1.7. Regular, a partir del seu propi criteri, 
les condicions d’accés i ús per part dels estudiants i personal del Tecnocampus en 
base a la seva disponibilitat i les col·laboracions de producció i de formació entre les 
dues institucions. 

 
2. Mataró Audiovisual ha de disposar de totes les llicències, disposicions legals i assegurances 
pel bon funcionament del seu equipament així com de tots els permisos i normes de seguretat 
en el treball i plans d’emergències i de tota mena de contingències i realitzar la corresponent 
coordinació  amb Tecnocampus.   
 
TERCERA.- COL·LABORACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DEL LABORATORI AUDIOVISUAL 
 
El sistema del Laboratori Audiovisual estarà obert al conjunt d’estudiants del Grau de Mitjans 
Audiovisuals i altres graus del Campus. Aquest Laboratori Audiovisual  donarà com a resultat 
una relació profunda entre Tecnocampus i Mataró Ràdio Televisió, en la formació pràctica dels 
estudiants i en la producció de programes complementaris que es podran emetre per el nou 
mitjà integrat. Aquesta col·laboració es concretarà en: 
 

 Becaris curriculars o no curriculars: 
Estudiants en pràctiques curriculars o no curriculars dins el mitjà, com  a becaris amb 
un tutor del mitjà assignat. Podran ser estudiants del GMA així com altres estudiants 
de graus com ADE, Màrqueting i comunitats digitals, Videojocs, Enginyeries, etc. 
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 Treballs pràctics reglats. 
Col·laboracions de pràctiques reglades de diverses assignatures, especialment del GMA, 
dissenyades per a contribuir en aspectes tècnics del mitjà integrat, entre els que es poden 
incloure col·laboracions per realitzar el Treball Final de Grau. 

 Productora Tecnocampus. Estudiants 
i/o grups d’estudiants tutelats s’encarregaran de programes concrets que podran ser 
difosos a través del nou mitjà, realitzats sota la direcció de professors de la Universitat i el 
seguiment de tècnics del mitjà. 

 
El funcionament del Laboratori Audiovisual s’articularà a patir de: 
 
Compromisos de Tecnocampus 
 
1. Tecnocampus designarà un professor coordinador del Laboratori Audiovisual. La seva 
funció serà la d’enllaç entre Mataró Audiovisual i la Universitat. Detectarà oportunitats per 
cercar col·laboracions en l’àmbit del Laboratori Audiovisual. La seva responsabilitat serà la 
coordinació d’estudiants i altres professors col·laboradors amb el propi mitjà en produccions 
pròpies o en encàrrecs concrets en produccions del mitjà.  
 
2. Tecnocampus establirà un suport a la producció de programes propis,  que siguin produïts 
pels estudiants/professors. 
 
3. Tecnocampus posarà a disposició d’alumnes i professors els equipaments de la seva 
propietat per a les produccions pròpies. 
 
4. Tecnocampus podrà comptar amb professionals de Mataró Audiovisual la col·laboració dels 
quals s’establirà dintre del programa marc que Tecnocampus ofereix a les empreses 
col·laboradores amb els pràctiques dels seus alumnes. En tots els casos els professionals 
hauran de disposar de les acreditacions corresponents en l’àmbit de la docència universitària o 
competències en l’assistència tècnica als laboratoris. TecnoCampus compensarà a Mataró 
Audiovisual per les tasques de col·laboració en la docència. 
 
5. Tecnocampus designarà els estudiants que faran les seves pràctiques al mitjà integrat de 
Mataró Audiovisual que anualment seran assignats a tasques pròpies del mitjà. El mitjà podrà 
participar en la selecció i decidir en tot moment sobre la seva adequació. El nombre i funcions 
seran establerts de mutu acord entre les parts. La cobertura social dels becaris serà a càrrec 
del Tecnocampus. 
 
Compromisos de Mataró Audiovisual  
 
1. Mataró Audiovisual es compromet a coordinar-se amb el professor responsable de la 
Universitat a fi de facilitar la gestió de la col·laboració entre la universitat i el mitjà i la detecció 
d’oportunitats de col·laboració dins del Laboratori Audiovisual. 
 
2. Mataró Audiovisual proporcionarà les condicions adequades i el seu seguiment a tots els 
estudiants que participin, siguin curriculars o no curriculars i basades en convenis de 
cooperació educativa o basades en simples col·laboracions puntuals en pràctiques 
d’assignatures. 
 
3. Mataró Audiovisual es compromet a l’emissió dels treballs realitzats, sempre que es  valori 
que superen els estàndards de qualitat que determini el mitjà. 
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4. Mataró Audiovisual reservarà espais a la seva programació a fi que les produccions de 
Tecnocampus realitzades a partir dels acords d’aquest conveni es puguin emetre en condicions 
dins la seva programació. 
 
5. El règim de les produccions realitzades serà de coproducció entre la Universitat i Mataró 
Audiovisual i els drets seran del 50% per a cadascuna de les parts. 
 
6. Els drets d’emissió estaran a disposició de Mataró Audiovisual de forma indefinida i podrà 
utilitzar els continguts per a la seva promoció i en altres programes del mitjà. 
 
7. Mataró Audiovisual es compromet a cedir l’ús dels equipaments del plató per a les activitats 
relacionades amb el Laboratori Audiovisual i pràctiques dels alumnes.   
 
8. La utilització de l’espai es farà a partir de la coordinació del mitjà amb la responsable de la 
Universitat per el disseny dels calendaris que, en tot cas, respectarà les següents premisses:  
 

8.1 L’ús del plató de televisió per part dels estudiants no pot interferir el de les 
necessitats del mitjà, si bé es mirarà de compaginar en tot moment els dos usos. 
 
8.2. TecnoCampus serà responsable de l’ús de l’equipament i instal·lacions per part 
dels estudiants, obligant-se a fer-se càrrec del restabliment o substitució dels equips o 
instal·lacions que s’hagin malmès. 
 
8.3. Ambdues parts s’obliguen a tenir una assegurança de responsabilitat civil que 
garanteixi el pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats per 
qualsevol de les parts i/o a tercers en l’exercici de les activitats que es defineixen en 
aquest conveni. 

 
QUARTA.- COL·LABORACIÓ EN PRODUCCIONS AUDIOVISUALS 
 
Consisteix en la cooperació per a la creació de continguts de vídeo pel servei de màrqueting i 
comunicació de Tecnocampus,  destinats a  tasques de promoció, divulgació i informació, així 
com cobertures d’esdeveniments. S’estableix un màxim de 90 minuts de producció de vídeo, 
distribuïts en els encàrrecs que Tecnocampus faci al llarg de l’any, dels que  Mataró 
Audiovisual portarà un escandall detallat de cada peça o actuació per tal de fer el seguiment. 
 
Totes les produccions que Tecnocampus encarregui a Mataró Audiovisual per sobre dels 90 
minuts, es pressupostaran a part. 
 
CINQUENA.- COORDINACIÓ I SEGUIMENT 
 
Tecnocampus  i Mataró Audiovisual mantindran la comunicació per garantir el seguiment dels 
termes establerts en aquest conveni i també per poder atendre les contingències o 
circumstàncies que puguin sorgir. Per aquest motiu s’estableix una Comissió Mixta de 
Seguiment formada per 6 membres, 3 de cada entitat, que es reunirà almenys 2 vegades l’any. 
La composició serà la següent: 
 
Per part de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme: 

 
- La direcció de Comunicació i màrqueting de Tecnocampus 
- La persona que coordina el Laboratori Audiovisual de Tecnocampus 
- El Cap d’Infraestructures de Tecnocampus 
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Per part de Mataró Audiovisual: 
- El Cap de continguts de Mataró Audiovisual 
- El Cap tècnic de Mataró Audiovisual 
- La direcció de Mataró Audiovisual 
- SISENA.- NOTIFICACIONS 
 
Als efectes de notificació i comunicació entre les parts, es fixen els domicilis següents, així com 
els telèfons i adreces electròniques que a continuació es relacionen, tot comprometent-se a 
comunicar-se recíprocament les informacions necessàries així com qualsevol modificació que 
es pogués produir: 

 
 
MATARÓ AUDIOVISUAL, E.P.E. 
Tecnocampus Mataró-Maresme · TCM1 
c/Tordera, 37 · 08302 Mataró (Barcelona) 
Tel.: 93 536 13 10 
Contacte: Sra. Mei Ros Gener 
Correu electrònic: mros@mataroaudiovisual.cat 
 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
Torre TCM 1, Edifici Universitari, Planta Baixa, Av. Ernest Lluch 32 
08302 Mataró (Barcelona) 
Tel.: 659 133 088 
Contacte: Sr. Jaume Teodoro Sadurní 
Correu electrònic: jteodoro@tecnocampus.cat 

 
SETENA.- VIGÈNCIA I DURADA 
 
El present conveni de col·laboració tindrà efectes a partir del 1 de maig de 2017 i tindrà una 
durada de quatre anys. 
 
El conveni es podrà prorrogar de forma expressa abans de la seva finalització per acord 
d’ambdues parts manifestat de forma expressa i per un termini addicional de fins a 4 anys més. 
 
VUITENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
Seran causes d’extinció del present conveni de col·laboració el mutu acord entre ambdues 
parts; la finalització del conveni per l’arribada del seu termini; l’incompliment per alguna de les 
parts dels acords assolits en virtut d’aquest conveni, sens perjudici de les accions que calgui 
emprendre, i qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent. 
 
NOVENA.- NATURALESA I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present conveni té naturalesa administrativa, està exclòs de l'àmbit de la Llei de contractes 
del Sector Públic, 30/2007, de 30 d'octubre, segons allò previst en el seu article 4 i respon al 
que estableixen els articles 47 a 53 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.  
  
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document  per duplicat a 1 de maig de 
2017 
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Sra. Dolors Guillen     Sr. Joaquim Fernández  
Presidenta  President 
Fundació Tecnocampus Mataro-Maresme  Mataró Ràdio Televisió 
 
 
ANNEX I AL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS I 
MATARÓAUDIOVISUAL, EPE 
 
ESPAIS QUE SE CEDEIXEN EN ÚS EXCLUSIU  
 
Els espais que Tecnocampus cedeix en virtut del que estableix el punt 1 de la clàusula SEGONA 
del present conveni són a l’Edifici TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme situat a 
Mataró, en concret: 
 

 Planta subsòl (PSS): espai local comercial 1 per recepció, redacció i espai Plató TV  
 

 Planta baixa (PB): espais d’administració i serveis i espai tècnic i d’estudis de ràdio de 
l’edifici TCM1, costat c./Tordera-Passeig Marítim.  

 
Aquests espais i distribucions tenen les següents dimensions: 
 

Planta Concepte m2 

PSS Recepció 33,00 

PSS Redacció 118,55 

PSS Plató 118,48 

PB Estudis de radio-tv i control 81,00 

PB Sala de reunions 16,50 

PB Oficines 74,54 

 
TOTAL 442,07 
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Plànols dels espais: 
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ANNEX II AL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS I 
MATARÓAUDIOVISUAL, EPE 
 
EQUIPAMENTS DINS ELS ESPAIS EN ÚS COMPARTIT  
 
En relació als estudis de ràdio i  plató de televisió propis del Graduat de Mitjans Audiovisuals a 
què fa referència el punt 2 de la clàusula SEGONA del present conveni, ubicats a les plantes 
subsòl i baixa de l’Edifici TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme situat a Mataró; 
Així mateix, en relació amb el plató de televisió i els estudis de ràdio propis de Mataró 
Audiovisual a que fa referència el punt 3 de la clàusula TERCERA del present conveni, ubicats a 
plantes subsòl i baixa de l’Edifici TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme situat a 
Mataró; 
Aquests espais estaran degudament equipats tant per a l’ús de la universitat com del mitjà. 
Cadascuna de les parts es farà responsable dels equipaments que siguin necessaris per a la 
seva activitat.  
Amb aquest fi, es detalla a continuació, els equipaments disponibles: 

  

De la titularitat de Mataró Audiovisual 

Ubicació Descripció Quantitat 
Núm. 
inventari 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  1KW Dimmers RVE-BOX . 
24 01001 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  graella de tub circular 50mm electrificada. 24 preses 
dobles de dimmer i 12 preses dobles directes a 220V. 1 01002 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  Subquadre elèctric de les linies directes i de dimmer 
a la sala de màquines d’aire. 

1 01003 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  Consola smartfade 12/48 canals – control DMX. 
1 01004 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  Cotelux-Softlight 4x55W. 
8 01005 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació Cotelux-Softlight 6x55W. 
5 01006 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació Cotelux-Softlight 8x55W. 
2 01007 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  Quadlite 100 Basic. 
1 01008 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació  Doulite 100 Basic. 
2 01009 

Plató m1tv - 
il·luminació 

Il·luminiació Liviton PAR64/PAR56 300W. 
28 01010 

Plató m1tv - set 
Set virtual en fibra de vidre, pintura Rosco color verd chroma-key 
(desembre 2016) Altura: 3.1m Costat esquerra: 5m Costat dret: 
3m Fons_ 13m 

1 02001 

Plató m1tv - set Set - monitor de televisió LG Flatron M288WD. 2 02002 

Plató m1tv - set Set - Mobiliari varitat n 02003 

Plató m1tv - 
càmeres 

Càmeres Panasonic AK-4C1500G HD; CCD de 2/3” i òptiques 
CANON 20X8,5 HD; trípodes amb dolly; Posicionadors per control 
remot. 

3 03001 

Plató m1tv - 
càmeres 

Càmeres - Miranda QDC-801i HD Downconverter. 
3 03002 

Plató m1tv - 
càmeres 

Càmeres - Sensorització PAN-TILT. 
2 03003 

Plató m1tv - 
càmeres 

Càmeres - Estació teleprompter VSN Prompter. Pedal de control 
USB amb extensor RJ45. 1 03004 

Plató m1tv - Càmeres - Panasonic AW-RP655 control remot de càmeres 1 03005 
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càmeres Panasonic. 

Plató m1tv - 
escenografia 
virtual 

PC generador d’escenari virtual HP XW8400 Workstation. CPU 
Intel Xeon -4  a 2,66GHz- 3GB RAM. Targeta de vídeo DVOODOO. 
Targeta gràfica NVIDIA Quadro FX 4500. Windows XP SP3. 
Branistorm estudioDesktop 

1 04001 

Plató m1tv - 
escenografia 
virtual 

Escenografia virtual - VRP-70HS Virtual Processor SD/HD. 
1 04002 

Plató m1tv - 
escenografia 
virtual 

Escenografia virtual - VRP-RU Remote-Unit control remot del 
processador virtual. 

1 04003 

Plató m1tv - 
vídeo 

1x FOR.A HVS-500HS mixer de vídeo HD/SD. 
1 05001 

Plató m1tv - 
vídeo 

Vídeo -  Miranda Kaliedo Alto SD/HD equip multipantalla 10 
entrades – 1 sortida. 1 05002 

Plató m1tv - 
vídeo 

Vídeo -  VSN NEWS PLAYER Playout de vídeo de 2 canals. 
1 05003 

Plató m1tv - 
vídeo 

Vídeo -  VSN CG tituladora. 
1 05004 

Plató m1tv - 
vídeo 

Vídeo -  VSN Prompter. 
1 05005 

Plató m1tv - 
vídeo 

Vídeo -  Monitor de Forma d’ona / Vectroscopi Hamlet LCDScope 
1 05006 

Plató m1tv - so So - Yamaha DM1000 taula de so. 1 06001 

Plató m1tv - so 
So - Yamaha MSP3 Monitor Speaker altaveu autoamplificat al 
control. 3 06002 

Plató m1tv - so 
So - Yamaha MSP3 Monitor Speaker  altaveu autoamplificat al 
plató. 1 06003 

Plató m1tv - so So - micròfon d’ordres. 1 06004 

Plató m1tv - so 
So - Sennheiser stereo transmitter EW 300IEM G2 receptor 
inhalambric d’ordres. 1 06005 

Plató m1tv - so So -  PC Audio per a llençar músiques i sintonies. 1 06006 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia - MiPro ACT-3T Micròfons inhalàmbircs.  
8 07001 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia - MiPro ACT-707 receptor de micròfon inhalàmbirc. 
8 07002 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia - Sennheiser EW 300G2 micròfon inhalàmbric. 
2 07003 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia -  Sennheiser True Diversity Receiver EW 300G2 
receptor de micròfon inhalàmbric. 

2 07004 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia - MiPro AT-20 Antena coaxial. 
2 07005 

Plató m1tv - 
microfonia 

Microfonia - MiPro AD-707 UHF  4 Channel Antena Divider. 
1 07006 
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ANNEX 7. CONVENI PEL SERVEI DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
XXXXX I MATARÓ AUDIOVISUAL, E.P.E.  

 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament de XXXX, amb CIF XXXXX i domicili a XXXXX, representat per 
XXXXXXX, com a XXXXXXX, especialment facultat per a aquest acte per Decret 
d’alcaldia de XXXXXXX núm. XXX de XXXXX . 
 
De l’altra, MATARÓ AUDIOVISUAL, e.p.e. amb CIF Q0801406J i domicili social a Mataró 
(08302), carrer Juan Sebastián Elcano, 6, 1r, representada pel seu President, el Sr. 
Joaquim Fernàndez i Oller, segon consta per acord del Ple de data 23/07/2015. 
 
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a 
contractar i obligar-se i 
 
M A N I F E S T E N 
 
I – Que MATARÓ AUDIOVISUAL, E.P.E., (en endavant MA) és una Entitat Pública 
Empresarial depenent de l'Ajuntament de Mataró, creada el juny de 2006, per a 
desenvolupar un servei de comunicació audiovisual públic i aplegar totes les iniciatives 
de l’àmbit de la comunicació audiovisual del territori. 
 
II – Que l’Ajuntament de Mataró per acord de Ple de 12 de gener de 2017, va aprovar 
fer palesa la seva voluntat de prestar la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència TL06B i 
denominació “Mataró”, a través de l’entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
 
Per la seva banda, mitjançant l’acord del Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme, en 
liquidació, de 23 de gener de 2017, es va aprovar la dissolució d’aquest Consorci, que 
gestionava la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 
1 del canal múltiple 24 amb referència TL06B, per mutu acord dels ens consorciats i el 
lliurament de la gestió del servei a l’Ajuntament de Mataró. 
 
III - Que MA, com a resultat d’aquests acords i a l’empara del que disposa l’article 32.2 
de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre de la Comunicació 
Audiovisual de Catalunya és l’Ens Gestor mitjançant el qual l’Ajuntament de Mataró 
desenvolupa el servei de televisió pública local de la Demarcació de Mataró, programa 
núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència TL06B i denominació “Mataró”. 
 
IV – Que els Estatuts de MA, aprovats per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 i 
reformats per acord de Ple del 3 de març de 2016 indiquen en el seu article 5, el 
següent: “ 1) Les competències i finalitats de l’Entitat són el foment i la promoció de la 
comunicación local, mitjançant el desenvolupament, la gestió, la prestació i 
l’explotació, sota qualsevol forma, de tota classe de serveis, béns i mitjans 
audiovisuals, i de forma concreta, els següents: 
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a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de 
programes de ràdio i noticies, i en general, de drets de propietat intel·lectual i 
continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimedia, per ones, satèl·lit, cable 
i internet o en qualsevol altre suport. 
b) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local 
audiovisual.”. 
 
V - Que MA fomenta i promou la comunicació local mitjançant el desenvolupament, la 
gestió, la prestació i l’explotació del mitjà oferint serveis tant per a ràdio com per a 
televisió, essent l’evolució dels mitjans Mataró Ràdio i m1tv, integrats en un de sol.  
 
El mitjà compta amb una programació que inclou serveis informatius, magazin i altres 
programes que ofereixen l’actualitat dia a dia durant tots els dies de l’any i, a més, una 
programació en la que hi participen entitats ciutadanes i persones a títol individual que 
tenen interès a fer ràdio i televisió, entesa com a mitjà de comunicació de proximitat. 
 
Per la seva expertesa en l’àmbit audiovisual, fort arrelament al territori i la seva 
vocació de servei públic, MA té els recursos i està en disposició de donar suport amb la 
seva tasca a la divulgació i la promoció del municipi de XXXX. 
 
V - Que l’Ajuntament de XXXX manifesta el seu interès en comunicar i millorar el 
coneixement de la tasca que es realitza des de l’ajuntament, així com dels principals 
esdeveniments socials, culturals, esportius i d’interès ciutadà en general del municipi 
de XXXXX, fomentant d’aquesta manera la funció de la comunicació de proximitat de 
suport a la comunicació local i la participació ciutadana (...) 
 
VI – Que MA, en virtut de la seva naturalesa pública i vocació de servei, manifesta la 
seva voluntat de col·laborar i coordinar-se amb l’Ajuntament de XXXX per tal de 
reforçar el servei de comunicació pública i els objectius inherents al servei. 
 
VII - Que en mèrits de l’anterior, les dues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient, 
celebren el present conveni que subjecten a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és la prestació d’un servei de produccions audiovisuals i 
comunicació que MA realitzarà a l’Ajuntament de XXXX  
 
El servei es defineix com un suport a l’Ajuntament de XXXX en la seva voluntat de 
donar a conèixer i divulgar esdeveniments socials, culturals, esportius i d’interès 
ciutadà del municipi, contribuint a la comunicació local de proximitat i donant suport a 
l’ajuntament en la seva tasca de foment de la participació ciutadana. 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts: 
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1. Per part de MA:  
 
1.1. Definir, elaborar i produir aquells continguts i serveis audiovisuals que 

encarregui per al seu municipi l’Ajuntament de XXXX. Aquestes peces 
audiovisuals s’entregaran a l’ajuntament per a la seva lliure distribució pels 
canals que consideri oportuns. Això sense perjudici de què, per l’interès 
periodístic, aquests es puguin incorporar en els espais informatius dels mitjans 
públics. 

 
1.2. S’estableix un màxim de XX minuts de producció de vídeo, distribuïts en els 

encàrrecs que l’ajuntament faci al llarg de l’any. MA portarà un escandall 
detallat de cada peça o actuació per tal de fer-ne el seguiment. Totes les 
produccions que l’ajuntament encarregui a MA per sobre dels XX minuts, es 
pressupostaran a part segons les tarifes vigents. 

 
1.3. MA cedeix a l’Ajuntament de XXXX tots els drets d’explotació amb facultat de 

cessió a tercers i es reserva, de forma indefinida, els drets d’emissió, podent 
utilitzar els continguts per a la seva promoció i en altres programes del mitjà. 
 

1.4. MA, com a responsable i distribuïdor dels continguts audiovisuals propis del 
servei de televisió digital local pública, es compromet a garantir-ne la seva 
qualitat i legalitat. 

 
2. Per  part de l’Ajuntament de XXXX 
 
2.1. Formular, anualment, l’encàrrec dels temes i activitats relacionades amb el 

municipi dels que MA realitzarà les tasques de producció audiovisual, que no 
sobrepassaran els XX minuts. 

 
2.2. L’Ajuntament de XXX es compromet a realitzar el seguiment del llistat detallat 

de peces  que elaborarà a tal efecte MA. 
 
2.3. L’Ajuntament de XXXX cedeix de forma indefinida els drets d’emissió a MA, que 

podrà utilitzar els continguts per a la seva promoció i en altres programes del 
mitjà. 

 
TERCERA.- Contraprestacions econòmiques.  
 
3.1. Durant el primer any de vigència del conveni, MA percebrà, com a remuneració 

per la definició, elaboració i producció dels continguts i serveis audiovisuals 
objecte d’aquest conveni, així com per a la cessió dels corresponents drets 
d’explotació, una quantitat total de XXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXX.-€), (21% 
d’IVA inclòs). 

 
3.2. MA emetrà una factura per a cada peça o treball audiovisual lliurat. 
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3.3. L’import total del conveni suposa que MA assumirà totes les despeses, 
retribucions i costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans 
humans, materials i tècnics necessaris per a la realització de les produccions. 
 

3.4. Als efectes dels càlculs necessaris en cas de pròrroga del conveni, s’estableix un 
preu de XXX EUROS cada MINUT de producció audiovisual objecte del present 
conveni. 

 
QUARTA.- Control i seguiment: 
 
Per a la coordinació i el control de les activitats objecte del present conveni, 
l’Ajuntament de XXXX i MA mantindran la comunicació constant per garantir el 
seguiment dels termes establerts en la clàusula SEGONA i també per poder atendre les 
contingències o circumstàncies que puguin sorgir en cada moment. 
 
CINQUENA.- Notificacions: 
 
Com a domicili de notificacions, correspondència i facturació, les parts estableixen els 
següents domicilis:  

Per part de  l’Ajuntament de XXXXX  
 
Per part d’MA 

 
SISENA.- Vigència: 
 
Amb independència de les estipulacions relatives als drets d’explotació, el present 
conveni serà vigent des de la data de la seva signatura per un termini de quatre anys. 
Es podrà establir una pròrroga expressa, acordada de mutu acord entre les dues parts 
manifestada de forma expressa abans del seu venciment, per un període de com a 
màxim 4 anys addicionals. 
 
SETENA.- Resolució del conveni: 
 
7.1. Són causes de resolució general del conveni les següents: 
   a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 
   b)  Per resolució, per incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts 
        signatàries 
   c)  Per voluntat d’una de les parts signatàries, sense perjudici de la indemnització de 
danys i perjudicis que, si s’escau, procedeixin a favor de l’altra part. 
   d)  Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent 
7. 2. La resolució del conveni no tindrà efectes sobre els continguts audiovisuals 
efectivament lliurats i la contraprestació econòmica a satisfer pels mateixos. 
 
VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
8.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, les parts s’informa en 
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aquest acte de la incorporació de les dades personals a fitxers de la seva titularitat. La 
finalitat del tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del conveni, així 
com la gestió econòmica, comptable i fiscal, la gestió de proveïdors, la gestió 
administrativa i la gestió de l’històric de relacions comercials. 
 
8. 2. Les parts garanteixen l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a les dades facilitades, en els termes recollits a la LOPD. 
 
NOVENA.- Validesa del conveni. 
 
El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat 
entre les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra 
comunicació existent entre ambdues amb anterioritat a la data actual. 
 
La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les seves clàusules, que no sigui de 
naturalesa essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense 
que això invalidi o afecti de cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici 
de la voluntat de les parts d’esmenar les referides clàusules amb l’objecte de preservar 
els interessos comuns i l’objectiu del conveni. 
 
DESENA.- Modificació del conveni. 
 
El present conveni requerirà per a la seva modificació de l’acord unànim d’ambdós 
signants, manifestat mitjançant l’aprovació de l’oportuna addenda. 
 
ONZENA.- Legislació i jurisdicció. 
 
El present conveni té caràcter administratiu i es regirà principalment per les seves 
clàusules i per les normes administratives aplicables de la seva naturalesa. 
 
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts es sotmeten 
voluntàriament als jutjats i tribunals contenciosos administratius competents.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document, en duplicat exemplar, 
en el lloc i la data que figura al principi d’aquest conveni. 
 

Sr. Joaquim Fernàndez Oller  
President  
Mataró Audiovisual, e.p.e 

Sr./a XXXXXX 
Alcalde-president 
Ajuntament de  xxxxx 

 

 
 


