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1. VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ
1.1.

Descripció de Vallès Oriental Televisió

Vallès Oriental Televisió és una societat limitada unipersonal mercantil pública constituïda el 7
de setembre de 2009 i creada pel Consorci Teledigital de la demarcació de Granollers amb
l’objectiu de gestionar directament la gestió de la televisió pública.
El soci únic de la societat mercantil de titularitat pública Vallès Oriental Televisió SLU és el
Consorci Teledigital Granollers, una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
per complir amb els seus fins, constituïda el 13 de setembre de 2006.
El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers
(Consorci Teledigital Granollers) té la concessió d’una llicència per emetre en TDT a la comarca.
La societat de Vallès Oriental Televisió es crea amb l’objectiu d’esdevenir un mitjà d’informació
que pugui emetre notícies, reportatges, debats, oferint l’actualitat i la informació de les
activitats culturals, artístiques, polítiques i socials, mediambientals, esportives i associatives del
territori, recollint així la realitat de la vida quotidiana del conjunt dels municipis que formen
part del Consorci Teledigital Granollers i en general de la comarca del Vallès Oriental.
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Regeix la societat de Vallès Oriental Televisió:


Els seus estatuts.



La legislació de Règim Local, en especial el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 179/1995, de 13 de juny, per la Llei 2/1995.



La Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, de 23 de març.



La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya i
normes que la desenvolupen o modifiquen.



Les Instruccions Internes de Contractació i la normativa de contractació pública en
quant a la preparació i adjudicació de l’expedient.



L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que fa al personal
laboral.



L’Estatut del Treballador.



El Contracte Programa d’encomana de gestió.



Altres disposicions legals públiques i privades que li siguin d’aplicació en raó de la seva
naturalesa de societat mercantil de titularitat pública.

Vallès Oriental Televisió, que té com a principal activitat la realització d’activitats de producció i
emissió de televisió, encarregant la producció dels programes a altres empreses externes; té
per objecte social:


Instrumentar la gestió del servei de televisió de la demarcació que té atribuïda el
Consorci Teledigital Granollers.



La gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana, executant
els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions entre els ciutadans i
les administracions locals directa o indirectament integrants d'aquesta societat.



Participar conjuntament amb les Administracions públiques o persones jurídiques
privades en la gestió dels serveis d'aquesta naturalesa.



La realització de totes aquelles activitats o serveis que siguin instrumentals de les
activitats referides en els apartats anteriors.
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La gestió i administració dels equipaments destinats a la comunicació audiovisual i
cultural que li siguin adscrits.



Programar i gestionar, directa o indirectament, les ajudes destinades al foment de la
producció audiovisual.



La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits a la
societat, així com aquella que es concreti dels acords de col∙laboració i/o coproducció
amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció audiovisual, haurà fer‐se
observant els criteris deontològics de la professió periodística i tots aquells que es
derivin de les disposicions del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i del conjunt de
normatives que es puguin observar en els aspectes de concurrència i representativitat
continguts en la Llei de l'Audiovisual de Catalunya.



La comercialització i el lloguer del material tècnic de la societat, així com l'arrendament
de serveis tecnològics i/o d'espais dels equipaments que li siguin adscrits.



La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits, així com
aquella que es concreti dels acords, convenis o contractes onerosos de col∙laboració i/o
coproducció amb tots els agents , públics i privats.

1.2.

Municipis membres del Consorci Teledigital de Granollers

El Consorci Teledigital de Granollers està format al 2014 per 9 ajuntaments de la comarca:


Aiguafreda



La Garriga



Bigues i Riells



Granollers



Caldes de Montbui



La Roca del Vallès



Canovelles



Les Franqueses del Vallès



Cànoves i Samalús

1.3.

Personal

Les oficines de Vallès Oriental Televisió estan situades al Centre Audiovisual, a Roca Umbert
Fàbrica de les Arts de Granollers.


Director / gerent de Vallès Oriental Televisió: Albert Jordana Casajuana



Cap d’informatius: Clara Armengol Pi de la Serra

o
o
o

o
o
o
o
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A continuació es detalla la plantilla de treballadors:


Treballadors en alta a l'inici: 3 treballadors.



Treballadors en alta al final: 2 treballadors.



Plantilla mitjana total: 2 treballadors.

La plantilla de treballadors de VOTV es compon, per tant, de tres treballadors: el director
gerent, la cap d’informatius i la cap de continguts. El mes de febrer, però, la responsable de
continguts deixa vacant el seu lloc i a partir d’aquesta data les seves tasques queden assumides
entre la direcció, la cap d’informatius i un suport extern.

Organigrama del Consorci i de la societat Vallès Oriental Televisió

PLE DEL CONSORCI
COMISSIÓ EXECUTIVA
CONSELL ASSESSOR
PRESIDENT
secretari

ADMINISTRACIÓ

DIRECTOR‐GERENT

interventor

SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SL

DIRECTOR

CAP D’INFORMATIUS

CAP DE CONTINGUTS
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1.4.

Òrgans de govern de Vallès Oriental Televisió

La direcció i administració de la societat, durant l’exercici 2015, l’exerceixen els òrgans
següents:


La Junta General



El Consell d’Administració



La Gerència

La Junta General
La Junta General és assumida pels membres del ple del Consorci que són un representant dels
Ajuntaments de Granollers, Aiguafreda, Caldes de Montbui, La Roca del Vallès, La Garriga,
Canovelles, Cànoves i Samalús, Bigues i Riells i Les Franqueses del Vallès.
Actuaran com a president i secretari, el president i secretari del ple del Consorci i la Junta
General es reuneix un cop a l’any, dins dels sis primers mesos de cada exercici. Totes les altres
reunions seran extraordinàries.
La Junta General és convocada pel president el Consell d’Administració, previ acord d’aquest
òrgan. La Junta General Extraordinària podrà ser convocada sempre que el Consell
d’Administració ho estimi convenient per als interessos socials i haurà de ser‐ho quan ho
sol∙liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General.
Les funcions de la Junta General:


Nomenar i separar els membres del Consell d’Administració.



Censurar la gestió social, l’aprovació dels comptes i el balanç de l’exercici anterior.



Aprovar el programa d’actuació, inversions i finançament.



Modificar els estatuts de la societat.



Augmentar o disminuir el capital social.



Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la societat.



Les altres funcions que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada li atribueixi.



Designar el Gerent a proposta del Consell d’Administració.
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Membres de la Junta General:


Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president



Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga), vicepresidenta



José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles)



Joan Vila Massagué (Ajuntament de Bigues i Riells)



Joan Vila Matabacas (Ajuntament d’Aiguafreda)



Isidre Pineda Moncusí ( Ajuntament de Caldes de Montbui)



Josep Lluis López i Carrasco (Ajuntament de Cànoves)



Manel Álvarez Herrera (Ajuntament de La Roca)



Francesc Colomé i Tenas (Ajuntament de Les Franqueses)

Secretària per delegació: Núria Blanchar Cazorla
Interventor: Francesc Aragon Sánchez

Nova Junta General
A partir del 22 de juliol de 2015 i arrel de les eleccions municipals, els membres de la Junta
General van canviar, assumint des d’aleshores la responsabilitat els següents membres:


Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president



Francesc Colomé i Tenas (Ajuntament de Les Franqueses) vicepresident 1r



Núria Carné Navarro (Ajuntament de Caldes de Montbui) vicepresidenta 2a



José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles)



Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga)



Xavier del Villar Berenguel (Ajuntament de La Roca del Vallès)



Joan Moreno León (Ajuntament de Bigues i Riells)



Carme Barrio Julio (Ajuntament de Cànoves i Samalús)



Joan Vila Matabacas (Ajuntament d’Aiguafreda)
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Consell d’Administració
Vallès Oriental Televisió és una societat regida i administrada pel Consell d’Administració.
La durada del càrrec de conseller serà fins a un màxim de 4 anys podent cessar abans quan es
produeixi la celebració de les primeres eleccions locals. El Consell d’Administració haurà de
nomenar un president i un vicepresident. El president del Consell ho serà de la societat i li
correspondrà vetllar pels acords del Consell, al qual representa.
Els acords del Consell es prendran per majoria simple dels assistents a la reunió, que serà
convocada pel president o vicepresident. En cas d’empat, decidirà el vot personal del president.
El Consell d’Administració es reuneix sempre que ho decideixi el president, bé per iniciativa
pròpia o quan ho sol∙liciten dos dels seus membres, i podrà acordar l’assistència a les seves
reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu
però sense vot.
Les funcions del Consell d’Administració:
A continuació, detallem algunes de les tasques més importants del Consell d’Administració:


Portar la direcció dels negocis de l’entitat, atorgar tota classe d’actes, contractes o
negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir;
transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, i fer propostes i
acceptar adjudicacions.



Atorgar contractes de treball, nominar i acomiadar factors i empleats, formalitzar
contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere,
enviaments i girs, celebrar operacions d’arrendament financer, mobiliari o immobiliari,
amb la més àmplia llibertat de pactes.



Formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre‐la a la Junta General.



Formular, per sotmetre‐ho a l’aprovació de la Junta General, el Programa d’Actuacions
d’Inversions i Finançament amb allò que estableix l’article 18 dels estatuts.

Hi ha més tasques que es detallen als estatuts de Vallès Oriental Televisió, que es poden consultar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7/12/2009, número 292, pàgina 142.

Membres del Consell d’Administració:


Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president
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Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga), vicepresidenta



Isidre Pineda Moncusí ( Ajuntament de Caldes de Montbui), vocal



Manel Álvarez Herrera (Ajuntament de La Roca), vocal



Josep Lluis López i Carrasco (Ajuntament de Cànoves), vocal



José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles), vocal



Joan Vila Massagué (Ajuntament de Bigues i Riells), vocal

Nou Consell d’Administració
A partir del 22 de juliol de 2015 i arrel de les eleccions municipals, els membres del Consell
d’Administració van canviar, assumint des d’aleshores la responsabilitat els següents membres:


Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president



Francesc Colomé i Tenas (Ajuntament de Les Franqueses) vicepresident 1r



Núria Carné Navarro (Ajuntament de Caldes de Montbui) vicepresidenta 2a



José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles)



Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga)



Xavier del Villar Berenguel (Ajuntament de La Roca del Vallès)



Joan Moreno León (Ajuntament de Bigues i Riells)



Carme Barrio Julio (Ajuntament de Cànoves i Samalús)



Joan Vila Matabacas (Ajuntament d’Aiguafreda)

A partir d’aquesta data, es va decidir que tots els membres de la Junta formarien part també
del Consell d’Administració.

La Gerència
La gerència l’assumeix la persona que ostenta la direcció del servei de televisió designada pel
Consorci. El gerent de Vallès Oriental Televisió és Albert Jordana Casajuana.
A continuació citem algunes de les tasques més destacades del gerent:
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Determinar els plans d’actuació financers, materials i humans conjuntament amb el
President, així com els mitjans per aconseguir els objectius socials.



Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que se li atorguin en
l’acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o
poders conseqüents.



Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d’Administració. Podrà assistir
amb veu, però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració
sempre que se’l convoqui.

Hi ha més tasques que es detallen als estatuts de Vallès Oriental Televisió, que es poden consultar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7/12/2009, número 292, pàgina 143.

El 3 de juny de 2015, Albert Jordana va ser escollit president de la Coordinadora de les
Televisions Públiques Locals de Catalunya, entitat que vetlla pels interessos comuns de les
diferents televisions locals públiques del territori català.

1.5.

Objectius

Vallès Oriental Televisió va néixer amb el repte de convertir‐se en la televisió de referència a la
comarca i amb uns objectius concrets:



Garantir la màxima cobertura informativa possible de tots els pobles segons criteris
estrictament periodístics, tot fent una televisió de proximitat.



Col∙laborar estretament amb els ajuntaments per garantir que tots els municipis del
Consorci tinguin la mateixa consideració i gaudeixin dels mateixos serveis.
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Garantir un arxiu audiovisual dels fets més destacables de cada municipi.



Ser un servei públic per informar, entretenir i encoratjar la participació ciutadana.



Fer una televisió de proximitat i territorial.



Oferir una programació diversa sobre la comarca, donant prioritat a tots els pobles
integrants al Consorci.



Fer una televisió identificativa del Vallès i protagonitzada pels vallesans.



Fer una televisió on la qualitat i la pluralitat dels continguts esdevenen els ítems de
treball.
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2. COMPTES
2.1.

Resultat operatiu

El resultat operatiu de Vallès Oriental Televisió l’any 2015 és de 4.118,75 €. El resultat
comptable ha estat de ‐626.423,10 €. Un cop obtingut aquest resultat i per tal d’obtenir el
resultat operatiu, cal aplicar l’aportació rebuda per part del Consorci Teledigital de Granollers:
630.541,85 €.

INGRESSOS I DESPESES
Despeses generals
Despeses d’amortització
Ingressos de mercat
Impost sobre Societats
Resultat Comptable
Aportació del soci únic (Consorci) per cobrir el dèficit
d’explotació
Resultat operatiu = Σ (aportació – resultat comptable)
Regularització 1 = Σ (Inversions de l'exercici corrent ‐
amortització)
Regularització 2 = Impost de Societats
Σ regularitzacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O FONS DE MANIOBRA
(patrimoni net – actiu no corrent)

2015
‐884.572,39 €
‐3.830,89 €
261.772,46 €
207,72 €
‐626.423,10 €
630.541,85 €
4.118,75 €
3.197,43 €
207,72 €
3.405,15 €
713,60 €
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Fons de maniobra acumulat

Despeses generals
Despeses d’Amortització

2009‐2012

2013

2014

2015

‐3.167.285,75 €

‐818.267,44 €

‐874.897,68 €

‐884.572,39 €

‐23.410,59 €

‐6.493,89 €

‐2.731,12 €

‐3.830,89 €

441.802,37 €

193.544,79 €

241.083,14 €

261.772,46 €

1.538,03 €

‐725,90 €

281,62 €

207,72 €

‐2.747.355,94 €

‐631.942,44 €

‐636.264,04 €

‐626.423,10 €

2.791.097,07 €

632.294,39 €

637.000,00 €

630.541,85 €

43.741,13 €

351,92 €

735,96 €

4.118,75 €

Ingressos (producció, publicitat
i altres)
Impost beneficis (diferències
temporàries)
COMPTE DE RESULTATS
Aportacions Consorci
Teledigital Granollers
Resultat (compte resultats +
aportació)
Patrimoni net (∑ Resultat)

48.947,76 €

Actiu no corrent (VNI + I/S)

14.613,29 €

Fons de maniobra (actiu
corrent – passiu corrent)
Patrimoni net – actiu no

34.334,47 €

corrent

2.2.

Ingressos

VOTV finança el servei a través d’aportacions públiques per part del Consorci Teledigital
Granollers (fruit de les quotes dels Ajuntaments membres) i dels ingressos de mercat o privats
obtinguts per la seva activitat.
A l’any 2015, les aportacions del Consorci han permès finançar un 71,80 % de la despesa i la
resta, s’ha pogut finançar amb els ingressos propis de VOTV obtinguts de la seva activitat. Així
doncs, l’any 2015, VOTV ha rebut en concepte d’aportacions la xifra de 630.541,85 € i ha
obtingut 261.772,46 €, € de la venda de publicitat, programes, notícies i reportatges i còpies de
DVD (20.689,32 € més que l’any 2014), que representa un 29,82 € dels ingressos. Com es veu
en el gràfic, l’activitat de VOTV ha permès augmentar any rere any els ingressos de mercat i
disminuir les aportacions públiques.
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Aportacions
Les aportacions rebudes per part del Consorci es comptabilitzen com aportacions rebudes del
soci per sufragar el dèficit d’explotació del canal donat que els ingressos generats per la pròpia
activitat de VOTV són insuficients per finançar la totalitat de les despeses.
Aquestes aportacions venen reflectides en el contracte programa subscrit entre Vallès Oriental
Televisió i el Consorci Teledigital Granollers. Atès les aportacions provinents dels diferents
Ajuntaments, es pot establir que VOTV representa per cada ciutadà de les poblacions que
integren el canal una despesa anual de 4,55€.

Ingressos de mercat
Com s’ha comentat anteriorment, els ingressos de mercat de VOTV provenen de la venda de
publicitat, comercialització de programes, venda de notícies i reportatges, i altres ingressos.
Cal assenyalar que s’han superat amb escreix els objectius plantejats ja que s’ha aconseguint un
augment dels ingressos de mercat, que s’han situat en 261.772,46 €, respecte els 241.083,14 €,
de l’any anterior.
Si comparem en detall aquests ingressos de mercat de 2015 amb el 2014, veiem que hi ha
algunes diferències. L’any anterior la venda de producció de programes va suposar un 52,68 %
dels ingressos i en el 2015 representen un 56,25 %. Pel que fa a ingressos de publicitat,
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observem un petit augment ja que al 2014 van suposar un 31,26 % i al 2015, un 32,65 %. La
venda de notícies ha disminuït, situant‐se en un 9,36 %, respecte a 13,20 % de l’any anterior, a
causa d’un canvi de criteri a les imputacions. A continuació s’exposa les xifres dels ingressos de
mercat comparatives amb l’exercici anterior, i el gruix que representa cada categoria.

Detall Xifra de Negoci 2014

Detall Xifra de Negoci 2015

‐ Producció
La comercialització de la producció suposa la principal font de finançament dins dels ingressos
de mercat. El gruix de la producció es comercialitza amb la Xarxa Audiovisual Local, ja que
aquesta entitat encarrega a VOTV diverses produccions de programes que nodreixen la
programació que la Xarxa emet en cadena per totes les televisions locals de Catalunya.
Al 2015 hi hagut un augment de la comercialització de la producció ja que VOTV ha produït
nous programes per la Xarxa, destacant la coproducció de la sèrie documental “1714, la guerra
a comarques”, que va acabar la seva producció al 2015; la sèrie “Pintant el gris” sobre els
darrers anys del franquisme a Catalunya i “Planeta Canalla”, el programa infantil que inclou
reportatges i entrevistes a nens i nenes de la comarca. També s’han realitzat altres programes
habituals com La Setmana Radial i les col∙laboracions als programa “País, km 0”, “1món.cat” i
“Ben Trobats”.
També cal destacar la producció de programes patrocinats com “Viure des de l’Essència” o
programes de petit format com “Els consells de l’Ernest” o “Fogons”. Aquestes produccions es
realitzen amb personal propi o subcontractant el servei amb productores del territori o
personal autònom.
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‐

Venda de notícies

VOTV també fa de corresponsal de la seva zona de cobertura i ven a la Xarxa diàriament un
important volum de notícies i peces informatives per emetre als informatius AL DIA i Esports en
Xarxa. Aquestes vendes es tradueixen amb un ingressos quan es supera un nivell de
contribucions. El conjunt de notícies que VOTV ha produït per la Xarxa situa al nostre canal
entre una de les televisions locals de Catalunya que aporta més noticies del seu territori als
informatius de la Xarxa.

‐

Publicitat

VOTV obté ingressos publicitaris a través d’una gestió interna i a través d’una gestió externa. Els
ingressos publicitaris obtinguts de forma directa pel personal de VOTV suposen uns ingressos
sense costos afegits, però en canvi, la gestió externa de la publicitat a través de personal
autònom extern implica el corresponent pagament d’honoraris a aquest personal, motiu pel
qual, alhora de calcular el rendiment net de la publicitat cal tindre present les despeses
afegides. Val a dir, però, que des de l’any 2010 fins ara, tot considerant l’entorn generalitzat de
crisi econòmica, els ingressos publicitaris han anat creixent consolidant la marca VOTV i gaudint
d’un mercat que es preveu creixi de forma gradual en els propers anys. La gestió comercial
envers la publicitat realitzada fins ara suposa una inversió potencial a llarg termini i respecte el
2014 ha augmentat quasi un 35%, principalment pels patrocinis de programes, les gestions
publicitàries fetes a mida i el contracte publicitari realitzat amb la Coordinadora de les
Televisions Locals per incloure publicitat de la Generalitat de Catalunya.

‐

Altres ingressos

De forma residual, VOTV obté altres ingressos que ajuden a finançar l’activitat del canal, com
ara, venda de còpies de DVD, i produccions puntuals per encàrrec d’algun ajuntament
consorciat.

2.3.

Despeses

Les despeses en el seu conjunt han augmentat lleugerament de 877.347,19 € al 2014 a un total
de 888.125,55 € al 2015. Les despeses en serveis exteriors han representat al 2015 un 61,77 %
del total, mentre que al 2014, van representar un 58 %. En les partides de despeses de personal
i despeses d’explotació si s’ha reduït la xifra, situant‐se al 2015 en 15,95 % les despeses de
personal i 21,88 %, les d’explotació.
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548.637,91 €

194.229,21 €

141.635,26 €

3.830,89 €

‐207,72 €

363.420,00 €

69.298,89 €

21.422,23 €

14.982,36 €

25.560,00 €

8.436,00 €

2.772,79 €
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2.4.

Estats comptables

2.4.1. Compte d’explotació
INGRESSOS
Producció
Publicitat
Venta de noticies
Altres ingressos
DESPESES D'EXPLOTACIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES FINANCERES
DOTACIÓ AMORTITZACIO
RESULTAT

2014

2015

EVOLUCIÓ

241.083,14 €
127.012,10 €
75.367,68 €
31.821,56 €
6.881,80 €

261.772,46 €
147.246,99 €
85.461,32 €
24.493,76 €
4.570,39 €

8,58 %
15,93 %
13,39 %
‐23,03 %
‐33,59 %

702.247,14 €
171.701,38 €
667,55 €
2.731,12 €
‐636.264,05 €

742.542,95 €
141.635,26 €
186,46 €
3.830,89 €
‐626.423,10 €

5,74 %
‐17,51 %
‐72,07 %
40,27 %
‐1,55 %
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2.4.2. Balanç
ACTIU

2014

ACTIU FIX
Immobilitzat Immaterial
Immobilitzat Material
Actius per impost diferit
ACTIUS CIRCULANT
Anticipis proveïdors
Deutors
Tresoreria
TOTAL ACTIU

11.208,14
0,00
10.114,39
1.093,75
329.642,23
0,00
230.829,11
98.813,12
340.850,37

PASSIU

14.613,29
0,00
13.311,82
1.301,47
365.980,57
0,00
299.267,72
66.712,85
380.593,86

2014

FONS PROPIS
Capital
Aportacions
Resultats Negatius
Resultat de l’exercici
PASSIU CIRCULANT
Provisions
Deutes a curt termini
Creditors a curt termini
TOTAL ACTIU

2015

44.829,00
3.006,00
4.057.385,43
‐3.379.298,38
‐636.264,05
296.021,37
9.126,25
432,45
286.462,67
340.850,37

299.267,72 €

66.712,85 €

13.311,82 €

1.301,47 €

0,00 €

2015

324.078,25 €

48.947,75
3.006,00
4.687.927,28
‐4.015.562,43
‐626.423,10
331.646,11
6.931,93
635,93
324.078,25
380.593,86

48.947,75 €

7.567,86 €
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3. VALLÈS ORIENTAL AL CENTRE AUDIOVISUAL
3.1.

Instal∙lacions

Vallès Oriental Televisió està situat a les instal∙lacions del Centre Audiovisual a Roca Umbert
Fàbrica de les Arts de Granollers, en marxa des de l’any 2010. En aquest Centre Audiovisual,
Vallès Oriental Televisió disposa d’un espai de 400 metres quadrats equipats tecnològicament i
en ple funcionament.
Vallès Oriental Televisió disposa d’una redacció, un plató virtual, una sala de realització i una
sala de continuïtat. Vallès Oriental Televisió gaudeix d’aquests espais equipats tecnològicament
gràcies a un conveni de lloguer i d’un contracte de lissing amb Granollers Audiovisual, SL,
empresa que pertany a l’Ajuntament de Granollers. Entre les dues societats s’ha formalitzat un
conveni de col∙laboració del qual pengen dos contractes :


Un contracte d’arrendament d’instal∙lacions i serveis



Un contracte d’arrendament per l’equipament electrònic
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Principals equipaments de VOTV al Centre Audiovisual
Les instal∙lacions de Vallès Oriental Televisió es troben situades en dues plantes. A la primera
planta hi ha totes les dependències tècniques i a la segona planta, la sala de redacció.


Redacció

Les instal∙lacions disposen d’una zona diàfana on es troba la redacció, administració i direcció.










Magatzem tècnic
Sala de control de Continuïtat
Sala de control de Realització
Camerinos i sala d’espera
Sala de postproducció
Equipament tècnic
Sala de control de realització
Camerinos i sala d’espera
Sala de postproducció

Cal destacar que Ràdio Granollers s’ha instal∙lat a la sala de postproducció i VOTV ha passat aquest
espai a la planta superior. Per tant, s’ha disminuït la despesa de lloguer de VOTV.
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4. MODEL DE PRODUCCIÓ DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ
4.1.

Externalització de serveis

Vallès Oriental Televisió des dels seus inicis va optar per crear un model de producció basat en
una externalització d’un conjunt de serveis amb la finalitat d’oferir un model de producció
òptim, amb la màxima qualitat professional, el mínim cost possible i sense càrregues de
personal directa. Per tant, per mitjà d’un concurs públic es van externalitzar els serveis
d’informatius i serveis tècnics, serveis que gestionen i produeixen el conjunt de la producció
pròpia del canal, sota la direcció del personal de la societat.
La empresa externa porta també a terme els serveis tècnics necessaris per a la gestió del canal
televisiu, incloent els serveis de continuïtat, realització, postproducció, grafisme i retolació,
ingesta i gestió de continguts, gestió de la web i equipament tècnic.
Des del mes de maig del 2010 i fins a l’abril de 2013 aquest servei el gestionava la productora
Catalana de Televisió Local 97, CTL, empresa que es va adjudicar el concurs per un any, més la
corresponent pròrroga d’un any més. A partir de l’1 de maig de 2013 i fins el 31 de desembre
de 2014, l’empresa que gestiona VOTV és Lavinia Tecno SL, que al llarg del 2013 canvia de nom
i passa a anomenar‐se Amaranta Teckom SL i al llarg del 2014 torna a canviar de nom i passa a
anomenar‐se La Productora SL, que també pertany al mateix grup empresarial. Al gener de
2015 l’empresa NewMedia Audiovisual del grup Lavinia guanya el concurs per un any, més un
any de pròrroga.
Altres programes o projectes de Vallès Oriental Televisió s’encarreguen de manera puntual a
productores de la comarca, alhora que es fa ús de serveis externs en aspectes com el
manteniment tècnic, la comptabilitat i la publicitat.

26 MEMÒRIA 2015 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

5. PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ PRÒPIA
5.1.

Criteris

La programació de Vallès Oriental Televisió s’adiu a la identitat de la cadena i, per tant, segueix
uns criteris de programació:









Informar a través de les notícies amb un focus comarcal.
Donar cobertura del món esportiu i cultural del territori.
Fer difusió i donar suport a les activitats de les entitats del territori.
Estimular el coneixement a través de continguts sobre història, art, cultura i altres temes
vistos des de la proximitat.
Potenciar la identitat cultural local.
Garantir el dret d’accés als diferents grups polítics i socials.
Trobar sinergies de participació amb la població civil.
Difondre i fomentar l’ús de la llengua catalana.

La programació de Vallès Oriental Televisió està integrada per diferents tipus de produccions:


Producció pròpia: Són tots aquells programes realitzats i produïts per VOTV directament.

 Producció de la Xarxa de Televisions Locals: Es tracta de la producció que ve proporcionada
per la Xarxa, ja sigui programada en cadena o bé de manera sindicada.
 Producció aliena. Es aquella producció que no ha estat produïda ni per VOTV ni per la Xarxa
i ha estat adquirida per VOTV per emetre puntualment. Es tracta d’algun documental o bé
pel∙lícula que s’ha emès ocasionalment.
TIPUS DE PRODUCCIÓ

%

PRODUCCIÓ PRÒPIA

56,9 %

PRODUCCIÓ SINDICADA (XTVL)
PRODUCCIÓ ALIENA

41,4 %
1,7 %
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5.2.

Producció pròpia

Al 2015, VOTV ha produït un total de 710 hores: 384 hores de producció pròpia regular (de
dilluns a divendres), 231 hores de programació de cap de setmana, 26 hores de programes
especials, 21 hores de retransmissions esportives, 36 hores de producció especial per a la Xarxa
i 12 hores d’altres tipus de programacions.

La producció de Vallès Oriental Televisió s’articula d’acord als criteris exposats anteriorment,
essent la informació propera i de qualitat un dels pilars de la seva programació.

5.2.1. Programació pròpia regular
La programació setmanal fixa que Vallès Oriental Televisió ha emès durant el 2015 ha
representat un total de 710 hores, una xifra que augmenta respecte al 2014, en que es van
compatibilitzar un total de 692,5 hores. A continuació detallem els programes regulars
setmanals fixes emesos en prime time:

Infovallès. Programa informatiu amb notícies sobre els
municipis que formen part del Consorci i amb tota la
informació sobre el més destacat de la nostra comarca. Al
2015 l’Infovallès incorpora també entrevistes d’actualitat i
augmenta de durada, passant de 25 a 35 minuts. Presentat
per Pere Puig.
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Infoesports. Programa sobre els esports de la comarca,
principalment dels municipis que formen part del
Consorci. Presentat per Miki Guell.

+Infoesports. Programa que s’emet els divendres i que
inclou entrevistes i prèvies del cap de setmana sobre els
esports de la comarca, principalment dels municipis que
formen part del Consorci. Presentat per Miki Guell.

Perfils. Programa que inclou entrevistes a personatges
rellevants de la vida social i cultural dels pobles que
formen part del Consorci. Presentat fins a l’octubre per
Dàmaris Moreno i de novembre a desembre per Dani
Agudo.

Entitats. Programa dedicat a conèixer en profunditat les
entitats dels municipis que formen part del Consorci a
través d’entrevistes, reportatges... Presentat fins al
novembre per Anna Entraigas i al desembre per Anna
Ansia.

Busquem respostes. Programa d’entrevistes als polítics
i personalitats destacades del Vallès Oriental. Presentat
per Clara Armengol.

Planeta Canalla. Programa coproduït per Vallès Visió i
La Xarxa, dedicat als més petits de la casa, amb
entrevistes, concurs de preguntes sobre el Vallès i
reportatges d’interès a la comarca. Presentat per Rafa
Navarro.
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A prop del Doc. Programa mensual amb l’emissió d’un
documental i entrevistes als seus protagonistes.

Picalletres. Programa‐concurs que VOTV produeix per
cinquena vegada. Presentat per Anna Entraigas.

Infofesta. Programa dedicat a les festes majors dels
municipis que formen part del Consorci.

VOTV proposa. Agenda cultural amb una selecció dels
actes i esdeveniments culturals dels municipis que formen
part del Consorci.

Viure des de l’essència. Entrevistes a professionals de
diferents àmbits i disciplines, des d’artistes, passant per
esportistes, docents, terapeutes, metges... amb l'objectiu
de compartir la part més íntima i humana de cada
personatge i conèixer així l'essència de la seva vida.
Presentat per Gloria Montasell.
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Franja d’emissió del programa Poble a poble
Programa que VOTV emet els caps de setmana i que conté totes les notícies i els principals
programes organitzats poble a poble.
Els horaris de programació de Poble a poble són:
Dissabte:

Diumenge:

12 h. Aiguafreda

11.30 h. La Roca del Vallès

14 h. Canovelles

14.30 h. Les Franqueses del Vallès

15 h. Bigues i Riells

15.30 h. Cànoves i Samalús

17 h. Caldes de Montbui

16 h. La Garriga
22 h. Granollers

5.2.2.

Producció pròpia especial

Els programes especials que Vallès Oriental Televisió ha produït i emès durant el 2015 han estat
els següents:


Cantem al Nadal



A la recerca del Lauro



El somni de Coleridge



Coleridge's Dream Suite



Benin, el somni continua



Projecte Cantània



Especial Festa Major de Canovelles 2015



Compartint escenaris



Escena grAn ‐ Gala de presentació de la nova
temporada



Debat Electoral ‐ Eleccions al Parlament



Debat post electoral‐ Eleccions al Parlament
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Prehistòrica 2015



Concert 40è aniversari de l'Escola Municipal
de Música Joan Valls de Caldes de Montbui



Debat electoral ‐ Eleccions generals 2015



Especial Fira de l'Ascensió



Els Reis Mags arriben al Vallès Oriental



Especials Festa Major Blancs i Blaus



Especial La Mitja



Resum de l’any 2015



Resum de l'any 2015. Esports



Un Nadal amb Swing



Escaldàrium, la festa entre el cel i l’ínfer



Concert d’any nou La Roca del Vallès



Especial Sant Jordi 2015

Producció pròpia de programes seriats emesos conjuntament amb la Xarxa:
• La Setmana Radial: Programa produït i coordinat per VOTV amb la col∙laboració de
diferents televisions de l’àrea metropolitana de Barcelona, com ara, Vallès Visió, M1 tv,
ETV, Televisió Badalona, etc. Està presentat per Pere Puig.
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• País km 0: Espai d'entreteniment per a les tardes d'estiu, fet cada dia des d'un municipi
diferent. 'País km 0' ressegueix el calendari festiu i mostra el paisatge social i cultural de la
Catalunya més propera a partir de les petites històries i les vivències dels vilatans que
acullen l'equip. El programa va visitar Caldes de Montbui, La Garriga i Granollers.

• 1 món.cat: Magazine en antena tots els dissabtes i diumenges, que es va començar a
emetre al setembre de 2014. Cada cap de setmana un poble, comarca o esdeveniment
singular esdevenen el fil conductor del programa per donar a conèixer la diversitat i la
riquesa del país, explicades des de la proximitat i amb els ulls dels seus protagonistes.
La cultura, la gastronomia, el patrimoni i les històries dels personatges més entranyables
tindran cabuda en dues hores de directe fetes per les televisions.

Programes coproduïts amb productores del territori:


Agenda Teatre Auditori Granollers (Gescat)



Picalletres (Produccions Planetarias)



Producció de publicitat (Videoestudi)



Producció de reportatges per la Xarxa (Carles Riobó)



Producció de reportatges per la Xarxa (Sergi Masó)



El Vallès Educa (MediainfoSbd)
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5.3.

Producció a la Xarxa de Televisions Locals

De dilluns a divendres:
‐ De 7 a 9 h. Noticies en Xarxa
‐ De 9 a 10 h. L’entrevista (en aquest espai hi participen com a entrevistadors diferents
periodistes i directors de les diverses televisions locals)
‐ De 14 a 14.30 h. Al dia migdia – informatiu
‐ De 19.30 a 20 h. Esports en Xarxa
‐ De 18 a 20 h. País km.0 (emissió durant el juliol i l’agost)
‐ De 19 a 19.30 h. Notícies en Xarxa

Dissabte i diumenge:
‐ De 18 a 20 h. 1 món.cat
‐ De 20 a 21:30 h. En Joc – Programa esportiu (a partir de setembre l’horari passa a
ser de 20 a 21.30 h)
‐ De 21.30 a 22 h. Al dia Cap
de Setmana

Diumenge:
‐ De 12.30 a 14:30 h. Futbol En Joc (Retransmissió d’un partit de futbol)
Altres programes produïts per la Xarxa, però sense emissió en cadena són: Gaudeix la festa,
Caminant per Catalunya, Aventura’t, Última sessió, Dosos amunt!, Famílies i escola, De
tee a green TV, Temporada Alta, La Barca de l’Andreu, Carreteres, Fòrum Gastronòmic,
Enderocktv, Som Tecnològics, Teló de Fons, Terra de turisme, Adolescents.cat i Històries
particulars.
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5.4.

Programació en PRIME TIME

Vallès Oriental Televisió ha emès durant el 2015 en prime time (la franja horària amb major
audiència): l’Infovallès, l’Infoesports, Infoesports+, Perfils, Entitats, Viure de l’essència,
Picalletres i La Setmana Radial.
HORARIS:
‐ 20 h, 21 h, 22 h i 24 h. Infovallès (de dilluns a divendres)
‐ 20.30 h, 21.30 h, 22.30h i 00.30 h. Infoesports (dilluns)
‐ 20.45 h, Perfils (dimarts)
‐ 20.30 h. Picalletres (dimarts)
‐ 23 h. Viure des de l’essència (dimecres)
‐ 20.45 h. Entitats (dijous)
‐ 23 h. La Setmana Radial (dijous)
‐20.30 h, 21.30 h, 22.30h i 00.30 h. + Infoesports (divendres)
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5.5.

Graelles de programació

 PRIMER SEMESTRE 2015: Programació de 8 a 20h
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE
8:00
8:15
8:30
ÚLTIMA SESSIÓ 70
8:45
9:00
HISTÒRIES PARTICULARS 41
9:15
9:30
FAMÍLIES I ESCOLA 60
9:45
10:00
CAMINANT PER CATALUNYA 128
10:15
GAUDEIX LA FESTA 191

INFOVALLÈS

NOTÍCIES EN XARXA

ÚLTIMA SESSIÓ 70
L'ENTREVISTA
GAUDEIX LA FESTA 191

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

AVENTURA'T 143
ÚLTIMA SESSIÓ 69

FAMÍLIES I ESCOLA 60

CAMINANT PER CATALUNYA 128

HISTÒRIES PARTICULARS 41

LA SETMANA RADIAL 66

ÚLTIMA SESSIÓ 70

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

GAUDEIX LA FESTA 190

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7*

DIÀLEGS (SENSE CUA)

FAMÍLIES I ESCOLA 60

HISTÒRIES PARTICULARS 41

GAUDEIX LA FESTA 191

LA SETMANA RADIAL 66

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

POBLE A POBLE Aiguafreda

POBLE A POBLE Canovas

HISTÒRIES PARTICULARS 40

FAMÍLIES I ESCOLA 60

CAMINANT PER CATALUNYA 128

HISTÒRIES PARTICULARS 41

LA SETMANA RADIAL 66
POBLE A POBLE

POBLE A POBLE La Roca

LA SETMANA RADIAL 65

GAUDEIX LA FESTA 190

FAMÍLIES I ESCOLA 60

AVENTURA'T 142

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

Bigues

AL DIA MIGDIA

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

POBLE A POBLE Canovelles

POBLE A POBLE Les
Franqueses

CAMINANT PER CATALUNYA 128

AVENTURA'T 143
DIÀLEGS (SENSE CUA)

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

LA SETMANA RADIAL 66

AVENTURA'T 143

CAMINANT PER CATALUNYA 128

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

ÚLTIMA SESSIÓ 69

FAMÍLIES I ESCOLA 60

CAMINANT PER CATALUNYA 128

EL CONSELLS DE
L'ERNEST/SALVIDURIA

GAUDEIX LA FESTA 190

LA SETMANA RADIAL 65

AVENTURA'T 142

HISTÒRIES PARTICULARS 41

INFOVALLÈS

ÚLTIMA SESSIÓ 69

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

CAMINANT PER CATALUNYA 128

FAMÍLIES I ESCOLA 60

HISTÒRIES PARTICULARS 40

THE TEE A GREEN TV 109*

AVENTURA'T 143

GAUDEIX LA FESTA 191

CAMINANT PER CATALUNYA 128

FAMÍLIES I ESCOLA 60

GAUDEIX LA FESTA 191*

FAMÍLIES I ESCOLA 60

AVENTURA'T 143*

THE TEE A GREEN TV 109

EL CONSELLS DE
L'ERNEST/SALVIDURIA

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

HISTÒRIES PARTICULARS 41

13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:15
16:30
16:45

LA SETMANA RADIAL 66
POBLE A POBLE Caldes

1MÓN.CAT 35

11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30

16:00
POBLE A POBLE La Garriga

AVENTURA'T 142

10:30
10:45

ÚLTIMA SESSIÓ 70

1MÓN.CAT 36

17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

1MÓN.CAT 37

1MÓN.CAT 38

DISSABTE

DIUMENGE

NOTÍCIES EN XARXA
ESPORTS EN XARXA

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45

 PRIMER SEMESTRE 2015: Programació en Prime time
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

20:00

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

20:15
EN JOC

EN JOC

AL DIA cap de setmana

AL DIA cap de setmana

INFOVALLÈS

EL CONSELLS DE
L'ERNEST/SALVIDURIA*

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

CAMINANT PER CATALUNYA 128* HISTÒRIES PARTICULARS 41*

INFOVALLÈS

LA SETMANA RADIAL 66*

INFOVALLÈS

ÚLTIMA SESSIÓ 70*

ESPORTS EN XARXA

INFOVALLÈS

FAMÍLIES I ESCOLA 60

INFOVALLÈS

CAMINANT PER CATALUNYA 128

INFOVALLÈS

HISTÒRIES PARTICULARS 41
ESPORTS EN XARXA

INFOVALLÈS

LA SETMANA RADIAL 66

EL CONSELLS DE
L'ERNEST/SALVIDURIA

POBLE A POBLE Granollers

22:30
23:00

FAMÍLIES I ESCOLA 60
ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

ÚLTIMA SESSIÓ 70

LA SETMANA RADIAL 66

GAUDEIX LA FESTA 191

ÚLTIMA SESSIÓ 70

HISTÒRIES PARTICULARS 41

GAUDEIX LA FESTA 191

ESPAI XAMMAR/ LA MUTUA 7

AVENTURA'T 143

LA SETMANA RADIAL 66

INFOVALLÈS

ÚLTIMA SESSIÓ 70

21:15
21:30
22:00

CAMINANT PER CATALUNYA 128
INFOVALLÈS

20:30
20:45
21:00

23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
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 SEGON SEMESTRE 2015: Programació de 8 a 20h
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

INFOVALLÈS

AVENTURA'T 174

NOTIÍCIES EN XARXA
+ INFOESPORTS

CAMINANT PER CATALUNYA 159

LA SETMANA RADIAL 88

LA BARCA DE L'ANDREU 5

GAUDEIX LA FESTA 221

TEMPORADA ALTA 1

L'ENTREVISTA

INFOVALLÈS

8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

CARRETERES 5

+ INFOESPORTS

INFOESPORTS

PERFILS 17
ENTITATS 12

BUSQUEM RESPOSTES 12

ENTITATS 13
EMERGÈNCIES 112 (2)

PLANETA CANALLA 50

PLANETA CANALLA 52

GAUDEIX LA FESTA 220

DOSOS AMUNT 39

CAMINANT PER CATALUNYA 159

CARRETERES 5

LA SETMANA RADIAL 88

PLANETA CANALLA 51

PLANETA CANALLA 53

11:00
11:15

TELÓ DE FONS 11

AVENTURA'T 173

LA BARCA DE L'ANDREU 5

CAMINANT PER CATALUNYA 159

CARRETERES 5

TELÓ DE FONS 12
POBLE A POBLE La Roca

11:30
11:45
12:00

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS
PERFILS 17

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS
ENTITATS 13

INFOESPORTS

CAMINANT PER CATALUNYA 158

DOSOS AMUNT 39

CAMINANT PER CATALUNYA 159

CARRETERES 5

LA BARCA DE L'ANDREU 5

ADOLESCENTS.CAT 15

AVENTURA'T 173

PLANETA CANALLA 50

PLANETA CANALLA 51

PLANETA CANALLA 52

PLANETA CANALLA 53

LA SETMANA RADIAL 88

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

BUSQUEM RESPOSTES 12

LA SETMANA RADIAL 88

ENTITATS 12

BUSQUEM RESPOSTES 12

12:30

EMERGÈNCIES 112 (2)

12:45
13:00
FUTBOL EN JOC
(Granollers- Ascó)

POBLE A POBLE Canovelles
INFOVALLÈS

+ INFOESPORTS

INFOESPORTS

INFOVALLÈS
PERFILS 17
ENTITATS 12

LA SETMANA RADIAL 87

DOSOS AMUNT 39

CAMINANT PER CATALUNYA 159

EL CONSELLS DE L'ERNEST 17
PERFILS 17

BUSQUEM RESPOSTES 11

LA SETMANA RADIAL 87

LA BARCA DE L'ANDREU 5

CARRETERES 5

CARRETERES 4

POBLE A POBLE Les
Franqueses
POBLE A POBLE

Bigues

DOSOS AMUNT 39
ENTITATS 13
EMERGÈNCIES 112 (2)

GAUDEIX LA FESTA 220

DOSOS AMUNT 39

CAMINANT PER CATALUNYA 159

LA BARCA DE L'ANDREU 5

BUSQUEM RESPOSTES 11

TELÓ DE FONS 11

LA BARCA DE L'ANDREU 5

GAUDEIX LA FESTA 221*

PLANETA CANALLA 50

PLANETA CANALLA 51

PLANETA CANALLA 52

AVENTURA'T 174*

LA BARCA DE L'ANDREU 4

AVENTURA'T 173

ADOLESCENTS.CAT 14

DE TEE A GREEN TV 140*

ADOLESCENTS.CAT 14

EL CONSELLS DE L'ERNEST 17
EMERGÈNCIES 112

TELÓ DE FONS 11

TEMPORADA ALTA 1*

POBLE A POBLE Canoves

POBLE A POBLE La Garriga

LA SETMANA RADIAL 88
POBLE A POBLE Caldes
GAUDEIX LA FESTA 221

1 MON.CAT 70

PLANETA CANALLA 51 *

PLANETA CANALLA 52*

1 MON.CAT 71

PLANETA CANALLA 53*

15:00
15:15
15:30
15:45
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

1 MON.CAT 72

NOTÍCIES EN XARXA
PLANETA CANALLA 50*

14:45

16:00

TEMPORADA ALTA 1
ENTITATS 13
PERFILS 17

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

AL DIA MIGDIA
INFOVALLÈS

10:45

12:15

POBLE A POBLE Aiguafreda

+ INFOESPORTS

10:15
10:30

PLANETA CANALLA
(resúmen)14

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45

 SEGON SEMESTRE 2015: Programació en Prime time
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOESPORTS
INFOVALLÈS
INFOESPORTS
INFOVALLÈS
INFOESPORTS
DOSOS AMUNT 39

PERFILS 17
ENTITATS 12
INFOVALLÈS
PERFILS 17
ENTITATS 12
INFOVALLÈS
PERFILS 17
EL CONSELLS DE L'ERNEST 17*
LA BARCA DE L'ANDREU 5*

BUSQUEM RESPOSTES 12*
INFOVALLÈS
BUSQUEM RESPOSTES 12
INFOVALLÈS
BUSQUEM RESPOSTES 12
CARRETERES 5*
ESPORTS EN XARXA

ENTITATS 13*
EMERGÈNCIES 112 (2)*
INFOVALLÈS
ENTITATS 13
EMERGÈNCIES 112 (2)
INFOVALLÈS
ENTITATS 13
EMERGÈNCIES 112 (2)
LA SETMANA RADIAL 88*

+ INFOESPORTS*

DISSABTE

DIUMENGE
20:00
20:15

EN JOC

EN JOC

+ INFOESPORTS*

AL DIA CAP DE SETMANA

AL DIA CAP DE SETMANA

INFOVALLÈS

CAMINANT PER CATALUNYA 159

+ INFOESPORTS*

TEMPORADA ALTA 1

TELÓ DE FONS 12*

EL CONSELLS DE L'ERNEST 17
ENTITATS 12

INFOVALLÈS

AVENTURA'T 174

20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

POBLE A POBLE GRANOLLERS

TEMPORADA ALTA 1

22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
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6. EMISSIÓ
6.1.

Emissió de VOTV per TDT

Vallès Oriental Televisió emet des del Centre Emissor de
Moncada i amb 17 repetidors repartits per tot el territori de
la comarca. A través del canal 40 de la TDT Vallès Oriental
Televisió dóna cobertura a tota la comarca. Les dificultats
tecnològiques i orogràfiques del territori i el fet de no poder
emetre des de Collserola han ocasionat alguns problemes de
cobertura que s’han anat solucionant amb l’objectiu de fer
arribar la televisió comarcal a tots els vallesans.

6.2.

Emissió de VOTV per Internet

6.2.1. VOTV.cat

Vallès Oriental Televisió emet per Internet a través del web www.votv.cat. Des d’aquest portal
es pot accedir a la carta a tots els programes de producció pròpia així com als continguts
dividits per cadascun dels 9 municipis del Consorci Teledigital Granollers.
Televisió en directe: VOTV ofereix la televisió en directe per vídeo streaming.
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6.2.2. L’APP de VOTV

Des del maig de 2013 es pot seguir la programació de VOTV a través de l’aplicació per a mòbils i
tabletes. Per gaudir dels continguts, l’usuari només ha de baixar‐se l’APP gratuïta de VOTV al
mòbil o tauleta i podrà seguir tota la informació del seu poble minut a minut.
Descàrregues de l’aplicació
En total, des que es va posar en funcionament, l’aplicació de VOTV ha sumat 1.841
instal∙lacions: 843 des del sistema IOS i 496 des del sistema Android.

6.2.3. VOTV a Youtube

VOTV penja a Youtube totes les notícies i els principals
programes amb la idea d’arribar a un públic més jove i
divers. El canal, que té actualment 490 subscriptors,
està estructurat de manera que es puguin trobar les
notícies poble a poble. A la portada es poden veure
també les darreres notícies de cada municipi, així com
els diferents programes fent una recerca al llistat de
reproduccions.
La finalitat d’aquest canal és facilitar la visualització de les notícies i programes de VOTV a
aquells usuaris que no miren habitualment el nostre canals, ja sigui perquè no arriba el senyal
de la TDT, no ho han pogut veure a l’hora de la seva emissió o perquè només volen seleccionar
aquella notícia que els interessa especialment. En un futur, si se aconsegueixen moltes

39 MEMÒRIA 2015 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

visualitzacions, es podrien aconseguir ingressos publicitaris que gestionaria directament
l’empresa Youtube.

Al llarg del 2015, els vídeos més visitats de VOTV a Youtube han estat:

‐ Viure des de l'essència ‐ 17 ‐ Xevi Verdaguer. 12.861 visites.
‐ Gran batuda antidroga dels Mossos a Canovelles. 10.043 visites.
‐ Green Indoor Park porta esports extrems i oci a les Franqueses. 5.275 visites.
‐ Pol Espargaró ha provat la Yamaha M1 de MotoGp. 4.820 visites.
‐ Dujshebaev agredeix a Manolo Cadenas 4.071 visites.

Comparativa de les visualitzacions, els minuts vistos i el percentatge vist a Youtube al 2014
2015
Gener

Visualitzacions
Minuts estimats
vistos
Percentatge vist

Març

Abril

Maig

Juny

9.958
19.484

1.2825
4.0296

15.943
60.000

11.960
33.600

11.717
32.301

11.163
28.163

52,15%

52,62%

52.56%

50,43%

42,2%

46,92%

Juliol

Visualitzacions
Minuts estimats
vistos
Percentatge vist

Febrer

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

12.026
32.756

10.753
24.629

12.572
25.750

11.080
21,828

11.693
25.099

11.601
23.046

49,44%

51,19%

50,12%

51,18%

53,56%

48,67%
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6.2.4. VOTV a les xarxes socials
Twitter
Els comptes a twitter de VOTV són ja un referent a la comarca
amb un total de 6.316 seguidors. El usuaris etiqueten els seus
tuïts amb els nostres noms d'usuari (@votv, @infovalles
_votv...) per informar‐nos dels diferents actes o bé perquè els
ajudem a fer difusió. VOTV compta amb 2 comptes de twitter:
@vorientaltv i @infovalles_votv. El més utilitzat dels quals és
@vorientaltv. Des d’aquest compte s’informa als usuaris de les novetats en la programació i es
retuitegen els tuïts de la resta de comptes. Amb el compte @infovalles_votv s’informa als
seguidors de les notícies del dia i s’anima a tothom a que les mirin a VOTV. L’activitat diària del
twitter a VOTV consisteix en penjar un tuït amb el titular i la notícia del dia abans; s'etiqueta
amb el nom del poble i es vincula als usuaris que apareixen a la notícia. Alhora es retuitegen els
tuïts vinculats amb el territori i es dona la benvinguda als nous seguidors a través d'un
missatge.
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Facebook
La pàgina de facebook, igual que el twiter, és cada cop més
utilitzada pels usuaris com a eina de comunicació amb el canal.
Actualment té 3633 seguidors. Regularment es pengen links als
programes i notícies i s’utilitza sobretot per fer un seguiment
de les activitats dels nostres seguidors, així com per informar
de les principals novetats.

Instagram
Instagram és l’eina més eficaç per crear una sinèrgia amb els
nostres seguidors a l'hora de rebre fotografies. Té 997
seguidors i l’etiqueta #fotovalles_votv suma ja 8.941
fotografies realitzades pels usuaris. La idea per fer créixer
aquesta xarxa és crear etiquetes com #fotovalles_votv o
#festablancsiblaus que generin un important tràfic de
fotografies. Moltes d’aquestes fotos que rep VOTV serveixen
per fer cortinetes d’emissió.

XARXES SOCIALS de VOTV (juny de 2015)
XARXA

seguidors / amics

seguint

missatges / fotos

@vorientaltv
@infovalles_votv

6.316
2.150

2.940
490

8.600
990

Facebook

votv.cat

3.633

‐

‐

Instagram

@votv

997

550

321

Twitter

USUARI
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7. AUDIÈNCIA
7.1.

Audiència del canal Vallès Oriental Televisió

Al 2014 VOTV va encarregar un estudi d’audiència a l’empresa GESOP (Gabinet d’Estudis Socials
i Opinió Pública), al febrer de 2014: “VOTV: notorietat, valoració i audiència”, amb l’objectiu de
conèixer la notorietat i audiència del canal entre la població resident als municipis del Vallès
Oriental que formen part del Consorci.
Actualment, VOTV es troba a l’espera de formalitzar un acord amb La Xarxa que permetrà
mesurar d’una forma més continuada les audiències de les televisions locals.

7.2.

Audiència del web de VOTV

L’emissió a través del web de Vallès Oriental Televisió també és capdavantera. VOTV, que emet
en directe i ofereix servei a la carta, acumula a votv.cat 800.000 visitants i 25.000 visites
mensuals de mitja (amb una mitjana de 2 minuts i 47 segons de duració cada visita).
A continuació, mostrem una gràfica de les visites a la web de Vallès Oriental Televisió, que
durant el 2015 ha acumulat 231.846 sessions vistes, 2,21 pàgines per sessió, 136.857 usuaris i
511.795 pàgines vistes. La durada mitjana de la sessió és de 2 minuts i 11 segons.
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8. PROJECCIÓ MEDIÀTICA
L’emissió per TDT, a través del web i les xarxes socials suposen una important projecció
mediàtica per als municipis del Consorci Teledigital Granollers i de totes aquelles activitats,
informacions i esdeveniments que tenen lloc al seu territori. Aquesta projecció es dóna en
diferents àmbits, des del comarcal fins al nacional, gràcies a les emissions a la Xarxa de
Televisions Locals que agrupa emissores locals de Catalunya. A més, quan es necessari, VOTV fa
de corresponsal de la comarca i subministra imatges per la Televisió de Catalunya.
Tota la informació i programació que genera VOTV passa a formar part alhora d’un complet
arxiu audiovisual de gran valor per a la història de cada municipi.
Per tot plegat Vallès Oriental Televisió constitueix un servei públic i un mitjà de comunicació de
referència a la comarca on la proximitat, la informació i la qualitat són els elements
indispensables que mouen el dia a dia dels professionals que el fan possible.
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9. COL∙LABORACIONS
9.1.

Convenis i acords

Vallès Oriental Televisió ha establert els següents convenis i acords al llarg del 2015:



TEATRE AUDITORI GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va col∙laborar amb el Teatre Auditori Granollers amb l’objectiu de:
o Produir, editar i emetre per part de VOTV una agenda audiovisual de la programació
estable del Teatre Auditori de Granollers per potenciar l’activitat del Teatre.
o Emetre per part del Teatre Auditori aquesta agenda dins les seves instal∙lacions i
promocionar el canal de VOTV entre el públic assistent al Teatre.
o Produir i emetre al llarg de l’any un espectacle produït pel TAG i decidit de mutu acord
entre les parts.
o Retransmetre la Gala de presentació de la nova Temporada.



LA MITJA MARATÓ GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va emetre durant el 2015, igual que els anys anteriors, un especial de
La Mitja Marató de Granollers a canvi de la col∙locació de pancartes amb publicitat de Vallès
Oriental Televisió durant el recorregut de la carrera i actuacions conjuntes de promoció en
general.
L’aportació de Vallès Oriental a l’associació esportiva La Mitja va ser:
o Ser la televisió oficial de La Mitja, cobrint informativament els actes previstos i emetent
un especial en horari prime time.
L’aportació de l’associació esportiva La Mitja a Vallès Oriental Televisió va ser:
o Notificació i link a la web de La Mitja comunicant l’emissió dels programes de VOTV sobre
la cursa.
o L’autorització a VOTV a posar un display a tots els seus actes on s’enuncia que VOTV és
la televisió oficial de La Mitja.
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FIRA ASCENSIÓ GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va establir un acord d’intercanvi al 2015 entre VOTV i la Fira de
l’Ascensió de Granollers. La Fira va cedir un estand a la fira a VOTV durant els 4 dies, va facilitar
un espai per fer una gravació d’un programa en directe.
A canvi, VOTV va produir i emetre gratuïtament uns espais de promoció de la fira durant 10 dies
previs a l’acte, va produir un programa especial sobre la fira uns dies abans del seu inici i un
programa especial en directe, el mateix divendres dia de l’Ascensió.



CURSA ‘LA PREHISTÒRICA’ DE LA ROCA

Vallès Oriental Televisió va establir un conveni de col∙laboració amb la pedalada Prehistòrica
2015 de La Roca fent un programa especial a Infoesports a canvi de diverses promocions de
VOTV dins la cursa.
La pedalada, organitzada pel Club La Roca en Bike, és una clàssica catalana entre els aficionats
del mountain bike. Va néixer l’any 1999 i s’ha consolidat com una de les pedalades de BTT més
importants del calendari nacional.

A més d’aquests convenis i col∙laboracions, Vallès Oriental Televisió ha establert acords amb:


La Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers



La Granollers CUP



La Festa Escaldàrium de Caldes de Montbui



El Corpus de La Garriga



La Cursa de la Vall del Congost d’Aiguafreda



La Cursa del Camí dels Íbers de La Roca



La Societat Coral Amics de la Unió

