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Jsa/xrm
Exp: SP 6334/19 General 5217/19
Ass: Pagament al Consorci TDT Granollers, corresponent a la quota per a l’exercici
2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que VOTV és una de les televisions públiques de la comarca del Vallès
Oriental, creada pel Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de
la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers), un dels operadors
concessionaris per emetre en TDT a la comarca. La seva cobertura abraça la
totalitat de la comarca del Vallès Oriental i zones limítrofes, però VOTV centre la
seva informació en aquells municipis que pertanyen actualment al Consorci, com és
el cas de la Roca del Vallès.
Atès que el marc legal del Consorci està comprés, a més de la legislació de règim
local i dels seus Estatuts, per la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local
per ones terrestres, la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a
l'impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de
foment del pluralisme i segons el que estableix l'Acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 4 d'abril de 2006 i per la mateixa llicència atorgada l'abril de 2006.
Atès que el Consorci Teledigital Granollers, neix documentalment l’any 2006 i
l’Ajuntament de la Roca s’adhereix en aquesta data al Consorci mitjançant acord del
Ple municipal de data 4 de maig de 2006, publicat al BOPB núm. 114 de data 13 de
maig de 2006.
Atès que en data 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
va aprovar l’acord del següent tenor literal: “En data 30 de desembre de 2014 la
Secretaria per delegació del Consorci Teledigital Granollers va informar sobre
l'acord pres en sessió Plenària del Consorci de data 4 de desembre de 2014 pel
qual es va aprovar inicialment l'adaptació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió
de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci
Teledigital Granollers) al contingut de la Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de
racionalitat i sostenibilitat de l'Administració Local, així com les disposicions de la
Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa, tot modificant els articles 1,5,21,22, i 23 dels
Estatuts.”
Atès que l'òrgan plenari del Consorci Teledigital Granollers, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació
parcial dels Estatuts del Consorci, i, en tant en el període d’exposició publica no va
haver cap al·legació, van esdevenir definitius mitjançant publicació al BOPB en data
11 de desembre de 2015.
Atès que l’article 20 dels citats estatus, estableix que per a la realització dels seus
objectius, el Consorci disposarà, entre d’altres, del següents recursos:
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La participació de les entitats consorciades en el finançament de les
despeses de funcionament del Consorci es realitzarà en proporció a la
ponderació del seu vot en el Ple.
D'acord amb els criteris establerts a l'apartat anterior, el Ple del Consorci
fixarà, cada any, l'aportació econòmica que pertoca a cada membre, en
l'aprovació del pressupost.

En aquest sentit, en data 2 d’octubre de 2019, el Consorci Teledigital Granollers
comunica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès la quota provisional, aprovada per
l’òrgan plenari del Consorci i que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha de satisfer
per l’exercici 2020, essent aquest per un import total de 42.216,60 €.
Atès que a la comptabilitat municipal figura assentament de Retenció de Crèdit, per
import de 42.216,60 €, amb la data i número d’RC tal i com es detalla a continuació:
ENTITAT
CONSORCI TDT GRANOLLERS VOTV 2020

DATA
23/06/2020

NÚMERO RC
4596

Vist l’informe del Tècnic Participació Ciutadana, Transparència i Comunicació de
data 3 de juliol de 2020
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR la proposta d’aprovació del pagament de la quota d’associat,
a l’entitat Consorci TDT Granollers, amb CIF/NIF número P0800184D, corresponent
a l’any 2020 i que ascendeix a un import total de 42.216,60 euros.
SEGON.- APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la següent despesa:
Aplicació pressupostària: 17 942 46701 – Aportació TV digital. Exercici:
Import: 42.216,60 euros.

2020.

... per garantir les obligacions que comporta a l’Ajuntament de La Roca del Vallès
impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació del
pagament de la quota d’associat, a l’entitat Consorci TDT Granollers, amb CIF/NIF
número P0800184D, corresponent a l’any 2020 i que ascendeix a un import total de
42.216,60 euros.
TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic
SICALWIN, figura:
Aplicació pressupostària: 17 942 46701 – Aportació TV digital. Exercici:
2020.
Assentament comptable: 220200004596. Modalitat:
RC – Retenció de crèdit.
Data: 23/06/2020. Import: 42.216,60 euros.
... per garantir les obligacions que comporta a l’Ajuntament de La Roca del Vallès
impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació del
pagament de la quota d’associat, a l’entitat Consorci TDT Granollers, amb CIF/NIF
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número P0800184D, corresponent a l’any 2020 i que ascendeix a un import total de
42.216,60 euros.
QUART.- ORDENAR el pagament de la següent despesa:
Aplicació pressupostària: 17 942 46701 – Aportació TV digital. Exercici:
2020.
Assentament comptable: 220200004596. Modalitat:
RC – Retenció de crèdit.
Data: 23/06/2020. Import: 42.216,60 euros.
... per garantir les obligacions que comporta a l’Ajuntament de La Roca del Vallès
impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació del
pagament de la quota d’associat, a l’entitat Consorci TDT Granollers, amb CIF/NIF
número P0800184D, corresponent a l’any 2020 i que ascendeix a un import total de
42.216,60 euros.
CINQUÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’entitat
Consorci TDT Granollers, amb CIF/NIF número P0800184D, als efectes escaients.
SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea
de Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als
efectes escaients.
VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
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