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COM A SECRETARI  D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL. 

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta Corresponent, el 
Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, en la sessió 
del dia 26 d’octubre de 2021, va adoptar per unanimitat l'acord següent:  
 
 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIONS I 
FINANÇAMENT 2022 (PAIF). 

 

Aprovació del programa Anual d’Actuació, Inversions i Finançament ( PAIF) per 

l’exercici 2022 i quin resum és com segueix:  

  
PROGRAMA I PRESSUPOST 2022  
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1. – Introducció  
   
Es presenta a l’aprovació de la Junta General aquest “PROGRAMA I PRESSUPOST” estructurat amb els criteris 
adoptats 1998 per tal d’adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol 
Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos, i concretament al que s’estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.   
  

2. – PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)  
  
2.1. Estat d’inversions reals i financeres a efectuar durant l’exercici  
  
Es preveu dotar durant el 2022 la xifra de 39.955,26.-€, per amortitzar els components i maquinària de ràdio i televisió 
així com altres materials , vehicles e instal·lacions de la seu de la societat, d’acord amb la vida útil estimada pel mètode 
lineal i a partir de la data d’adquisició.  
Per altre banda també esta previst realitzar amortitzacions per un import total de 49.794,66,- € corresponents a 
l’immobilitzat del contracte d’arrendament financer amb l’entitat BANSALEASE, S.A E.F.C.  
El moviment segons partida destinada a l’amortització de l’immobilitzat material i immaterial queda detallat en el següent 
quadre:   
 

  
Dotació per l’amortització de  l’immobilitzat material i 
immaterial  

  39.955,26.- €  
  
Amortització  equips  televisió i ràdio          

                31.771,06.- €  
Amortitzacions Instal·lacions       
   

     1.157,60 €  

Amortitzacions decorats              1.346,60.-€  

Amortització vehicle           
  

    5.680,00.-€  

  
Dotació per l’amortització dels contractes d’arrendament 
financer  
  
  

                 49.794,66 €  

  
Total  amortitzacions            
  

                89.749,92.- €  
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2.2. Estat de les fons de finançament de les inversions.  
  
Es preveu aplicar la partida de l’immobilitzat material i immaterial de la societat, en funció de la disposició de tresoreria, 
d’acord amb el Balanç de Situació a 31 de desembre de 2021 i amb previsions del Compte de Pèrdues i Guanys 
Provisional de l’exercici 2022.  
A finals de 2021 s’ha procedit a canviar els equips informàtics de la redacció i alguns de la continuïtat, ja que amb el pas 
a HD havien quedat del tot obsolets i donaven moltes dificultats per treballar. En principi era una inversió no prevista però  
es va haver de realitzar ja que la situació era molt complicada. Es va aprovar en Consell d'administració.  
 
Com ja vàrem indicar en els passats exercicis tenim pendent fer el canvi d’UM, és a dir la seva actualització a l’HD.  
És una urgència, que esperem poder realitzar en l’any 2022. Estem emeten en HD i a l’efectuar directes es nota una 
important diferencia de qualitat per la diferencia de senyal. Per apaivagar aquesta diferencia de qualitat fem algunes 
retransmissions amb les càmeres d’informatius però deixem llavors desatès el servei d’informatius, per la qual cosa hem 
d’anar fent combinacions per poder sortir del pas.  
 
L’entrada de Sitges al Consorci ens permet poder fer aquesta inversió. La previsió es poder-la fer en el primer trimestre 
del 2022. La Xarxa ens ha finançat una part important de la inversió. Uns 165.000 € dels prop de 380.000 € 
pressupostats.   
 
El problema, com em dit en nombroses ocasions és cíclic. Fins ara nosaltres no  hem   pogut  assumir la inversió i sense 
aquesta inversió els ingressos es veuen disminuïts ja que la pròpia Xarxa ja treballa només amb HD i la quasi totalitat de 
les televisions han actualitzat els seus equips i ja tenen  les seves UM, en HD. Per aquest motiu les contractacions 
disminueixen. Com dèiem abans, el retorn de Sitges al Consorci haurà  servit per consolidar el pressupost i facilitarà 
l’objectiu, però amb el tancament amb el que vàrem acabar l’exercici del 2020 i amb el que  tancarem el 2021 no serà 
fàcil.  Com sempre fem, mentre no tinguem la seguretat que es pot assumir, no podem fer cap pas ja que la situació de 
risc financer de l’empresa és elevat.  
  
2.3 Relació d’objectius a assolir i rendes que s’espera que generin.  
  
Els objectius de la Societat per a l’exercici 2022, consisteixen en l’acompliment de les actuacions i activitats que es 
descriuran en l’apartat 2.4 d’aquest document, la realització les quals es preveu que doni origen al Compte de Pèrdues i 
Guanys, que presentem en el model de Compte de Valor Afegit,  cosa que permet conèixer amb més detall com es 
generen els resultats i per tant l’acompliment dels objectius.   
 
  
2.4 Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici.  
 
  
Exposem ara les principals línies d'actuació i activitats d'ICVSAM durant l'exercici 2022.  ICVSAM és una empresa amb 
un model de finançament mixt, obté ingressos   procedents de l'explotació publicitària que fa dels seus mitjans, per 
produccions per La Xarxa  i alhora, obté també diverses aportacions directes que realitza el Consorci Teledigital del 
Garraf.  
 
Un any més hem de començar amb una reflexió. Portem dos anys molt dolents per I.C.V.S.A.M. Com ja pronosticàvem 
l’any passat El 2021 ha estat un any nefast, pitjor si cal que el 2020, ja que el 2020 ens va agafar amb el carnaval salvat, 
amb la importància dels ingressos que representen. Aquest 2021 no s’han recuperat les activitats fins pràcticament el 
final d’any i això ha motivat que  els ingressos, tant per  publicitat, com per la producció de programes i de 
retransmissions amb la Unitat Mòbil, tampoc podessin arribar a nivells del 2019. Per tant el 2021 l’haurem tancat de nou 
amb un balanç negatiu  
 
De cara al 2022, amb la plena incorporació de Sitges al Consorci, el panorama es molt més esperançador. I el compte 
d’explotació queda molt més equilibrat i l'estrès  financer disminuirà en gran mesura, aportant tranquil·litat, si no surten 
entrebancs,  a l’estat econòmic de la societat. Aquest fet ens permetrà, en els propers exercicis, recuperar, les pèrdues 
generades el 2021 i el 2022.  
    
2.4.1 Televisió.  
  
ICVSAM continua tenint l'encàrrec de gestionar el Canal de TV del Consorci de Televisió Digital del Garraf  Per el 2022 
en principi es contempla es continuïn realitzant per La Xarxa diverses col·laboracions en programes i en retransmissions 
amb la nostra Unitat Mòbil ja en HD. Durant aquest darrer any altres televisions s’han posat al dia abans que nosaltres i 
parteixen amb un lleuger avantatge. També hi ha més televisions amb UM, per tant més competència a l’hora 
d'aconseguir contractacions.  
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Per altra banda, esperem recuperar un dels programes més valorats de la graella de La Xarxa. Per manca de 
finançament, el programa Gaudeix la Festa que s'emet per quasi una quarantena de televisions locals, es va deixar 
d’emetre el segon semestre del 2021 i la productora que el produeix, espera poder tornar-lo a activar a principis del 2022 
un cop trobi patrocini, que sembla està ja emparaulat.  
  
Aquest 2022 seguirem aportant noticies i reportatges als diferents programes i espais informatius  de La Xarxa que a 
banda d'una font important d'ingressos, representa un bon aparador per explicar el que passa al nostre territori. Un bon 
exemple son els programes  «Fet a Mida» i «Connecti.cat» que s'emeten en directe de dilluns a divendres de 16’30 a 
18’30 h i  de 19 a 20 h respectivament, i en el que tenim una persona (Xavi Martínez) destinada a fer directes i a 
«vendre» presencia comarcal. L’objectiu de potenciar aquests espais no es altre que donar presència de la comarca a 
nivell de tot Catalunya, ja que s’emeten per la totalitat de les televisions de La Xarxa i per tant cobreixen tot el territori 
català i per altra banda aconseguir ingressos econòmics.  
 
També seguirem com en els darrers anys participant de l’informatiu matinal de 7 a 10 del matí.  
 
Pel que fa referència a Canal Blau, la previsió per aquest 2022 és que segueixi la programació de l'anterior temporada, al 
menys fins al mes de juny, ja que a partir de setembre es podria posar en marxa una nova graella programàtica.  
Pel que fa referència  a la graella de televisió els programes que hi ha en antena, i com dèiem seguiran com a mínim fins 
al mes de juny, son;  
 
Sessió Plenària,  El Raconet,  Blaumusic, Debat a Bat i els informatius Al dia i Al dia Esports. El 2021 va desaparèixer La 
Banqueta, programa que portava més de 10 anys en antena i va ser substituït per El Transistor, una tertúlia esportiva i 
esperem torni, com dèiem, el Gaudeix la Festa al gener.  Estem treballant amb la posada en antena d’un programa de 
gastronomia de la ma de Node Garraf i amb la recuperació  d’Origen Garraf, que es podrien fer a partir del 2022, sempre i 
quan trobem el finançament adequat per poder cobrir els costos de la realització dels programes.  
 
 També seguirem amb les retransmissions dels actes importants o Festes Populars, ja que, en aquesta nova situació,  la 
televisió s’ha convertit en un element  imprescindible per poder fer arribar a la ciutadania els actes que es fan (esperem 
que per poc temps més)  amb restriccions i mesures sanitàries.  
 
Seguirem emeten els  Plens Municipals dels Municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes,  Sitges, Cubelles i 
Canyelles, telemàtics o no. El dia que coincideixen dos Plens un  s'emet en directe i l'altre en diferit l'endemà a les 18 h. 
Coincideixen els de Cubelles i  Ribes cada 2 mesos i els de Sitges i Canyelles. De forma estacional, es continuaran 
emeten,  els programes; Picalletres, Cantem el Nadal, El Congrés de la Ciència, i   cada dia duran tot l’estiu el 
magazine Obert X Vacances. I d’altres que pugin sorgir al  llarg del 2022.  
  
 
No sabem l’evolució de la Pandèmia en el futur més immediat, per tant En aquesta situació del tot imprevisible pel 2022, 
Canal Blau també oferirà en directe o diferit si és el cas, els actes que se celebrin dels Carnavals de Vilanova i la Geltrú, 
Sitges, Ribes, Les Roquetes, Cubelles i Canyelles.  El 2021 Canal Blau va ser clau no només per acostar a la ciutadania 
els actes de Carnaval, si no també els de Festa Major o altres que es van  
realitzar.  
En aquesta situació de pandèmia la televisió local, tal i com comentàvem l’any passat, s’ha convertit en un element bàsic 
per poder fer arribar a la ciutadania tots els actes que per motius sanitaris se celebren amb restriccions d'assistència.  
  
  2.4.2 Ràdio.  
  
Canal Blau FM seguirà aquest any amb  la línia programàtica  de l'any anterior i que permet  transmetre la informació i 
fomentar la participació. Malauradament la manca d’inversió impedeix poder fer un altre tipus de ràdio. L'informatiu del 
matí, la tertúlia ciutadana i el tema del dia centren la part més informativa de la programació a la franja que va de les 8 a 
les 10 del matí.  La tertúlia del Vilanova Matí compta amb un seguit de tertulians fixes de l’anomenada «societat civil», i la 
presència dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Estem molt satisfets dels inputs 
que ens arriben d’aquesta tertúlia de ciutat, social i política, en un espai de debat obert i plural sobre temes, que 
principalment, interessen a la ciutadania de la ciutat.  
 
 En l’apartat esportiu, seguirem amb  les retransmissions dels partits que els primers equips del CF Vilanova i CP 
Vilanova juguen a casa i a fora i amb l'informatiu diari Primer Minut que s’emet de 13’30 a 14’30 i el Darrer Minut els 
diumenges de 20’30 a 22 h. Aquesta seguiment, converteix a la nostra emissora en el referent  
 
informatiu de tots els que segueixen l'actualitat esportiva, no només a la nostra ciutat, si no a tota la comarca.   
 
La programació la completen tot un seguit de programes realitzats per col·laboradors de l’emissora com son Mr. Music, 2 
hores amb Joaquim Ros i Lasales, Capital Tropical, Backstage, Cada cançó un record, Una cançó un record,  
Discommon Radio Show, La Fórmula dissabte, tots ells programes musicals. El programa de cinema Capsa de Somnis i 
els adreçats al públic infantil Embaladits, Memòria de Peix i el Picalletres.  
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 Durant el 20220 i 2021 es va fer programació especial de Fira de Novembre, amb entrevistes a molts expositors en un 
servei de col·laboració amb la Fira.  
                
 
Per altra banda, Canal Blau FM està oberta a tots els col·lectius de la ciutat que necessiten els serveis de la ràdio.  
 
La finalitat de la Ràdio és la d'informar, entretenir i com escola de ràdio per formar també als joves que preparen i 
presenten els programes.  
 
Durant aquest 2022, esperem es confirmi la continuïtat del programa El Far. Un  magazine de tarda que s’emet cada dia 
de 16 a 18 h conjuntament amb Ràdio Arenys, Ràdio Delta, Radio l’Escala, La Cala RTV i Canal Blau. Està dedicat 
íntegrament al mon de la mar i en principi està només garantida la seva continuïtat  per part de La Xarxa fins al 
desembre.. En principi es preveu la seva continuïtat, però està pendent de confirmació. El programa està conduit i 
presentat per Ivan Fernández.  
 
En aquest proper any aportarem a les ràdios de La Xarxa el programa infantil Embaladits i  el “Picalletres Ràdio” en el 
que hi participen diferents escoles de Vilanova i la Geltrú.  
 
També es participa dels programes esportius i informatius de La Xarxa amb l’aportació de connexions, cròniques i 
noticies.  
 
Continuen les retransmissions dels Plens Municipals, La ràdio necessita també una inversió econòmica per poder donar-li 
un impuls a l’hora de fer un seguiment més  
  
acurat de tot el que passa a la nostra ciutat. Durant el 2021 s’ha aconseguit la legalització de la ràdio que estava pendent 
des de els seus orígens. Ha estat un procès que ha costat més de dos anys de gestions inacabables.  
  
2.4.3  www.tdtgarraf.com  
  
Durant el 2022 esperem poder donar mes visibilitat al web i a les xarxes socials de Canal Blau. A finals de la temporada 
esportiva 2020-2021 varem incorporar les retransmissions per streaming pel nostre canal de Youtube que volem seguir 
potenciant durant el 2022.  
  
2.4.4 Produccions Audiovisuals   
  
En principi La Xarxa encara no ha decidit la línia programàtica per el  2022. Per tant   ara mateix tot apunta que fins l’estiu 
podria seguir la mateixa programació i desprès podria haver-hi canvis. L’any passat es va incorporar al setembre el 
programa «Fet a Mida» Tot dependrà, però, de l’evolució de la pandèmia. Si segueix tot com fins ara es poden incorporar 
les retransmissions castelleres a partir del mes de maig.  
 
El que si es segur és que seguirem amb i l'emissió de l'informatiu «4 Comarques»que produïm juntament amb Penedès 
TV, Vendrell TV i Canal Taronja d'Igualada. La coordinació l'alternem, mes si mes no, Penedès TV i Canal Blau. Dees de 
el mes d’octubre hem incorporat la figura del presentador que també alternem amb un decorat única Penedès TV i Canal 
Blau. Aquest informatiu l’emetem de dilluns a divendres de 18’30 a 19h entre els programes «Fet a Mida» i 
«Connecti.cat».  
 
Aquest any, del segon diumenge de juliol al darrer d’octubre, hem realitzat el programa Dosos Amunt, des de les nostres 
instal·lacions i que s’ha emès per totes les televisions del territori els diumenges de 10 a 11 de la nit. La realització 
d’aquest programa s’han fet, en coproducció amb Penedès TV i Tac 12. A banda de donar protagonisme al nostra mitjà, 
la realització d’aquest programa ens ha reportat un important ingrés econòmic.   
 
Enguany s’ha enregistrat en la seva totalitat en exteriors.  
 
Amb la nova Unitat Mòbil, com ja hem explicat, podem recuperar el seu ritme de producció.   
 
Per altra banda esperem poder mantenir, com a mínim els nivells de col·laboració amb La Xarxa, per poder estabilitzar el 
compte d’ingressos, claus en el compliment del pressupost,  
 
El poder o no cobrir tots els objectius dependrà sobretot de la reactivació econòmica, ja que aquesta és fonamental per la 
recuperació de la publicitat. Una publicitat que sense la recuperació d’actes és molt difícil d’ingressar.   
 
Com ja esmentàvem en l’apartat anteriors, estem potenciant l’emissió per streaming pel nostre canal de Youtube de 
partits de futbol del CF Vilanova i del CP Vilanova tant masculí com femení, així com altres actes que pensem mereixen 
una atenció especial. A finals de la temporada passada, amb les limitacions de públic als recintes esportius o culturals, 
van tenir molta acceptació.  
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3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES  I INGRESSOS.  
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ 
de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldessa-presidenta, a 
Vilanova i la Geltrú.  

 

 

El secretari,          La presidenta   
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