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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 esta format al 2012 per 10 ajuntaments de la comarca fins
al 30 de juny:
•

Aiguafreda

•

La Garriga

•

Bigues i Riells

•

Granollers

•

Caldes de Montbui

•

La Roca del Vallès

•

Canovelles

•

Les Franqueses del Vallès

•

Cànoves i Samalús

•

Lliçà d’Amunt
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A partir del mes de juliol i amb motiu de la baixa de Lliçà d’Amunt, el Consorci Teledigital
Granollers el formen 9 ajuntaments:
•

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, on hi ha els despatxos de gerència i administració:
•

Director / gerent de Vallès Oriental Televisió: Albert Jordana Casajuana

•

Cap d’informatius: Clara Armengol Pi de la Serra

•

Cap de continguts: Marta Castañé Carreras
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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A continuació es detalla la plantilla mitjana de treballadors:
•

Treballadors en alta a l'inici: 3 treballadors eventuals (1 home i 2 dones)

•

Treballadors en alta al final: 3 treballadors eventuals (1 home i 2 dones)

•

Plantilla mitjana total: 3 treballadors eventuals (1 home i 2 dones)

Organigrama del Consorci i de la societat Vallès Oriental Televisió

PLE DEL CONSORCI
COMISSIÓ EXECUTIVA
CONSELL ASSESSOR
PRESIDENT
secretari

CAP D’ADMINISTRACIÓ

DIRECTOR‐GERENT

interventor

SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SL

DIRECTOR

CAP D’INFORMATIUS

CAP DE CONTINGUTS

Productora a concurs per
a gestionar i produir els
informatius i esports

Encàrrecs a diverses
productores comarcals

8 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

1.4.

Òrgans de govern de Vallès Oriental Televisió

La direcció i administració de la societat, durant l’exercici 2012, l’exerceixen els òrgans
següents:
•

La Junta General

•

El Consell d’Administració

•

La Gerència
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La Junta General
La Junta General és assumida pels membres del ple del Consorci, resultant a 31 de desembre de
2012 per la seva Junta els 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.

Membres de la Junta General:
De l’1 de gener al 30 de juny:
•

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)
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•

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)

•

Maria Marcos González (Ajuntament de Lliçà d’Amunt)

Del 30 de juny al 31 de desembre:
•

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
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Consell d’Administració
Vallès Oriental Televisió és una societat regida i administrada pel Consell d’Administració, que
és assumit pels membres del Consell Executiu del Consorci.
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.

12 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

Membres del Consell d’Administració:
•

Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president

•

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

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:
•

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.
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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.

•

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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1.6.

Pressupost

El pressupost aprovat per a l’exercici 2012 d’import 826.323 € es presenta a continuació
resumit per capítols:

DESPESA
DESPESES DE
PERSONAL
BENS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESA FINANCERA

169.368,00 €
650.405,00 €
5.550,00 €

INVERSIONS

1.000,00 €

TOTAL DESPESA

826.323,00 €

INGRESSOS
INGRESSOS DE MERCAT

144.250,00 €

INGRESSOS FINANCERS

0,00 €

APORTACIONS

682.073,00 €

TOTAL INGRESSOS

826.323,00 €

Execució pressupostària i resultat pressupostari
Durant l’exercici el pressupost aprovat per la societat ha patit dues modificacions
pressupostàries motivades per les altes i les baixes dels ajuntaments membres del Consorci
Teledigital Granollers, soci únic de la societat:
‐
‐

Dotació (+ 14.652,83 €): Baixa de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i Sant
Antoni de Vilamajor i alta de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Reducció (‐ 33.028,20 €): Baixa de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Atès aquestes modificacions pressupostàries i l’execució de la despesa i ingressos de l’exercici
corrent, finalment, s’executa una despesa pressupostària per l’exercici 2012 de 836.140,73 €
(considerant despesa directa la inversió, sense atendre les amortitzacions i impost de
societats), presentant, així doncs, un resultat pressupostari positiu de 3.388,94 €.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012
DESPESES GENERALS

‐831.371,47 €

DESPESES D’INVERSIÓ (IMMOBILITZAT)

‐4.769,26 €

INGRESSOS DE MERCAT

176.158,96 €

APORTACIONS DEL CONSORCI

663.697,63 €

IMPOST DE SOCIETATS

‐326,92 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

3.388,94 €

COMPARATIVA DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI
2009
Despeses generals

2010

2011

‐379.894,57 € ‐1.018.446,17 € ‐937.573,54 €

2012

‐831.371,47 €

Despeses
d’amortització

‐921,71 € ‐

‐7.011,98 €

7.596,74 €

‐7.880,16 €

Ingressos

30.677,58 €

96.831,16 €

138.134,67 €

176.158,96 €

115,21 €

876,52 €

873,22 €

‐326,92 €

RESULTAT DE
PÈRDUES I GUANYS

‐350.023,49 €

‐927.750,47 €

‐806.162,39 €

‐663.419,59 €

Capital social i
aportacions

503.006,00 €

804.621,00 €

819.772,44 €

663.697,63 €

Regularització
immobilitzat

‐22.272,32 €

‐4.574,72 €

7.596,74 €

3.110,90 €

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

130.710,19 €

‐127.704,19 €

21.206,79 €

3.388,94 €

Impost beneficis
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Evolució del pressupost de la societat Vallès Oriental Televisió:
En el quadre de resultats es pot observar com s’ha anat reduint la despesa, han augmentat els
ingressos de mercat (ingressos privats obtinguts de la producció i la publicitat) i com s’ha reduït
l’aportació dels fons públics que proporciona el Consorci Teledigital Granollers, fruit de les
aportacions dels ajuntaments membres.
El cost per habitant de VOTV és de 4,37 €, un cost per habitant que situa a VOTV a la franja
baixa de les televisions locals i comarcals que reben aportacions municipals.
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2. COMPTES DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de VOTV i es presenten
d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes del Pla General de Comptabilitat, a
fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

2.1.

Balanç del període 01/01/2012 a 31/12/2012

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT

17.677,43

o Immobilitzat intangible

0,00

o Immobilitzat material

16.139,40

o Actius per Impost diferit

1.538,03

B) ACTIU CORRENT

297.850,37

o Existències

0,00

o Deutors comercials i altres comptes a cobrar

220.071,39

∙ Clients per vendes i prestacions de serveis

50.184,90

∙ Altres deutors

169.886,49

o Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

77.778,98
315.527,80

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

43.741,13

1. Fons propis

43.741,13

o Capital escripturat

3.006,00

o Resultats d’exercicis anteriors

‐2.083.936,35

o Altres aportacions dels socis

2.788.091,07

o Resultat de l’exercici

‐663.419,59
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B) PASSIU CORRENT

271.786,67

o Deutes a curt termini

31.981,74

o Creditors comercials i altres comptes a pagar

239.804,93

∙ Proveïdors a curt termini

3.465,54

∙ Altres creditors

236.339,39

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

315.527,80

COMPARATIVA DE L’ACTIU I EL PASSIU

ANY 2011
Actiu

Passiu

ANY 2012
Actiu

Passiu
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Resultat Econòmic Acumulat:
CONCEPTE

PRESSUPOST

FONS PROPIS

+ 43.741,13 €

VALOR NET DE L’IMMOBILITZAT

‐ 17.677,43 €

RESULTAT ECONÒMIC ACUMULAT

+ 26.063,70 €

2.2.

Ingressos i despeses

2.2.1. Ingressos
Tal com hem explicat, la major part dels ingressos de Vallès Oriental Televisió provenen de les
aportacions del Consorci Teledigital Granollers a partir de les quotes que paga cada ajuntament
en funció al nombre d’habitants que té. Al 2012, Vallès Oriental Televisió, SLU va rebre
663.697,63 € per part del Consorci Teledigital Granollers.

Distribució dels ingressos al 2012

176.155,16 €

3,80 €

663.697,63 €
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Evolució dels ingressos
Com es pot veure en el següent gràfic, en el 2012 les aportacions provinents del Consorci
Teledigital Granollers han disminuït en un 19.03%, passant de 819.772,44 € al 2011 a
663.697,63 € al 2012. Els ingressos, d’altra banda, han augmentat en un 27,53%, passant de
138.134,67 € al 2011 a 176.158,96 € al 2012.

A més de les aportacions provinents del Consorci Teledigital Granollers, VOTV compta també
amb uns ingressos de mercat (de producció i publicitaris), fruit de les activitats de mercat que la
societat ha dut a terme. Els ingressos de mercat al 2012 sumen un total de 176.155,16 €,
quantitat que augmenta gràcies principalment a l’augment de la comercialització de les vendes
de programes respecte al 2011.

Detall i evolució dels ingressos de mercat
Els ingressos de mercat es distribueixen en els següents capítols: comercialització de notícies i
reportatges, comercialització de producció de programes, publicitat, premis i altres ingressos.
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‐

COMERCIALITZACIÓ DE NOTÍCIES I REPORTATGES

VOTV també fa de corresponsal de la zona de cobertura i ven a la Xarxa de Televisions Locals un
volum de notícies i peces informatives per emetre als informatius Al Dia. Aquestes vendes es
tradueixen amb uns ingressos determinats.
Al 2012 i a través de la Xarxa de Televisions Locals, VOTV ha fet la cobertura d’activitats
castelleres per emetre a TVC, amb la intenció d’augmentar, en els propers anys, el cobriment
de més activitats.

‐

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES

La producció comercialitzada és per a Vallès Oriental Televisió una altre important font
d’ingressos. Aquesta producció es realitza amb personal propi o subcontractant el servei amb
productores del territori o personal autònom.
Aquesta modalitat de producció es pot dividir en tres tipologies:
•

Programes coproduïts per la Xarxa de Televisions Locals que han generat ingressos per
Vallès Oriental Televisió:
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o Fórmula TT
Programa magazine de salut i benestar creat i produït per VOTV. Al llarg del 2012
s’han produït 40 programes en dues tandes de producció. Clara Armengol ha
estat la presentadora durant 24 programes i Pere Puig ha presentat 16
programes. Fórmula TT compta amb destacats col∙laboradors com Albert Cuesta,
Regina Santamaria, Ly Leap, Rafa Navarro, Ramón Perallada, Fermí Reixach,
Martí Buada, Jorge Wagensberg, entre d’altres.
Aquest programa a comptat, a més, amb la col∙laboració de les diferents
televisions de la XAL, tot produint un reportatge setmanal sobre temes de salut
al territori.

o Concert Messies i dos programes de Preparant el Messies ‐making off‐ des del
Teatre Auditori de Granollers.
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o Concert de Nadal des de la Roca del Vallès.

•

Contribucions als programes de la Xarxa de Televisions Locals, reportatges per altres
programes i retransmissions esportives.
o El conjunt de notícies que Vallès Oriental Televisió ha produït per la Xarxa o
altres televisions ha estat molt elevat, situant a Vallès Oriental Televisió entre les
televisions locals de Catalunya que aporten més notícies del seu territori als
informatius de la Xarxa de Televisions Locals.
o La col∙laboració amb produccions d’altres televisions de la Xarxa de Televisions
Locals també permet nous ingressos. Vallès Oriental Televisió ha produït un total
de 28 reportatges per a diferents programes com La Setmana o Escenaris.
o Retransmissions esportives, com ara, els partits del BM Granollers, és una
modalitat que serveix també com a contribució a la Xarxa que genera uns
ingressos. Al llarg del 2012 Vallès Oriental Televisió ha produït un total de 7
retransmissions esportives d’aquesta modalitat.

•

Produccions de petit format, d’entre 5 i 10 minuts, que Vallès Oriental Televisió ha
produït al llarg de l’any fruit de propostes comercials:
o La gravació de Cronos Salut, publireportatges sobre La Mútua.
o La gravació de Fogons, publireportatges de diferents restaurants de la comarca.
o Dins d’aquesta tipologia, destaca també la producció de la tertúlia econòmica
E d’empresa, presentada pel periodista Josep Vilar, que forma part d’un acord
anual amb GDE, grup d’empresaris vallesans.
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‐

PUBLICITAT

Vallès Oriental Televisió obté ingressos de publicitat gestionats directament pel canal, que no
generen cap despesa afegida, i ingressos publicitaris obtinguts a partir d’un agent comercial,
que sí tenen un cost afegit per VOTV. Els ingressos de publicitat externs són fruit dels següents
acords:
•

Durant el 2012, es contracten els serveis d’un agent comercial amb caràcter d’autònom,
que permet:
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o Obtenir millors resultats econòmics i alhora crear una cartera de clients propis
de Vallès Oriental Televisió, que ha suposat un total de 200 clients visitats.
o Treballar conjuntament amb l’equip de Vallès Oriental Televisió per oferir noves
propostes personalitzades pels clients.
o Desenvolupar una tasca comercial i de promoció de Vallès Oriental Televisió en
general.
•

Altres agències de publicitat externes que al llarg del 2012 han ofert els seus espots a
Vallès Oriental Televisió.

2.2.2. Despeses
Les despeses de VOTV durant el 2012 s’han dividit en els següents capítols: producció
d’informatius i serveis tècnics, producció pròpia, producció comercialitzada, sous i salaris,
serveis professionals, lloguer de l’edifici i material tècnic, transport de senyal, drets d’autor,
agència publicitària, xarxa audiovisual, manteniments i reparacions i altres despeses.

Distribució de les despeses al 2012

12.235,02 €
17.645,07 €

11.538,47

18.000,00 €
20.802,60 €

15.703,62 €

394.628,62
394394

394.628,62 €

394

114.340,8062
€

394

394

13.709,81 €

394

3

168.722,66 €

394
29.140,58
€

19.673,48 €
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Evolució de la despesa
Al llarg del 2012 es pot veure clarament una reducció de la despesa fruit de la reducció de la
producció pròpia i l’optimització dels recursos propis. Tot i aquesta important reducció, VOTV
ha treballat per garantir sempre la professionalitat i la qualitat del canal.
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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

La societat també disposa d’una delegació situada al municipi de Caldes de Montbui, fruit d’un
acord amb aquest ajuntament.
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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
del canal.
•

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

29 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

30 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

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 2012 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 i fins al 31 de desembre, l’empresa
que gestiona VOTV és Lavinia Tecno SL, empresa que va guanyar el darrer concurs públic,
vigent fins el 31 de desembre de 2013.
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.
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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

42 %

PRODUCCIÓ SINDICADA (XTVL)

54,8 %

PRODUCCIÓ ALIENA

3,2 %
3%

PRODUCCIÓ PRÒPIA regular
42%

PRODUCCIÓ SINDICADA (XTVL)
especial VOTV
55%

PRODUCCIÓ ALIENA especial
XTVL
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5.2.

Producció pròpia

Al 2012, VOTV ha produït 530 hores i 30 minuts de producció pròpia entre la producció regular
i les produccions especials, caps de setmana o creades per la Xarxa de Televisions Locals. Una
xifra que representa un 11,20 % menys que l’any anterior, tenint en compte que al 2011 es van
produïr un total de 597 hores i 16 minuts de producció pròpia.

7%

Producció pròpia regular

18%

Producció de programes
especials

7%
68%

Retransmissions esportives i
programació de cap de
setmana
Producció especial per a la
XTVL

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.
Durant l’any 2012 la producció de Vallès Oriental Televisió s’ha basat, entre altres, en la feina
d’un equip de reporters i tècnics, que treballen per informar cada dia sobre l’actualitat del
Vallès Oriental amb un compromís amb la informació en clau comarcal. Els serveis informatius
de Vallès Oriental Televisió s’han convertit en la referència dels vallesans que coneixen el dia a
dia dels seus municipis a través de l’Infovallès. D’igual manera l’Infoesports, amb tota la
informació esportiva del cap de setmana, és ja una cita obligada pels amants de l’esport i dels
equips de la comarca.

33 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

Pel que fa al territori, l’actualitat informativa se centra a la comarca, tot i que amb una especial
atenció a les notícies que generen els 9 municipis del Consorci Teledigital Granollers.
La política també té el seu lloc propi en forma d’entrevistes a la Taula Política així com a l’espai
de debat del programa Punt de Partida. La programació regular setmanal es complementa amb
el programa Territori, magazine que aprofundeix i personalitza en cada edició un dels 9
municipis del Consorci, destacant alguna entitat de les diferents poblacions. Finalment també
es pot veure l’espai Orientals, on cada setmana un comunicador diferent entrevista a un
personatge destacat de la comarca.
Vallès Oriental Televisió també ha ofert durant el 2012 una programació especial, com les
retransmissions esportives amb el programa Vallès en joc o les retransmissions d’actes
culturals, com la preparació i l’execució de l’obra El Messies, el Concert d’any nou, el seguiment
de festes populars com el Corpus de la Garriga o programes dedicats a celebracions concretes
com la retransmissió del pregó de la Festa Major de Blancs i Blaus i la Fira de l’Ascensió de
Granollers o la ballada de gegants i l’Escaldàrium de Caldes de Montbui.
Les produccions produïdes per les productores del territori al llarg del 2012 han disminuït
considerablement per raons purament econòmiques. Tot i així s’han produït programes
especials i algunes càpsules com El Vallès Secret (productora PRISMA de la Garriga), Fogons
(productora VIDEOESTUDI de la Roca del Vallès) i Fòrmula TT (amb la col∙laboració del redactor
autònom Carles Riobó), entre d’altres que es detallen més endavant.

5.2.1.

Programació pròpia regular

La programació setmanal fixa que Vallès Oriental Televisió ha emès durant el 2012 ha
representat un total de 360 hores i 15 minuts. 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.
Informatiu presentat per Anna Entraigas i Miki Güell. Cal
destacar que, al desembre de 2012, Infovallès va canviar
la seva estructura i va incorporar a la presentació la
periodista Anna Entraigas, alhora que es van canviar
alguns aspectes formals i estètics.
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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 DX. Programa d’entrevistes sobre els esports
de la comarca, principalment dels municipis que formen
part del Consorci. Presentat per Miki Guell.

Territori. Programa magazine dedicat principalment a les
entitats dels municipis del Consorci. Amb el canvi
d’Infovallès, aquest programa va passar a ser presentat per
Pere Puig, des del desembre de 2012.

Taula política. Programa d’entrevistes als polítics del Vallès.
Presentat per Clara Armengol.

Orientals. Programa d’entrevistes on cada setmana un
periodista vallesà porta un convidat a entrevistar al plató
de VOTV.

Punt de partida. Programa de debat sobre temes diversos
des d’un punt de vista comarcal. Presentat per Clara
Armengol i amb una emissió d’un cop al mes, des de
setembre de 2012.
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A prop del Doc. Programa mensual, presentat per Marta
Castañé, amb l’emissió d’un documental i entrevistes als
seus protagonistes. Aquest programa es va estrenar a
l’octubre de 2012 i s’emet un cop al mes.

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.
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5.2.2.

Producció pròpia especial

La programació especial que Vallès Oriental Televisió ha produït i emès durant el 2012 ha
representat un total de 292 hores. A continuació detallem els programes especials:

Producció pròpia de programes especials emesos a VOTV:
•

Debats i nit electoral ‐ Eleccions al
Parlament 25‐N

•

Centenari Estabanell

•

Cantem al Nadal

•

Especials El Vallès Secret
(microespais)

Especial Fira de l’Ascensió

•

E d’Empresa

•

Especial Granollers Cup

•

Picalletres

•

Cantata d’havaneres

•

Vallès en Joc

•

Documental Crònica, lluites i
esperances (2 x 25’)

•

Programes comercials:

•

Especials Festa Major de Granollers

‐

Cronos Salut (Mútua del Carme)

•

Especial Centenari Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès

‐

Fogons (diferents restaurants)

‐

Agenda del Teatre Auditori de
Granollers

•

Especial Cavalcada de Reis Mags

•

Especial La Mitja

•

Especial Escaldàrium de Caldes

•

Debat especial Reforma Laboral

•

Especial Corpus La Garriga

•

•

Especial 11 de setembre
Canovelles

Producció pròpia de programes emesos conjuntament a la Xarxa:
•

Fòrmula TT

•

Preparant El Messies

•

El Messies

•

Concert de Nadal de la Roca del
Vallès.
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Producció pròpia de programes de la Xarxa on VOTV ha venut reportatges:
•

Escenaris

•

La Setmana

•

Peluts

•

Gaudeix la Festa

•

Tendències

•

Gentilicis

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

12 h. Cànoves i Samalús

13 h. Bigues i Riells

13 h. La Roca del Vallès

14 h. Canovelles

14 h. Les Franqueses del Vallès

17.30 h. Caldes de Montbui

16 h. La Garriga
17.30 h. Granollers

Programes coproduïts amb productores del territori:
•

Crono Salut (Videostudi)

•

Fogons (Videostudi)

•

El Messies (Videostudi)

•

Fòrmula TT (Carles Riobó)

•

Agenda Teatre Auditori Granollers
(Llimona Produccions)

•

El Vallès Secret (Prisma)

Espai dedicat especialment a les retransmissions
esportives que tinguin com a protagonistes els equips i
la gent del Vallès Oriental.

•

Picalletres (Produccions
Planetàries)

•

Concert de Nadal a La Roca
(Lavinia)

•

El Vallès en joc
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5.3.

Producció a la Xarxa de Televisions Locals

Com ja s’ha comentat, la producció pròpia de Vallès Oriental Televisió es complementa amb la
producció proporcionada per la Xarxa de Televisions Locals, ja sigui en cadena o bé sindicada.
La programació en cadena està centrada en els informatius Al dia i Esports en Xarxa.
Aquesta programació, des de juliol de 2012, s’ha reduït i s’han deixat d’emetre els següents
programes:
‐

Els matins a la Com

‐

Informatiu Al dia (migdia)

‐

Franja de programació familiar de les 19 a les 19.30 h.

‐

Franja de programació de nit de les 23.30 a les 24 h.

Degut a aquests canvis, a partir de setembre de 2012, la franja de programació en cadena de la
Xarxa de Televisions Locals és la següent:
‐

De dilluns a divendres:
o 19.30 a 20 h: Esports en Xarxa
o 21.30 a 22 h: Informatiu Al dia (vespre)

‐

Dissabtes i diumenges:
o 19.30 a 21 h: Esports en Xarxa
o 22 a 22.30 h: Informatiu Al dia (vespre)

La resta de la producció de la Xarxa s’emet en sindicada, és a dir, cada televisió pot escollir el
dia i l’hora d’emissió. Entre altres, els programes que es produeixen a la Xarxa són: La Setmana,
Escenaris, Tendències, Catsons, Crèdit, News, Al pot petit, Cuinetes i Banda Sonora.

Part de la producció de la Xarxa de Televisions Locals, es tracta d’una producció on Vallès
Oriental Televisió també hi contribueix amb diverses peces informatives o reportatges de
manera que les informacions dels municipis del Consorci Teledigital Granollers tenen una
projecció més enllà de la comarca en espais que s’emeten per televisions d’arreu de Catalunya.
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5.4.

Programació en PRIME TIME

Vallès Oriental Televisió ha emès durant el 2012 en prime time (la franja horària amb major
audiència): l’Infovallès, l’Infoesports i els programes Territori, Taula Política i Orientals.

•

20 h, 22 h i 24 h. Infovallès (de dilluns a divendres)

•

20.30 h, 22.30 h i 00.30 h. Infoesports (dilluns i dimecres)

•

20.30 h, 22.30 h i 00.30 h. Territori (dimarts i divendres)

•

21 h, 23 h i 01 h. Taula Política (dilluns i dimecres)

•

21 h, 23 h i 01 h. Orientals (dijous)

40 MEMÒRIA 2012 VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ

5.5.

Graelles de programació

Pel que fa a la graella de programació de Vallès Oriental Televisió durant el 2012 cal destacar
que ha variat entre el primer i el segon semestre. Els canvis de la programació en cadena de la
Xarxa de Televisions Locals ha fet variar la graella en el segon semestre del 2012. VOTV ha
programat, degut a aquest canvi, unes noves franges d’emissió amb diferents temàtiques: cuina
i aliments (14.30 h), rutes i paisatges (17 h), cultura i educació (19 h) i Les nits (23.30 h).

• Primer semestre de 2012
FEB
2012
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00

GRAELLA VOTV SETMANA 7
DILLUNS 13

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

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

AVENTURES 5

INFOVALLÈS

FANZIVID 5

INFOESPORTS

Pinzellades 5

TAULA
POLÍTICA :
Cesar Alcalà PP
La Roca

TERRITORI 35: Lliçà

L'ART DE L'ARTESÀ 5

TAPA I DESTAPA 6

INFOVALLÈS
TERRITORI 37:
Canoves

INFOVALLÈS
INFOESPORTS DX

INFOVALLÈS

TERRITORI 38:
Canovelles

DIUMENGE 19

LA MALLA TENDÈNCIES
22
SOLIDARIA 5

ESCENARIS

ORIENTALS 37

AL POT PETIT 6

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

L'ART DE L'ARTESÀ

LA NEU

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

POBLE A POBLE
AIGUAFREDA

INFOESPORTS DX

LA NEU

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

UNIVERS 6

Pinzellades 6

LA CUINA DE…6

LA LLUM DEL CINEMA

INFOESPORTS

TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

ESCENARIS

TERRITORI 37:
Canoves

VALLÈS ART 12

TAPA I DESTAPA 5

L'ÚLTIMA
TROBALLA 6

TAPA I DESTAPA 6

Pinzellades 6

ORIENTALS 36

CREDIT

TERRITORI 36: Cànovas

INFOESPORTS

POBLE A POBLE
CANOVAS

POBLE A POBLE
BIGUES

LA LLUM DEL
CINEMA
POBLE A POBLE
LA ROCA

LA SETMANA 7

FÓRMULA TT

Pinzellades 7

TAPA I DESTAPA 6
POBLE A POBLE
LES FRANQ
LA CUINA DE…

LA CUINA DE…6

POBLE A POBLE
LLIÇÀ

AL DIA XTVL
LA CUINA DE…5

TOP MOTOR 6

TAPA I DESTAPA 5

CREDIT

AL POT PETIT 5

LA CUINA DE…6

ORIENTALS 37

FÓRMULA TT

NOSTRANAU 6

TAULA
POLÍTICA: Cesar
Alcalà PP La
Roca

TERRITORI 37:
Canoves

TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

AL RAS 6

INFOESPORTS

CENTRAL DE NEU
6

Pinzellades 6
TAULA POLÍTICA :
Cesar Alcalà PP La
Roca

CIUTADELLA

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

DISSABTE 18

FÓRMULA TT

13:45
14:00

DIVENDRES 17

EL DIA A LA COM

13:15
13:30

DIJOUS 16

TOP MOTOR 6

11:45
12:00

DIMECRES 15

INFOVALLÈS

11:15
11:30

DIMARTS 14

FANZIVID 6
TOP MOTOR 6

TERRITORI 37:
Canoves

FÓRMULA TT

TAULA
POLÍTICA:
Josep S. Ariza
PP Lliçà

TERRITORI 37:
Canoves

SOLIDÀRIA 6
XS ESPORTS

XS ESPORTS

POBLE A POBLE

POBLE A POBLE

INFOESPORTS DX
ORIENTALS 36

CREDIT

NIUS 5

INFOESPORTS

UNIVERS 5
Pinzellades 5
AL POT PETIT 5

TAULA

LA MALLA

GAUDEIX LA
FESTA 6
FAMILY TRAVEL 6

FANZIVID 6
AL POT PETIT 6
FÓRMULA TT
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POLÍTICA: Cesar
Alcalà PP La
Roca

TENDÈNCIES 6

AVENTURES 5

INFOESPORTS

BANDA SONORA

BANDA SONORA

AL POT PETIT 5

INVENTARI 6

FAMILY TRAVEL 5

LA CUINA DE…5
LA LLUM DEL
CINEMA

ORIENTALS 36

AL POT PETIT

INVENTARI

ESPORTS EN XARXA

CALDES

LA GARRIGA

LA LLUM DEL CINEMA

TERRITORI
CATALUNYA 6

Pinzellades 6

AVENTURES 6

FÓRMULA TT

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

INFOESPORTS DX

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

FANZIVID 6

NOSTRANAU
LA LLUM DEL
CINEMA

FAMILY TRAVEL

AVENTURES

FINS DIUMENGE

DIARI DE LA
MÚSICA

POBLE A POBLE
GRANOLLERS

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN XARXA

AVENTURES 6

AL POT PETIT 5

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

INFOESPORTS DX

FÓRMULA TT

TERRITORI 37:
Canoves

Promos‐Publi‐
Fillers

Promos‐Publi‐
Fillers
ORIENTALS 37

Fillers

TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

NOSTRANAU 5

17:15

NOSTRANAU

17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:20
10'
20:30
20:50
5‐8'
21:00:0
0
21:20:0
0
10'
21:30:0
0
22:00:0
0
22:25:0
0
5'
22:30
22:40
5‐8'
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45

Pinzellades 6

INFOESPORTS
PUBLI‐PROMOS‐
FILLERS‐ALTRES
TAULA POLÍTICA: Cesar
Alcala PP LA Roca
PUBLI‐PROMOS

TERRITORI 37:
Canoves
TAPA I DESTAPA 5

TERRITORI 38:
Canovelles

Promos‐Publi‐Fillers

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

PUBLI‐PROMOS

INFOESPORTS DX

FÓRMULA TT

ORIENTALS 37

Promos‐Publi‐
Fillers
TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

Promos‐Publi‐
Fillers

VALLÈS ART 11

ORIENTALS 37

ESCENARIS

INFOESPORTS

TAULA POLÍTICA: Cesar
Alcalà PP La Roca

TERRITORI 37:
Canoves

Fillers

L'ÚLTIMA
TROBALLA

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

ORIENTALS 37

AL DIA

AL DIA

ESPORTS EN XARXA

NIUS

L'ALTRA
PANTALLA

LA MALLA
TENDÈNCIES

FÓRMULA TT

ESCENARIS

DIARI DE LA MÚSICA

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOESPORTS

TERRITORI 37:
Cànoves

INFOESPORTS DX

FÓRMULA TT

TERRITORI 38:
Canovelles

DOC'S

TAULA POLÍTICA:
Josep S. Ariza PP
Lliçà

ORIENTALS 37

LA NEU

FANZIVID 6

FÓRMULA TT

LA MALLA
TENDÈNCIES 6

L'ÚLTIMA TROBALLA 6

AL RAS 6
INFOESPORTS

FÓRMULA TT

FINS DIUMENGE

CREDIT

TAULA POLÍTICA: Cesar
Alcalà PP La Roca

FAMILY TRAVEL 6

PUBLI‐PROMOS

AL DIA XTVL

PUBLI‐PROMOS‐
FILLERS‐ALTRES

POBLE A POBLE
CANOVE.

DO

FILMETS

INVENTARI 6

L'ÚLTIMA
TROBALLA
TERRITORI 37

BANDA SONORA

SOLIDÀRIA 6

TERRITORI 38
L'ÚLTIMA
TROBALLA 6

FINS DIUMENGE
BANDA SONORA
FANZIVID 6
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• Segon semestre de 2012
OCT
2012

GRAELLA VOTV SETMANA 42
DILLUNS 15

DIMARTS 16

DIMECRES 17

DIJOUS 18

DIVENDRES 19

DISSABTE 20

DIUMENGE 21

FORMULA PI

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

OQUESTRA'T

AVENTURAT

INFOESPORTS

INFOESPORTS DX

FORMULA PI
TERRITORI. Cànoves

TERRITORI.
Granollers

8:00
8:15
8:30
8:45

TERRITORI.
Granollers

9:00

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS

NIUS

TAULA POLÍTICA

ORIENTALS

CUINETES

LA XARXA
TENDÈNCIES

FORMULA PI

INFOFESTA
CALDES

FORMULA PI

VA DE CASTELLS

CAMINANT
PER
CATALUNYA

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

CAMINANT PER
CATALUNYA

AMB GUST DE
MERCAT

INFOESPORTS

INFOESPORTS DX

FORMULA PI

VA DE CASTELLS

10:45

ORIENTALS

11:00

PODRIA SER

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS

NIUS

FORMULA PI

FAMILIA I ESCOLA

UNIVERS

POBLE A POBLE
AIGUAFREDA

POBLE A POBLE
CANOVAS

CAMINANT PER
CATALUNYA

ESCENARIS

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

11:15

TERRITORI.
Granollers
TAULA POLÍTICA

ESCENARIS
11:30
CUINETES

INFOESPORTS

INFOFESTA
CALDES

TOCATS DE
L'HORT

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

11:45
12:00
12:15

TERRITORI.
Caldes de
Montbui

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

LA CAIXA
MÀGICA

INFOESPORTS

INFOESPORTS DX
TERRITORI.
Granollers

FAMILIA I
ESCOLA

TAULA POLÍTICA

FESTIVAL TV

ORQUESTRA'T

13:30
13:45

FORMULA PI

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS

INFOFESTA
CALDES

AMB GUST DE
MERCAT

CATSONS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

ILOQUID

PODRIA SER

POBLE A POBLE
BIGUES

POBLE A POBLE
LA ROCA

CATSONS

CUINETES

PODRIA SER

ILOQUID

14:00
LA SETMANA

INFOVALLÈS

14:15
14:30
CUINETES
14:45

TOCATS DE
L'HORT

AMB GUST DE
MERCAT

PETJADES

L'ART DE
L'ARTESÀ

15:00
15:15
15:30

CRONICA DE
LLUITES I
ESPERANCES
(Part 1 i 2)

15:45

L'ÚLTIMA
TROBALLA

FAMILIES I
ESCOLA

16:00
CATSONS

TAULA POLÍTICA

16:15

VALLÈS PLAT
A PLAT

LA SETMANA

VA DE CASTELLS

FORMULA PI

LA XARXA
TENDENCIES

CUINETES

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

VA DE
CASTELLS

TOCATS DE L'HORT

POBLE A POBLE
LA GARRIGA

FORMULA PI

LA XARXA
TENDÈNCIES

FESTIVAL TV 1

AMB GUST DE
MERCAT

FANZIVID

CATSONS

TERRITORI.
Granollers

FORMULA PI

UNIVERS

PETJADES

CAMINANT
PER
CATALUNYA

AVENTURES

AVENTURA'T

GAUDEIX LA
FESTA

EL FLAIX

AMB GUST DE
MERCAT

ORIENTALS

INFOFESTA
CALDES

ORIENTALS

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro
AVENTURAT

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

18:30

FORMULA PI

INFOFESTA
CALDES

16:45

18:15

POBLE A POBLE
LES FRANQ

TERRITORI.
Granollers

16:30

18:00

AMB GUST DE
MERCAT

POBLE A POBLE
CANOVELLES

GAUDEIX LA
FESTA

INFOESPORTS

TAULA POLÍTICA

VA DE
CASTELLS

ORIENTALS

L'ÚLTIMA

INFOFESTA

AMB GUST DE

POBLE A POBLE
CALDES

ESCENARIS

POBLE A POBLE
GRANOLLERS
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TROBALLA

CALDES

MERCAT

ORQUESTRA'T

NIUS

VA DE
CASTELLS

UNIVERS

EL FLAIX

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

ESPORTS EN
XARXA

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOESPORTS DX

FORMULA PI

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS:
Montserrat
Ponsa_Omar
Sossa

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

LA XARXA
TENDÈNCIES

ORIENTALS

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

ESPORTS EN XARXA
INFOESPORTS

TAULA POLÍTICA.
Josep M. Lloreda

TERRITORI.
Granollers

21:30

TERRITORI.
Cànoves

AL DIA XTVL

AL DIA

22:00
INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOFESTA
CALDES

FORMULA PI

INFOVALLÈS

LA SETMANA

TERRITORI.
Cànoves

L'ALTRA PANTALLA

FILMETS

22:15
22:30
INFOESPORTS
22:45

TERRITORI.
Granollers

23:00
23:15
23:30
23:45

TAULA POLÍTICA

TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS

DO

LA SETMANA

L'ÚLTIMA
TROBALLA

LA XARXA
TENDÈNCIES

FORMULA PI

CATSONS

ESCENARIS

FILMETS

LA XARXA
TENDÈNCIES

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

INFOVALLÈS

FANZIVID

FÓRMULA TT

INFOESPORTS DX

FORMULA PI

FESTIVAL TV 3

CAMINANT PER
CATALUNYA

L'ALTRA PANTALLA

AVENTURAT

0:00
0:15
0:30
INFOESPORTS
0:45

TERRITORI.
Granollers

1:00
TAULA POLÍTICA
1:15
1:30
1:45

L'ÚLTIMA
TROBALLA

LA XARXA
TENDÈNCIES

TERRITORI.
Cànoves
TAULA POLÍTICA.
Pere Navarro

ORIENTALS

FORMULA PI

GAUDEIX LA
FESTA

COPATGES

FILMETS

AVENTURAT
PODRIA SER
EL FLAIX
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6. EMISSIÓ
6.1.

Emissió de Vallès Oriental Televisió 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 Vallès Oriental per Internet
Vallès Oriental Televisió també 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
accedir als continguts dividits per cadascun dels 9 municipis
del Consorci Teledigital Granollers.

Televisió en directe: Des del mes d’octubre de 2012, VOTV ofereix la televisió en directe per
vídeo streaming.

6.3.

Vallès Oriental Televisió a la xarxes socials

Les xarxes socials han esdevingut un referent informatiu, tant a nivell global com local. Vallès
Oriental Televisió és conscient d’aquesta realitat i ha adaptat el seu canal a les noves
tecnologies per arribar als ciutadans de la manera més ràpida i més propera, tenint en compte,
sobretot, el feedback que permeten aquestes eines. Els usuaris utilitzen les xarxes socials per
informar dels diferents esdeveniments que es generen a la comarca i temes que els preocupen
o interessen. Presència a les xarxes socials:
•

Vallès Oriental Televisió al twitter. Vallès Oriental Televisió compta amb 5 comptes de
twitter, 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 twits de la resta de
comptes. Amb el compte @infovalles_votv es va informant als seguidors de les notícies
del dia i s’anima a tothom a que les mirin a VOTV. La resta de comptes serveixen per
anar informant de les novetats de cada programa respectivament. Pel que fa a les
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estadístiques, segueixen el twitter 3.453 seguidors i diàriament es publiquen entre 5 i 10
twits, a les hores de més consum d’aquesta xarxa (al migdia i al voltant de les 18 h).
•

Vallès Oriental Televisió al facebook. La segona xarxa social amb més activitat és la
pàgina de facebook, amb més de 2.650 fans. Aquesta xarxa s’utilitza sobretot per fer un
seguiment de les activitats dels nostres seguidors així com per informar de les principals
novetats de VOTV.

•

Vallès Oriental a Instagram. Aquesta xarxa s’activa al desembre i és la xarxa més nova
on VOTV hi té presència. S’han penjat 2 tags perquè la gent s’etiqueti a les fotografies.
#fotovalles_votv és un tag per crear ambient a la xarxa; cada quinze dies, algun membre
de votv tria les quatre fotos que més li han agradat i les penja a Instagram. De moment,
ja s’han penjat amb aquesta etiqueta 677 fotografies. Al tag #nadalVallès_votv s’han
penjat 136 fotografies i s’han fet servir per fer cortinetes de Nadal.

Dades comparatives de les xarxes socials de VOTV

XARXES SOCIALS A VOTV ‐ 2012
XARXA

USUARI

IMATGE

seguidors / amics

seguint missatges / fotos

vorientaltv

2586

1895

4478

infovalles_votv

321

138

289

infoesports

274

165

278

territori_votv

148

142

74

formulaPi

124

183

70

Facebook

votv.cat

2650

Instagram

@votv

178

277

20

TWITTER
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7. AUDIÈNCIA
7.1.

Audiència del canal Vallès Oriental Televisió

Segons les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, entitat independent que
mesura els mitjans de comunicació a Catalunya, Vallès Oriental Televisió té 13.000 espectadors
diaris al 2012, 2.000 espectadors més que a l’any 2011. VOTV compta, a més, amb un 4% de
l’audiència acumulada a la comarca del Vallès Oriental i és la televisió comarcal més vista del
Vallès Oriental amb 36.000 espectadors mensuals.

Dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (27/07/2012)
COMPARATIVA

DADES

Maig 2011

Novembre 2011

Març 2012

Juliol 2012

Espectadors diaris

7.000

8.000

11.000

13.000

Audiència acumulada

2,2%

2,4%

3,2%

4%

% respecte a l’audiència
de televisions locals al
Vallès Oriental

30%

37,7%

43%

42,6%

25.000

30.000

34.000

36.000

Espectadors mensuals

Rànquing de les televisions locals i comarcals més vistes de Catalunya
En el rànquing de canals de televisió locals de Catalunya, VOTV és la 5a televisió més vista a
Catalunya.
1. Barcelona TV

6. Canal Taronja (Manresa)

2. 25 tv

7. Canal Català Barcelonès

3. Teletaxi TV

8. Canal Català Vallès Occidental

4. Lleida Televisió

9. Televisió de Girona

5. Vallès Oriental Televisió (VOTV)

10. El 9 TV

Rànquing d’audiència dels canals de TV comarcals i locals al Vallès Oriental
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Perfil de l’audiència de Vallès Oriental Televisió
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7.2.

Audiència del web de Vallès Oriental Televisió

L’emissió a través del web de Vallès Oriental Televisió també és capdavantera. Vallès Oriental
Televisió, que emet en directe i ofereix servei a la carta, acumula a votv.cat 470.000 visitants i
25.000 visites mensuals de mitja (amb una mitjana de 2 minuts i 58 segons de duració cada
visita).
A continuació, mostrem una gràfica de les visites a la web de Vallès Oriental Televisió i de la
ubicació d’aquestes en el mapa. Durant el 2012, VOTV ha rebut 112.598 visites i ha acumulat
un total de 330.054 pàgines vistes. El percentatge de visites noves va ser de 59,11%.

Descripció general del públic que visita el web de VOTV durant el 2012
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Ubicació de les visites al web de VOTV durant el 2012
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8. PROJECCIÓ MEDIÀTICA
L’emissió per TDT i a través del web 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 de Catalunya, Balears i Andorra. A més, tota la informació i programació que
genera Vallès Oriental Televisió passa a formar part 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 2012:

•

BALONMANO GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va renovar al 2012 el conveni amb Balonmano Granollers per ser la
televisió oficial del Club. VOTV va donar cobertura informativa i promocional als actes vinculats
al Club i als partits. A canvi, el Club Balonmano Granollers va fer difusió de Vallès Oriental
Televisió i va facilitar la cobertura dels seus actes.

•

ASOBAL

VOTV va renovar l’acord d’intercanvi amb l’ASOBAL per poder retransmetre els partits del
handbol Granollers. L’acord consisteix en que Vallès Oriental Televisió pugui emetre en diferit,
els drets de reproducció o gravació i de comunicació pública de 6 partits de la Lliga ASOBAL en
els que intervingui l’equip del FRAIKIN BM GRANOLLERS. A canvi, Vallès Oriental Televisió va
entregar a ASOBAL un resum de 3 minuts de cada partit que el canal havia retransmès per tal
que l’ASOBAL pogués proporcionar‐lo a altres televisions.

•

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 Vallès Oriental Televisió 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 peça 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 mutuo acord
entre les parts.
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•

LA MITJA MARATÓ GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va emetre durant el 2012, igual que ho havia fet l’any anterior, 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 el dia 7 de febrer en horari prime time. A més, Vallès Oriental Televisió va
dedicar l’espai Infoesports del dia 3 de febrer a La Mitja.
L’aportació de l’associació esportiva La Mitja a Vallès Oriental Televisió va ser:
o Enviar e mails als seus contactes comunicant l’emissió dels programes de Vallès Oriental
Televisió sobre La Mitja.
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.
o La col∙locació de pancartes de VOTV al llarg del recorregut de La Mitja.

•

FIRA ASCENSIÓ GRANOLLERS

Vallès Oriental Televisió va establir un acord d’intercanvi al 2012 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 i va autoritzar la instal∙lació d’una
pancarta de VOTV dins del recinte. 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.
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9.2.

Premis

VOTV guanya el Premi Miramar de comunicació local amb el programa El Vallès Feudal

La sèrie "El Vallès Feudal" de VOTV ha aconseguit el premi Miramar de televisions locals de la
Diputació de Barcelona, que es va entregar al juny de 2012 al Teatre Progrés de Martorell on es
va celebrar la gala de la 31a edició d'aquests Premis de la Comunicació Local. El premi està
dotat amb 10.000 euros.
La sèrie documental El Vallès Feudal és una producció de VOTV de 10 capítols de mitja hora que
segueix les empremtes de l'època medieval al Vallès Oriental, de la mà del periodista Rafa
Navarro, que recorre les runes encara presents al territori acompanyat d'historiadors i experts
en el període medieval.
El programa és una idea
original de Vallès Oriental
Televisió, i ha estat realitzat
pels periodistes vallesans
Assutzena Font i Carles
Riobó. A més compte amb la
col∙laboració de l’historiador
Jaume Oliver com a guionista
i la participació de la
historiadora Cinta Cantarell
que presenta la secció sobre
Patrimoni. Altres historiadors
que han participat a la sèrie
són Jaume Vilaginés, Jaume
Dantí , Josep Maria Salrach, Dolors Bramon, Jaume Baucells, Antoni Riera Melis, Anna Monleon,
Helena Kirchner, Armand de Fluvià, Carme Clusella, etc.
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El jurat ha valorat "la qualitat de la sèrie i la seva excel∙lent producció, que la converteix en una
bona eina de divulgació històrica".
Per segon any consecutiu Vallès Oriental Televisió ha estat present als premis de comunicació
local de la Diputació de Barcelona. Als premis del 2010, va ser finalista amb el programa
informatiu del canal, l'Infovallès.

VOTV guanya el Premi de periodisme Carmel Biarnés

El documental “Crònica de lluites i esperances” (L’educació a la comarca del Vallès Oriental
durant la transició) dirigit per Agustí Coromines i coproduït per VOTV, ha guanyat el premi de
periodisme Carme Biarnés de l’Ajuntament d’Ascó.
Aquest documental, estructurat en dos capítols de 25 minuts, repassa el món de l’educació a la
nostra comarca durant els anys de la transició democràtica, a través d’unes valuoses imatges
d’arxiu i entrevistes als seus principals protagonistes.
VOTV va participar en la producció d’aquest documental conjuntament amb la productora
Metropoli i va comptar amb el suport dels Amics de la Memòria Popular de la Roca del Vallès.
“Crònica de lluites i esperances” es va estrenar a VOTV el dia 1 de maig de 2012 amb l’emissió
prèvia d’un programa especial amb entrevistes als seus creadors i protagonistes.
El IV premi de periodisme Carme Biarnés està atorgat conjuntament per l’Associació Cultural Lo
Llaüt, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament d’Ascó i té una dotació econòmica
de 800 €.

