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MOCIÓ PER FACILITAR QUE ELS COMERCIANTS I EMPRESARI S DE L’HOSPITALET 
PUGUIN ANUNCIAR-SE A TV L’H 
 
Atès que actualment la graella de Televisió L’Hospitalet disposa de pocs continguts els quals 
sovint es van repetint. 
 
Vist que tot i que si que existeixen continguts d’àmbit local també és cert que a hores d’ara 
Televisió L’Hospitalet encara es nodreix en gran part de contingut compartit amb “La Xarxa”. 
 
Atès que la publicitat és una eina bàsica i indispensable dins qualsevol sector per tal de 
poder fer difusió i donar a conèixer els productes i/o serveis que s’ofereixen. 
 
Donat que Televisió L’Hospitalet és la televisió local i que està al servei de tota la ciutat. 
 
Atès que el fet que Televisió L’Hospitalet pogués dedicar, com a mínim, una franja de la 
seva graella a emetre anuncis de comerços i empreses de l’Hospitalet seria un input positiu 
per aquest sector i, a la vegada, podria passar que la ciutadania tingués una raó més per 
sintonitzar Televisió L’Hospitalet. 
 
Vist que a la nostra ciutat disposem de “Torre Barrina”, espai que a la seva web es descriu 
com un “centre de recursos audiovisuals i multimèdia obert a la creació, la innovació, 
l’emprenedoria i el futur. Un espai d’aprenentatge i un laboratori de projectes per donar 
forma a les idees, compartir coneixements i fomentar les capacitats. Torre Barrina és el punt 
de trobada de les persones que tenen inquietud per aprendre o per millorar i difondre el seu 
talent. Per fer-ho, disposem d’aules digitals, espais de producció audiovisual, sales de 
reunions, un plató de TV, un control de realització, estudis de ràdio i so i una sala polivalent. 
Però sobretot  hi ha persones que t’acompanyaran en tots els processos que desenvolupis”. 
 
Donat que, a hores d’ara, es dóna la circumstància que ja sigui per motius econòmics o 
logístics molts comerciants i empresaris de la nostra ciutat no tenen prou recursos per poder 
publicitar els seus negocis a Televisió L’Hospitalet. 
 
Vist que una mesura per poder facilitar que els empresaris i els comerciants de l’Hospitalet 
puguin fer publicitat dels seus negocis a TV L’H és poder instaurar una tarifa reduïda (tant 
pel que fa al cost de producció de l’anunci- ús serveis de Torre Barrina- com pel que fa al 
cost d’emissió). 
 
Donat que aquestes tarifes reduïdes han d’anar acompanyades d’un reglament o d’unes 
condicions d’ús (durada anunci, número repeticions o, en el cas de Torre Barrina, especificar 
de quins recursos es poden beneficiar) per, per una banda, fer que tothom que es beneficiï 
ho faci en igualtat de condicions com, per altra, evitar un possible mal ús d’aquesta tarifa 
(instaurant, per exemple, que només es poden acollir a aquesta tarifa un cop cada sis 
mesos).  
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Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Estudiar la possibilitat d’instaurar, tant en Televisió de L’Hospitalet com a Torre 
Barrina, una tarifa reduïda destinada a facilitar que les empreses i els comerços de 
l’Hospitalet es puguin anunciar a Televisió L’Hospitalet tot dotant-les d’un marc legislatiu i 
regulador. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a les associacions de comerciants de la ciutat. 
 
 
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió 

      
 

 
 
 

Jordi Monrós i Ibáñez 
 

 
 


