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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ
PRE/1446/2006, de 9 de maig, per la qual es dóna
publicitat als acords de la Comissió de Govern
de Política Institucional pels quals s’atorga la
concessió per a la prestació de servei de televisió
digital local als municipis de Catalunya inclosos
en les demarcacions territorials Balaguer, Barcelona, Blanes, Cornellà Llobregat, Figueres,
Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa,
Mataró, Olot, Palafrugell, Reus, Sabadell, la Seu
Urgell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vielha e Mijaran i Vilanova Geltrú establertes al Pla tècnic nacional de la televisió digital local.
Atès que en data 4 d’abril de 2006 la Comissió
de Govern de Política Institucional va aprovar
sengles acords pels quals s’atorga la concessió
per a la prestació de servei de televisió digital
local als municipis de Catalunya inclosos en les
demarcacions territorials Balaguer, Barcelona,
Blanes, Cornellà Llobregat, Figueres, Girona,
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró,
Olot, Palafrugell, Reus, Sabadell, la Seu Urgell,
Tarragona, Tortosa, Vic, Vielha e Mijaran i
Vilanova Geltrú establertes al Pla tècnic nacional de la televisió digital local,
RESOLC:
Que es doni publicitat als acords de 4 d’abril
de 2006 de la Comissió de Govern de Política
Institucional pels quals s’atorga la concessió per
a la prestació de servei de televisió digital local
als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions territorials Balaguer, Barcelona,
Blanes, Cornellà Llobregat, Figueres, Girona,
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró,
Olot, Palafrugell, Reus, Sabadell, la Seu Urgell,
Tarragona, Tortosa, Vic, Vielha e Mijaran i
Vilanova Geltrú establertes al Pla tècnic nacional de la televisió digital local.
Barcelona, 9 de maig de 2006
RAMON CANAL I COMAPOSADA
Secretari general del Conseller Primer
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la
prestació del servei de televisió digital local als
municipis de Catalunya inclosos en la demarcació territorial “Balaguer” establerta al Pla
tècnic nacional vigent de la televisió digital
local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Balaguer” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.

Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 48
amb referència TL01L i denominació “Balaguer”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Balaguer,
Mollerussa i les Borges Blanques.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 48
amb referència TL01L i denominació “Balaguer”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Tàrrega,
Agramunt, Bellpuig i Cervera.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Barcelona” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Barcelona” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 26
amb referència TL01B i denominació “Barcelona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat
pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, a l’Ajuntament de Barcelona.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 26
amb referència TL01B i denominació “Barce-

21656

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

lona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
3. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 3 del canal múltiple 26
amb referència TL01B i denominació “Barcelona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, a l’Ajuntament de Badalona.
4. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 4 del canal múltiple 26
amb referència TL01B i denominació “Barcelona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als Ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
5. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
6. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Blanes” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la de-
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nominació de “Blanes” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 42
amb referència TL01GI i denominació “Blanes”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre i les Resolucions de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de
la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Blanes, Lloret de Mar i Tossa
de Mar.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 42
amb referència TL01GI i denominació “Blanes”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre i les Resolucions de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de
la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Santa Coloma de Farners,
Arbúcies, Sant Hilari de Sacalm, Anglès, Maçanet de la Selva i Breda.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden

efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Cornellà Llobregat” establerta al Pla
tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Cornellà Llobregat” segons el
Pla tècnic nacional de la televisió digital local han
acordat en temps i forma la gestió directa i compartida d’un programa del canal múltiple corresponent a la seva demarcació i han sol·licitat
la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Go-
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vern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 46
amb referència TL11B i denominació “Cornellà
Llobregat”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i
modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, als ajuntament següents:
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 46
amb referència TL11B i denominació “Cornellà
Llobregat”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i
modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, als ajuntament següents: Sant
Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Vallirana, Sant
Feliu de Llobregat, Pallejà, Cervelló, Santa
Coloma de Cervelló, el Papiol i la Palma de
Cervelló.
3. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 3 del canal múltiple 46
amb referència TL11B i denominació “Cornellà
Llobregat”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i
modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, als ajuntament següents:
Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de
Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve
Sesrovires, Collbató i Castellví de Rosanes.
4. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 4 del canal múltiple 46
amb referència TL11B i denominació “Cornellà
Llobregat”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i
modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, als ajuntament següents: Sant
Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, Gavà i Begues.
5. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
6. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
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a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Figueres” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Figueres” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 26
amb referència TL02GI i denominació “Figueres”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Figueres,
Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala i Vilafant.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Girona” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Girona” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als Ajuntaments afectats una proposta
d’agrupació dels diferents municipis en els programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 39
amb referència TL03GI i denominació “Girona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de

21658

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

desembre, als ajuntaments següents: Girona,
Salt, Cassà de la Selva, Llagostera, Sarrià de Ter,
Bescanó i Canet d’Adri.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 39
amb referència TL03GI i denominació “Girona”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Banyoles
i Porqueres.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Granollers” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Granollers” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
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televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als Ajuntaments afectats una proposta
d’agrupació dels diferents municipis en els programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 40
amb referència TL02B i denominació “Granollers”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre i Resolució de la Secretaria d’Estat
de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació de data 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Granollers, les Franqueses del
Vallès, Cardedeu, Caldes de Montbui, Sant
Celoni, Canovelles, la Garriga, Lliçà d’Amunt,
la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Santa
Maria de Palautordera, l’Ametlla del Vallès,
Bigues i Riells, Lliça de Vall, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Antoni
de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent
al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb
referència TL02B i denominació “Granollers”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre
i Resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de data
1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents:
Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del
Vallès, la Llagosta, Montmeló, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Vallromanes.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades

interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Igualada” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Igualada” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 37
amb referència TL04B i denominació “Igualada”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre i la Resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de
la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Igualada, Piera, Vilanova del
Camí, Santa Margarida de Montbui, Masquefa,
Capellades i Òdena.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
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des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Lleida” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Lleida” segons el Pla tècnic nacional de la televisió digital local han acordat en
temps i forma la gestió directa i compartida d’un
programa del canal múltiple corresponent a la
seva demarcació i han sol·licitat la corresponent
concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 50
amb referència TL02L i denominació “Lleida”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat
mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Lleida,
Almacelles, Alcarràs, Alpicat, Almenar i Alfarràs.
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2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Manresa” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Manresa” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 49
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amb referència TL05B i denominació “Manresa”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre i la Resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de
la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Sant
Fruitós de Bages, Súria, Navàs, Santpedor, Navarcles, Cardona, Artés, Moià, Balsareny, Berga,
Gironella, Puig-reig i Solsona.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Mataró” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Mataró” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
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televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als Ajuntaments afectats una proposta
d’agrupació dels diferents municipis en els programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 24
amb referència TL06B i denominació “Mataró”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, als ajuntaments següents: Mataró, Premià de
Mar, el Masnou, Vilassar de Mar, Argentona,
Premià de Dalt, Alella, Montgat, Sant Andreu
de Llavaneres, Vilassar de Dalt, Tiana, Teià,
Cabrils, Sant Vicenç de Montalt i Cabrera de Mar.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 24
amb referència TL06B i denominació “Mataró”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, als ajuntaments següents: Pineda de Mar,
Malgrat de Mar, Calella, Arenys de Mar, Canet
de Mar, Tordera, Arenys de Munt, Palafolls i
Sant Pol de Mar.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs con-
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tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Olot” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Olot” segons el Pla tècnic nacional de la televisió digital local han acordat en
temps i forma la gestió directa i compartida d’un
programa del canal múltiple corresponent a la
seva demarcació i han sol·licitat la corresponent
concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 51
amb referència TL04GI i denominació “Olot”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, als ajuntaments següents: Olot i Sant Joan
les Fonts.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local correspo-

nent al programa núm. 2 del canal múltiple 51
amb referència TL04GI i denominació “Olot”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, als ajuntaments següents Ripoll, Sant Joan
de les Abadesses i Campdevànol.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Palafrugell” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Palafrugell” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Co-
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missió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació
del servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 25 amb referència TL05GI i denominació
“Palafrugell”, previst al Pla tècnic nacional,
aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març,
i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004,
de 3 de desembre, als ajuntaments següents:
Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós,
Torroella de Montgrí, la Bisbal d’Empordà,
Calonge, Castell-Platja d’Aro, Begur i Santa
Cristina d’Aro.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Reus” establerta al Pla tècnic nacional
vigent de la televisió digital local
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Reus” segons el Pla tècnic nacional de la televisió digital local han acordat en
temps i forma la gestió directa i compartida d’un
programa del canal múltiple corresponent a la
seva demarcació i han sol·licitat la corresponent
concessió.
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Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als ajuntaments afectats una proposta d’agrupació dels diferents municipis en els
programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent
al programa núm. 1 del canal múltiple 56 amb
referència TL01T i denominació “Reus”, previst
al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial decret 439/
2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial
decret 2268/2004, de 3 de desembre i la Resolució
de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per
a la Societat de la Informació de 1 de febrer de
2006, a l’Ajuntament de Reus.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 56
amb referència TL01T i denominació “Reus”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre i les Resolucions de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments
següents: Cambrils, Riudoms, Mont-roig del
Camp, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, la
Selva del Camp i Falset.
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en rela-
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ció amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Sabadell” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Sabadell” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als Ajuntaments afectats una proposta
d’agrupació dels diferents municipis en els programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 45
amb referència TL12B i denominació “Sabadell”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
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desembre, als ajuntaments següents: Sabadell,
Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Palausolità i Plegamans, Sentmenat i Polinyà.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 45
amb referència TL12B i denominació “Sabadell”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Terrassa,
Matadepera i Viladecavalls.
3. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 3 del canal múltiple 45
amb referència TL12B i denominació “Sabadell”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: Rubí, Sant
Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del Vallès i Castellbisbal.
4. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
5. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Seu Urgell” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.
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nominació de “Seu Urgell” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.

qual s’estableix el procediment de concessió
de programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local i el seu règim
jurídic.

Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;

Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Tarragona” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.

De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 55
amb referència TL03L i denominació “Seu Urgell”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel
Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de
desembre, als ajuntaments següents: la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, la Pobla de Segur, Sort
i el Pont de Suert.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb l’article
107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que
estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.

ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Tarragona” establerta al Pla tècnic
nacional vigent de la televisió digital local.

Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la de-

El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel

Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació
del servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 54 amb referència TL02T i denominació
“Tarragona”, previst al Pla tècnic nacional,
aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de
març, i modificat mitjançant el Reial decret
2268/2004, de 3 de desembre i la Resolució de
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i
per a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Tarragona, Salou, Vila-seca, Torredembarra, Constantí, Valls, Rodonyà i Montblanc.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb l’article
107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que
estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Tortosa” establerta al Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions que estableix el Pla tècnic nacional vigent
de la televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Tortosa” segons el Pla tècnic
nacional de la televisió digital local han acordat
en temps i forma la gestió directa i compartida
d’un programa del canal múltiple corresponent
a la seva demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 34
amb referència TL03T i denominació “Tortosa”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre i la Resolució de la Secretaria d’Estat
de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments següents: Tortosa, Deltebre, Roquetes,
Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona,
Godall, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Ascó,
l’Ametlla de Mar, Alcanar, Móra la Nova, Gandesa, Horta de Sant Joan i La Sènia.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en rela-
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ció amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Vic” establerta al Pla tècnic nacional
vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Vic” segons el Pla tècnic nacional
de la televisió digital local han acordat en temps
i forma la gestió directa i compartida d’un programa del canal múltiple corresponent a la seva
demarcació i han sol·licitat la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 35
amb referència TL08B i denominació “Vic”,
previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial
decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre i les Resolucions de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als ajuntaments
següents: Vic, Manlleu, Torelló, Tona, Centelles,
Taradell, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà,
les Masies de Voltregà, Sant Pere de Torelló i
Lluçà.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la ju-

21663

risdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Vielha e Mijaran” establerta al Pla
tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Vielha e Mijaran” segons el Pla
tècnic nacional de la televisió digital local han
acordat en temps i forma la gestió directa i compartida d’un programa del canal múltiple corresponent a la seva demarcació i han sol·licitat
la corresponent concessió.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 51
amb referència TL04L i denominació “Vielha
e Mijaran”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat
pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de
3 de desembre, als ajuntaments següents: Vielha
e Mijaran, Naut Aran i Bossòst.
2. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
3. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
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administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades
interessades poden interposar potestativament
recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb l’article 107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles
10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
ACORD
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en la demarcació
territorial “Vilanova Geltrú” establerta al Pla
tècnic nacional vigent de la televisió digital local.
El Govern de la Generalitat, en la sessió de
20 de setembre de 2005, va adoptar l’acord pel
qual s’estableix el procediment de concessió de
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions
que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la
televisió digital local i el seu règim jurídic.
Els plens de les corporacions municipals incloses dins la demarcació territorial amb la denominació de “Vilanova Geltrú” segons el Pla
tècnic nacional de la televisió digital local han
acordat en temps i forma la gestió directa i compartida d’un programa del canal múltiple corresponent a la seva demarcació i han sol·licitat
la corresponent concessió.
Atès que en l’Acord de Govern de 20 de setembre de 2005, en alguns canals múltiples, es
van reservar a les entitats locals més d’un programa per a la gestió directa del servei públic de
televisió digital local, la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals va
trametre als Ajuntaments afectats una proposta
d’agrupació dels diferents municipis en els programes reservats i se’ls va atorgar el corresponent tràmit d’audiència.
Un cop examinades i valorades les al·legacions presentades, procedeix, per tant, atorgar
la corresponent concessió dels programes destinats a televisió digital terrestre de caràcter local
i de proximitat, en els termes previstos a l’Acord
de Govern de 20 de setembre de 2005.
Vista la proposta de la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals;
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De conformitat amb l’article 3.2, apartat d),
del Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel
qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern de
Política Institucional, d’Economia, de Polítiques
Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en el sistema
de comissions de Govern, la Comissió de Govern de Política Institucional, a proposta del
conseller primer, acorda:
1. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal múltiple 30
amb referència TL09B i denominació “Vilanova
Geltrú”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat
pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de
3 de desembre i la Resolució de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als
ajuntaments següents: Vilanova i la Geltrú, Sant
Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i
Olivella.
2. Atorgar la concessió per a la prestació del
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 30
amb referència TL09B i denominació “Vilanova
Geltrú”, previst al Pla tècnic nacional, aprovat
pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de
3 de desembre i la Resolució de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 1 de febrer de 2006, als
ajuntaments següents: Vilafranca del Penedès,
Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els
Monjos, Gelida, la Granada, el Vendrell i
Calafell .
3. Ordenar la publicació d’aquest acord al
DOGC.
4. Contra aquest acord les administracions
públiques poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, dins el mateix termini, també poden
efectuar el requeriment previ que determina
l’article 44 de la mateixa Llei.
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Així mateix, contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones privades interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb l’article
107.1 en relació amb els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que
estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Entitat: Federació Catalana de Tennis
Finalitat de la subvenció: IX Jornades de Tennis Català
Import: 20.000 euross
Aplicació pressupostària: 6100D/481.6109

(06.124.194)

RESOLUCIÓ
PRE/1447/2006, de 5 de maig, per la qual es dóna
publicitat a subvencions i transferències concedides pel Consell Català de l’Esport d’import
igual o superior a 3.000 euros, durant el segon semestre del 2005.
En compliment del que estableix l’article 18.3,
lletra c, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i l’article 94.6 del Text
refòs de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre,
RESOLC:
Donar publicitat a les subvencions i transferències concedides d’import igual o superior a
3.000 euros, durant el segon semestre de 2005,
que es publiquen a l’annex a aquesta Resolució.
Esplugues de Llobregat, 5 de maig de 2006
MERCÈ CURULL I MARTÍNEZ
Directora
ANNEX
Relació de les subvencions i transferències d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides
pel Consell Català de l’Esport durant el segon semestre de l’any 2005.
—1 Subvencions concedides a l’empara dels
articles 90.3 i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en
els termes que figuren tot seguit:
Entitat: Ajuntament d’Anglès
Finalitat de la subvenció: condicionament d’equipaments esportius
Import: 60.100 euros
Aplicació pressupostària: D6100/7800.6101
Entitat: Consorci del Circuit de Motocròs de
Bellpuig
Finalitat de la subvenció: Despeses anuals
Import: 39.9585 euros
Aplicació pressupostària: 6100D/440.6103

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell
Finalitat de la subvenció: Centre de Tecnificació de Piragüisme (CSD)
Import: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 6100D/460.6103
Entitat: Federació Catalana de Salvament i Socorrisme
Finalitat de la subvenció: Socorristes Centre de
Tecnificació (CSD)
Import: 56.482 euros
Aplicació pressupostària: 6100D/481.6100
Entitat: Federació Catalana de Tennis
Finalitat de la subvenció: Centre de Tecnificació de Cornellà (CSD)

