B. MITJANS DE COMUNICACIÓ
B) Actuacions
Per a regularitzar aquesta línia, cal aprovar el contracte programa del servei, que ha de
ser aprovat pel Consell Executiu dels Mitjans de Comunicació, amb informe previ del
Consell Consultiu de Mitjans.
Abans de finals d’octubre de 2021 hauria d’estar aprovat el contracte programa pel
Consell Executiu dels Mitjans de Comunicació als efectes de que pugui ser aprovat per
l’Ajuntament en el mes de novembre de 2021. Correspon al servei de Comunicació i
Imatge Corporativa, dins del Gabinet d’Alcaldia, la tramitació de l’expedient administratiu
a l’Ajuntament.
No obstant això, i als efectes de regularitzar la situació pel que fa a l’any 2021 i al període
de 2022 que no tingui cobertura del contracte programa, i sense perjudici de la
necessària aprovació d’aquest, s’ha d’avaluar la possibilitat de modificar les
condicions del servei públic per aquests anys i que estaven establertes per l’acord
de la Comissió de competències delegades del Ple de 2012. L’actualització de les
condicions de gestió es fonamenta en la modificació de la memòria econòmica vinculada
a aquesta gestió directa, als efectes de poder realitzar les transferències que ja es troben
aprovades al pressupost municipal per a aquesta línia d’activitats. Correspon al Servei
de comunicació i imatge corporativa, dins del Gabinet d’Alcaldia, la tramitació d’aquest
expedient administratiu, per a la seva aprovació, si s’escau, en la Comissió de
competències delegades del Ple del mes de setembre.”
VIST que el futur del Servei de Comunicació Municipal de L’Hospitalet passa per l’aprovació d’un
contracte programa que ha de determinar els recursos financers i les directrius generals de
prestació del servei i dels recursos humans i materials que l’Ajuntament aportarà a l’ens prestador
del servei en cada exercici i les obligacions de servei públic que s’exigeixen en atenció a aquesta
aportació, així com els indicadors per comprovar i fiscalitzar el compliment i determini els recursos
financers i les directrius generals de prestació del servei i dels recursos humans i materials que
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“A C O R D A:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de les conclusions parcials per a la
configuració dels serveis que presta la societat municipal, aprovades el 14 de juliol de
2021 pel grup de treball “Ajuntament - La Farga”, creat per acord de la Junta de Govern
Local de 26 de juliol de 2019, amb el següent contingut:“
CONCLUSIONS PARCIALS DEL GRUP DE TREBALL “AJUNTAMENT – LA FARGA”
PER A LA CONFIGURACIÓ DELS SERVEIS QUE PRESTA LA SOCIETAT MUNICIPAL
(.../...)
SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES
D’ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
(.../...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de juliol de 2021, ha acordat donar
compte de les conclusions del grup de treball “Ajuntament – La Farga” per a la configuració
dels serveis que presta la societat municipal, on en la part que aquí interessa estableix
textualment:

B

“VISTA la Provisió emesa pel Tinent d’Alcaldia Francesc Josep Belver i Vallés el 9 de maig de
2022, per la qual es disposa l’inici dels tràmits administratius adients per tal de procedir a
l’actualització de les condicions per la prestació dels serveis de comunicació municipals per part
de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

A

La Comissió Permanent de Presidència de la sessió AJT/CPP/5/2022 de 18 de maig de 2022, va
adoptar, entre altres, els següents acords:

VIST l’informe sobre el que està integrat al pressupost de la societat pel 2022 corresponent a la
línia d’activitat de gestió dels serveis de comunicació municipals i justificació de les aportacions
municipals pressupostades emès pel Gerent de La Farga, GEMSA de data 11 de març de 2022,
on en la seva part final s’informa amb el següent tenor literal:
“Resum Despeses Gestió Mitjans Comunicació 2022
-

Personal Directe
Aprovisionaments
Serveis Exteriors
Dotacions Amortitzacions
Tributs
Imputació Despeses Indirectes

Resum Ingressos Gestió Mitjans Comunicació 2022
-

Ingressos Prestació Serveis Publicitat
Aportació Gestió Mitjans Comunicació i Streaming

1.674.730,31
287.100,00
328.793,34
34.533,14
1 .930,00
467.687,86
2.794.774,65
183.485,25
2.611.289,40
2.794.774,65

Cal doncs, demanar als òrgans competents de l’Ajuntament que aprovin fer efectiva la
transferència de l’aportació econòmica de 2.611.289,40 euros corresponent a la gestió
dels mitjans de comunicació (2.593.289,40€) i a la retransmissió dels Plens per
“streaming” (18.000€).
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VIST que la que la Comissió de Competències delegades del Ple, el dia 26 de novembre de 2013
va acordar aprovar la incorporació a les “Condicions de prestació dels serveis de comunicació
municipals” que van ser aprovades per acords de la Comissió d’Assumptes del Ple en sessió
celebrada el dia 20 de juliol de 2012, de la retransmissió de les sessions que es celebrin dels
plens municipals, mitjançant el sistema d’streaming, pel portal L’H Digital i per TV L’Hospitalet.

Data 2-6-2022

VIST que la Comissió de Competències delegades del Ple, el dia 20 de juliol de 2012 va acordar
les “Condicions de prestació dels serveis de comunicació municipals per La Farga Gestió
d’Equipaments Municipals, SA, d’acord amb la Memòria-Proposta i l’Informe Econòmic per la
seva implantació i la seva posterior actualització de les condicions de data 15 de desembre de
2021.
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Així doncs, el pressupost del 2022 es configura com una etapa de transició i continuïtat a l’espera
de l’aprovació d’aquest Contracte Programa i que durant aquest any pugui entrar en vigor (amb
impacte econòmic i pressupostari pel 2023) i determini els recursos financers i les directrius
generals de prestació del servei i dels recursos humans i materials que l’Ajuntament aportarà a
l’ens prestador del servei en cada exercici.

A

l’Ajuntament aportarà a l’ens prestador del servei en cada exercici, tal i com estableix l’article 8
del Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals
de L’Hospitalet de Llobregat (BOPB d’11/07/2014).

“En l’exercici d’aquestes mateixes “Condicions per la prestació dels serveis de
comunicació municipal”, i ateses les actualitzacions tècniques en l’execució material
d’aquest servei, l’import de prestació del servei es fixa amb caràcter anual i
exclusivament per l’exercici 2022, s’estableix en 18.000 euros”
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VIST l’informe complementari en relació a les despeses de l’any 2022 corresponent al servei de
retransmissió de les sessions de ple d’streaming, emès pel Gerent de la Farga, Gestió
d’equipaments municipals, SA, de data 11 de maig de 2022, on s’estableix:

VIST l’informe de la Directora de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos de data 8 d’abril de 2022, on es proposa el següent:
“APROVAR l’aportació econòmica a la societat privada municipal La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, SA, per import de 2.611.289,40 € anuals, corresponent a la
línia d’activitat de gestió del servei públic dels Mitjans de comunicació municipals per a
l’exercici 2022, L’import de la prestació del servei, d’acord amb l’informe d’evolució del
pressupost dels mitjans de comunicació elaborat per La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A. correspon a 2.593.289,40 € i de 18.000,00 € per les retransmissions
dels Plens, de conformitat amb l’acord adoptat per la Comissió d’Assumptes Delegats de
Ple de 20 de juliol de 2012, pel que s’aprovà un Nou Model dels Mitjans de Comunicació
Municipals i les condicions de la prestació del servei; i fins a la finalització dels treballs
encarregats al Grup “AJUNTAMENT-LA FARGA”, creat i per l’acord de la Comissió de
Competències Delegades de Ple de data 15 de desembre de 2021 que va actualitzar les
condicions per la prestació dels serveis de comunicació municipals.”
VIST l’informe favorable de la Directora del Gabinet d’Alcaldia de data 7 d’abril de 2022.
VIST que per tal de procedir a l’aprovació de l’aportació econòmica corresponent a la línia de
gestió de mitjans de comunicació de l’exercici 2022, a favor de la societat privada municipal “La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. per import de 2.611.289,40 €, cal prèviament
l’adopció per part de l’òrgan municipal competent de l’acord actualitzant les condicions per la
prestació dels serveis de comunicació municipals per part de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, SA que la Comissió d’Assumptes delegats del Ple, va acordar el dia 20 de juliol de
2012, el dia 26 de novembre de 2013 i 15 de desembre de 2021.
VIST que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019, va acordar delegar en la Comissió de
Competències delegades del Ple, les facultats revisories, entre d’altres, relatives a la
determinació de les formes de gestió dels serveis (BOPB 01-07-2019).
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“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la transferència a la
Societat Municipal de la quantitat de 2.611.289,40 € en concepte d’aportació econòmica
municipal corresponent a la línia d’activitat de gestió del servei públic dels Mitjans de
Comunicació Municipals per a l’exercici 2022”

Data 2-6-2022

VIST que respecte a l’aportació econòmica a la societat privada municipal La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, SA, corresponent a la línia d’activitat de gestió del servei públic dels
Mitjans de comunicació municipals per a l’exercici 2022, el Consell d’Administració de La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals, SA., en la sessió del dia 29 de març de 2022, ha adoptat els
acords que es transcriuen a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Que les condicions de gestió del servei de mitjans de comunicació municipal durant l’any
2022 no han variat de forma substancial respecte a les condicions de 2021 establertes a
l’acord de la Comissió de Competències Delegades de Ple, en la sessió AJT/CCD/7/2021
de 15 de desembre de 2021.

A

VIST l’informe de les condicions de gestió del servei dels mitjans de comunicació municipal de
l’Hospitalet de Llobregat durant l’any 2022 emès pel Director dels Mitjans de Comunicació de
l’Hospitalet de data 1 d’abril de 2022,

A proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut
i Esports, la Comissió de competències delegades del Ple, previ el dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
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VIST l’informe jurídic i la documentació que integra el present expedient.

Respecte a la inclusió de programes del catàleg de La Xarxa Audiovisual Local, a la temporada
2019-2020 es va començar a emetre l’informatiu territorial “Al dia Llobregat” coproduït amb altres
televisions de la zona. Al maig de 2020 es comença l’emissió del magazine “Ben Trobats” en
horari de matí i a l’abril d’aquest any 2021 es substitueix l’emissió del programa Ben Trobats per
la del magazine de tarda “Fet a Mida”.
2. Diari de L’Hospitalet
Pel que respecte al Diari de L’Hospitalet, la producció es manté d’ordinari des del 2012 en 11
edicions anuals i distribució de 105.000 exemplars a totes les bústies de la ciutat, tot i que a algun
exercici s’han arribat a editar 12. El quant al contingut, al primer semestre de 2018 es va incloure
una secció de districtes: primer amb edicions independents per cada districte i posteriorment amb
una única edició per la ciutat però incloent pàgines amb informació específica.
3. L’Hdigital
L’Hdigital és la plataforma multimèdia a Internet dels mitjans de comunicació de L’Hospitalet que
ofereix l’actualitat de la ciutat en diferents formats (informació escrita, vídeos i fotografies). Al
mateix temps, és el repositori dels altres mitjans de comunicació municipals (Televisió
L'Hospitalet i Diari L'Hospitalet) que permet consultar a la carta l'històric d’aquests mitjans.
L'Hdigital compta també d’aplicacions per a telèfons mòbils Android i Iphone.
L’Hdigital disposa de casi 40.000 notícies de text i de més de 24.000 vídeos, i és una de les fonts
d'informació històrica de L'Hospitalet més important que existeix.
Les notícies que contenen vídeo han augmentat responent a la tendència dels internautes a
consumir cada vegada més vídeos. Així, els vídeos publicats s’han multiplicat amb la
corresponent necessitat d’augmentar els recursos necessaris per fer efectiva aquest augment
del contingut i incorporar noves eines pel manteniment.
També tots els programes de producció pròpia de Televisió de L’Hospitalet es poden visionar a
demanda a través del portal L’Hdigital i també es dona la possibilitat als usuaris de seguir en
streaming directe tota la programació televisiva.
Al marge de les notícies d’actualitat i dels continguts televisius, al portal L’Hdigital també es
publiquen Galeries Fotogràfiques dels actes públics, socials i d’entitats més destacats de la ciutat.
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1. Televisió de L’Hospitalet
La programació televisiva s’ha anat adaptant a les necessitats comunicatives de la ciutat i la
programació pròpia 2020-2021 ha consistit en l’emissió d’un informatiu diari de 30 minuts de
duració de dilluns a divendres i dels programes “L’H en Joc” (dilluns de 20.00 a 21.00 h.), “Veïns”
(dimarts de 20.00 a 21.00 h.), “Aula L’H” (dimecres de 20.00 a 21.00 h.), “Taquilla Inversa” (dijous
de 20.00 a 21.00 h.) i “Batecs”, un espai de 15 minuts els divendres de reportatges en profunditat
i en primera persona sobre personatges locals.
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Segona.- La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A, desenvoluparà els serveis de
comunicació, segons el següent detall:

Data 2-6-2022

(.../...)
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CONDICIONS PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS DE COMUNICACIO MUNICIPALS

B

PRIMER.- CONVALIDAR l’actualització de les condicions per la prestació dels serveis de
comunicació municipals de data 20/07/2012 i de retransmissió de les sessions que se celebrin
dels Plens mitjançant el sistema d’streaming de data 26/11/2013 i transferència de l’aportació
pendent prevista al pressupost municipal de l’exercici 2022 a favor de La Farga, GEM SA i que
introdueix a les condicions per la prestació dels serveis de comunicació municipals les següents
actualitzacions per a l’exercici 2022, amb efectes 01/01/2022:

Cinquena.- L’import de la prestació del servei, d’acord amb l’informe d’evolució del pressupost
dels mitjans de comunicació elaborat per La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. és per
l’exercici 2022 de 2.593.289,40 € i de 18.000,00 € per les retransmissions dels Plens.”
SEGON.- DETERMINAR l’aportació econòmica, que en l’acord de la Comissió de Competències
delegades del Ple de “Condicions de prestació dels serveis de comunicació municipals per La
farga Gestió d’Equipaments Municipals”, de data 20/07/2012 i de retransmissió de les sessions
que se celebrin dels Plens mitjançant el sistema d’streaming de data 26/11/2013, passa a ser per
a l’exercici 2022, de 2.611.289,40 €.
TERCER.- APROVAR l’autorització i la disposició de la despesa per un import de 2.611.289,40
euros, de conformitat amb el punt anterior i amb càrrec a l’aplicació pressupostaria del pressupost
de l’exercici, 2122 02 4910 449.00.00, segons document de retenció de crèdit núm. 220018763
de data 7 d’abril de 2022.
...”
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L’Hospitalet de Llobregat, 26 de maig de 2022
El Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
PD (Decret 5759/2019 de 4 de juliol)
La cap de Servei de Contractació i Patrimoni
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Actualment hi ha perfils propis de L’Hdigital a Twitter, Facebook i Instagram, perfil de Televisió
de L’Hospitalet a Twitter i els programes de producció pròpia també tenen els seus propis perfils
en xarxes.

CVE 202210084980

4. Xarxes socials
Respecte a les xarxes socials l’objectiu bàsic és informar de les notícies/programes que es
produeixen i buscar seguidors entre els usuaris que entren a L'Hdigital per consultar aquesta
informació.
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Cal recordar que s’ha incorporat a la rutina habitual tant del Portal L’Hdigital com de la TV de
L’Hospitalet, la retransmissió per “streaming” dels Plens municipals, pel que tot i que al seu inici
va se un encàrrec per si mateix, des del 2019 és una activitat integrada en la programació habitual
tant del portal digital com de la televisió local.
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En 2017 tots els vídeos del portal L’Hdigital van ser migrat a la plataforma VIMEO amb el cost
econòmic i d’actualització que va comportar. Aquesta plataforma no va donar el resultat esperat
i en 2019 es va fer la migració de tot el contingut videogràfic a la plataforma “A la Carta”, integrada
en els serveis que la Xarxa Audiovisual Local ofereix a les televisions que formen part.
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