
MEMÒRIA 

 

1.- ORGANITZACIÓ 

 

1.1. Dades generals 

 

L’Institut Municipal de Radiodifusió, és un organisme autònom local, de 

caràcter administratiu, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, constituït de 

conformitat amb el que disposa l’article 85.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les bases de Règim Local, per la gestió directa del servei públic 

local de radiodifusió en freqüència modulada. 

 

Està adscrit a l’Àrea de Presidència, segons Decret de l’Alcaldia 

núm.4523/2011, de 14/06/2011 i d’acord amb l’article 1.2 dels seus estatuts. 

 

Els seus Estatuts van ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 

28/04/2005. No obstant això, l’Institut Municipal de Radiodifusió, amb la 

denominació de Patronat Municipal de l’Emissora de Ràdio de Cornellà, es va 

constituir l’any 1986, com a organisme autònom administratiu. 

 

L’Institut Municipal de Radiodifusió, actua amb la denominació comercial de 

Ràdio Cornellà. 

 

1.2. Activitats 

 

Les finalitats de l’Institut Municipal de Radiodifusió, són les següents: 

a) La lliure difusió de tot tipus de pensament, idea i/o opinió. 

b) El desenvolupament d’una concepció integral de la informació, 

mitjançant l’oferiment als ciutadans i ciutadanes d’una font 

d’informació i de coneixement sobre la realitat del seu Municipi. 

c) Posar a disposició de tots els grups socials, entitats i organitzacions de 

la ciutat un mitjà de lliure expressió. 

d) Fomentar la participació activa dels ciutadans i ciutadanes en la vida 

de la Ciutat. 



e) Col·laborar a la normalització de l’ús de la llengua catalana a Cornellà 

de Llobregat. 

f) Difondre i fomentar entre els ciutadans i ciutadanes el coneixement de 

la nostra realitat cultural. 

g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la radiodifusió, que per les 

seves especials característiques li sigui expressament encomanada per 

l’Ajuntament, mitjançant el corresponent acord del Ple municipal. 

h) Promoure l’educació a través de la radiodifusió i potenciar als joves 

professionals de la Ciutat. 

i) Esdevenir un mitjà amb vocació de servei públic. 

j) Constituir-se com a instrument de comunicació i interrelació entre 

l’Ajuntament i la ciutadania. 

 

Ràdio Cornellà emet en la freqüència 104,6 FM i la seva programació per al 

període setembre 2012-juny 2013, fou aprovada pel Consell Rector de l’Institut 

Municipal de Radiodifusió en sessió de data 02/10/2012. 

 

1.3. Organització 

 

Els òrgans de govern de l’Institut Municipal de Radiodifusió són: 

 

- El Consell Rector, integrat pel President, la Vice-presidenta i set vocals 

representants de l’Ajuntament i nomenats pel Ple municipal (en sessió 

de 28/7/2011). 

- El President, que és l’Alcalde. 

- La Vice-presidenta, que és la Regidora delegada de Presidència. 

L’organització administrativa és la següent: 

 

 

Directora 

 

 

Tècnic de só 

 

 

Tècnic de publicitat 



 

El nombre d’empleats és el següent: 

 

Tipus de personal Nombre Jornada Personal 
equivalent 

Personal eventual 1 Completa 1 
Personal laboral 2 Completa 2 

Personal laboral eventual 5 
Parcial ( i durada 
determinada) 

1,676 

TOTAL 11  4,676 
 

1.4. Principals fonts de finançament 

 

L’Institut Municipal de Radiodifusió es finança amb els següent recursos: 

 

RECURSOS % SOBRE EL TOTAL D’INGRESSOS 

Transferències corrents de 

l’Ajuntament 
78,89% 

Prestació serveis publicitaris 20,94% 

Altres ingressos 0,17% 

TOTAL 100% 

  

 


