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REGULAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DOS ESTATUTOS DA 
EMISORA MUNICIPAL RADIOFOZ 

 
 

TÍTULO I 
 
Artigo 1. 
 

Ao abeiro do disposto na Lei de Organización e Control das Emisoras 
Municipais e na Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, o control e a xestión da 
emisora municipal RadioFoz, correrá por conta da propia entidade local, quen, en aras 
de fomentar a participación social, procederá á constitución do Consello da Emisora 
Municipal, como órgano consultivo ao que se lle atribúen as funcións e competencias 
recollidas expresamente nestes estatutos. 
 
Artigo 2. 
 

A finalidade do consello consistirá na elaboración dos criterios e normas de 
actuación da emisora e na vixilancia e cumprimento destes. Velará polo mantemento 
da Emisora como medio de comunicación aberto a toda a poboación e á participación 
veciñal, e velará pola utilización preferente nas súas emisións da lingua galega. 
 
Artigo 3. 
 

Para o cumprimento dos seus fins, correspóndelle ao Concello: 
 
 A dirección e goberno da Emisora Municipal 
 Supervisión e aprobación dos plans de actuación da Emisora 
 Admisión de novos colaboradores, así como a inclusión en programación de 

novos espazos beneficiosos para o mellor funcionamento da emisora 
 Coordinar as relacións entre o Concello e o Consello, así como cos 

Organismos Autonómicos e da Administración Central que sexan necesarias 
 Propoñer ao Concello Pleno a contratación do persoal técnico 
 Propoñer ao Concello Pleno aquelas melloras técnicas e modificacións do 

servizo relacionadas cos fins do Consello. 
 

TÍTULO II 
 
Artigo 4. 
 

O consello rexerase polos seguintes órganos de goberno: 
 Consello Pleno 
 Consello de Emisión 
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Artigo 5. 
 

O Consello Pleno, que será o órgano superior de goberno, estará formado de 
acordo coa composición que a continuación se relaciona: 

 
a) Presidente: O concelleiro de Cultura 
b) Dous representantes e as diversas asociacións culturais, deportivas, xuvenís, 

veciñais APA's con rexistro no concello. A elección será realizase en 
consecuencia co artigo 6 dos presentes estatutos. 

c) Un/ha representante do Consello de emisión, en consecuencia co establecido 
no artigo 7 destes estatutos. 

 
Artigo 6. 
 

Os representantes das sociedades e asociacións serán elixidos, por estas, 
entre os candidatos que cada unha presente, podendo delegar a súa representación 
no dalgunha persoa vinculada dalgún xeito coa emisora municipal ou co eido do 
radiofonismo. 

O mandato dos representantes elixidos será de dous anos a partir da data de 
nomeamento. 

Os representantes poderán ordenar o cesamento por petición propia, ao 
retirarlle a confianza á sociedade propúxolles, ao esixilo a maioría das sociedades que 
os elixiron, ou ao causar baixa na directiva da sociedades á que pertencen. En caso 
de que se produza o cesamento dun representante, calquera que fose o seu motivo, 
estará ao disposto nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. 
 
Artigo 7. 
 

O director da emisora terá valor pero non voto. O representante do consello da 
emisora terá voz pero non voto. O secretario do consello terá voz pero non voto. 
 
Artigo 8. 
  

Corresponde ao Consello Pleno da emisora, como órgano supremo de 
goberno, as seguintes funcións: 

 
 Someter ao concello pleno a modificación de estatutos 
 Propoñer ao concello pleno a modificación do cadro de persoal 
 Propoñer ao concello pleno o nomeamento do director 
 Aprobar as propostas de programación 
 Informar da incorporación de novos colaboradores 
 Informar do balance económico de emisora 
 Supervisar a contratación de espazos publicitarios, así como a súa 

programación 
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Artigo 9. 
 

Corresponde ao Presidente: 
 
 Ostentar a representatividade do Consello 
 Convocar, presidir, suspender e levantar as reunións do Consello Pleno e do 

Consello de Emisión 
 A superior dirección da Emisora 
 Informar dos pagamentos de acordo coas normas de execución do Orzamento 

Municipal 
 Resolver os asuntos de competencia do Consello non encomendados 

expresamente ao Consello Pleno 
 
 
Artigo 10. 
 

Serán funcións do Director: 
 
 Preparar e executar a programación da Emisora, logo de consulta a Consello 

de Emisión e aprobación de Consello Pleno 
 Supervisar e coordinar a programación 
 Administrar a Emisora e velar polo seu bo funcionamento e conservación 
 Supervisar as xestións do Orzamento anual da Emisora 
 Executar os acordos que lle sexan encomendados polo Consello Pleno e pola 

Comisión de Goberno 
 Voz sen voto no Consello Pleno da Emisora 
 Preparar a memoria e estado de contas anuais para a aprobación polo 

Consello Pleno da Emisora 
 Distintas funcións que o Consello Pleno lle queira encomendar 

 
Artigo 11. 
 

O Consello Pleno constituído tanto polo cadro de persoal da Emisora como 
polos seus colaboradores, terá as seguintes funcións: 

 
 Elixir un representante, con voz pero sen voto, no Consello Pleno da Emisora. 

Serán elixibles todos os membros do Consello de Emisión, agás o Director da 
Emisora 

 Elaborar propostas de programación 
 Velar por unha programación de calidade 
 Asesorar o Director da Emisora en todas as cuestións relativas á programación 

e funcionamento ordinario da Emisora 
 Velar pola axeitada distribución e programación da publicidade na Emisora 
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Artigo 12. 
 

Sen prexuízo das funcións atribuídas aos diferentes órganos do Consello, 
corresponderá en todo caso ao Consello Pleno: 
 

 A interpretación, modificación ou extinción dos presentes Estatutos 
 A determinación do Orzamento anual da Emisora 
 A aprobación do cadro de persoal 
 As atribucións derivadas dos presentes Estatutos e das Leis Xerais 

 
TÍTULO III 

RÉXIME DE SESIÓNS 
 
Artigo 13. 
 

O réxime de sesións será, para ambos os dous Consellos (Pleno e de 
Comisión), dunha vez ao trimestre. 
 
Artigo 14. 
 

Non obstante ao disposto, cando a importancia ou a urxencia dos temas así 
recoméndeo, ou cando o solicite a metade do Consello Pleno, poderá reunirse en 
sesións extraordinarias. 
 
Artigo 15. 
 

As convocatorias das sesións teñen que notificarse con corenta e oito horas de 
antelación, achegando a orde do día, asinada polo Presidente, atendendo ás 
propostas dos membros do Consello e da Comisión. 
 
Artigo 16. 
 

As reunións do Consello Pleno entenderanse validamente constituídas cando 
asistan o Presidente, o Secretario (ou quen, por delegación, os substitúa), e, en 
primeira convocatoria, máis da metade dos membros, ou, en segunda convocatoria 
(sinalada para media hora máis tarde que a primeira), cando a asistencia sexa como 
mínimo de 3 membros. 
 
Artigo 17. 
 

Os acordos son válidos cando conten co pronunciamento favorable da maioría 
dos asistentes. 
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Artigo 18. 
 

Causarán baixa como membros do Consello aqueles que falten 
inxustificadamente a tres reunións consecutivas convocadas nos termos establecidos 
nestes Estatutos. A baixa dun membro do Consello comunicaráselle ao ente que o 
propuxo para que proceda á súa substitución nos termos regulados nestes Estatutos. 
De non proceder á substitución solicitada, o ente propoñente quedará sen 
representante no Consello. 

 
Artigo 19. 

 
Exercerá a Secretaría do Concello un funcionario dos servizos administrativos 

do Concello, designado para tal efecto polo Concello Pleno. 
O/a Secretario/a terá voz, aínda que non voto, e levantará acta de todas as 

sesións, inscribíndose no libro correspondente visto e prace do Presidente e coa súa 
sinatura. 
 

TÍTULO IV 
RÉXIME ECONÓMICO 

 
Artigo 20. 
 

Os recursos económicos cos que conta a Emisora serán os procedentes da 
consignación orzamentaria recollida nos Orzamentos Xerais do Concello, das 
subvencións que reciba e os ingresos que perciba o Concello das taxas de 
publicidade. 
 
Artigo 21. 
 

O primeiro trimestre de cada ano, en xunta extraordinaria, o Consello da 
Emisora aprobará a Memoria e o Balance do exercicio anterior. 
 
Disposición adicional 
 

Facúltase á Alcaldía para ditar as disposicións necesarias para a correcta 
aplicación do disposto neste Regulamento. A súa interpretación corresponde ao Pleno 
do Consello da Emisora. 
 
Disposición Final 
 

O presente Regulamento Municipal entrará en vigor tras a súa publicación 
íntegra no BOP, nos termos previstos nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas. 
 

Foz, a 2 de marzo de 1.998 
O Alcalde - José María García Rivera 


