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MOCIÓ PER UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE QUALITAT, LA REOBERTURA DE RA-

DIO L'H I  L'ACTUALITZACIÓ I  APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA DELS MIT-

JANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Els mitjans de comunicació públics locals són una eina que informa i fomenta l'arrelament, la di-

namització, la identitat col·lectiva, la llibertat d'expressió, el pluralisme ideològic la cohesió soci-

al.

Atès que sense uns mitjans de comunicació públics locals i plurals, objectius, participatius i de

proximitat s'afebleix la democràcia local.

Atès que la segona ciutat de Catalunya necessita disposar d'uns mitjans de comunicació pú-

blics de qualitat i plurals que siguin una eina de comunicació per a la ciutadania i que contribu-

eixin  a  fomentar  la  cohesió  entre  els  diferents  barris,  àmbits  i  teixit  social  de  la  ciutat.

Atès que l'any 2012 el govern de la ciutat tancar Ràdio l'Hospitalet cinc dies abans de com-

plir trenta anys de la primera emissió.

Atès que l'any 2015 el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció per la reobertura de Ràdio

l'Hospitalet i dotar-la de totes les eines i recursos suficients perquè sigui un referent en la infor-

mació de les temàtiques així com posar en marxa el compliment i desplegament del Reglament

Orgànic d'Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals de l'Hospitalet

que va entrar en vigor en data el 12 de juliol del 2014.

Atès que s'estan incomplint diferents articles d'aquest Reglament de Mitjans de Comunicació

com les reunions dels diferents organismes i les seves funcions.

Atès que el Contracte Programa de Mitjans de Comunicació durant el període 2019-2020 va ser

aprovat pel Consell Executiu de programació en data 30 d'octubre del 2018.

Atès que des d’aquesta data està pendent l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament aquest contracte

programa consensuat i fruit del treball entre periodistes, entitats i associacions de la ciutat.

Atès que estem a inicis de l'any 2021 i l'equip de govern durant aquests dos darrers anys no ha

portat al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet l'aprovació del Contracte Programa per a la presta-

ció dels serveis dels Mitjans de Comunicació de l'Hospitalet.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Instar  a  l’Ajuntament  a  actualitzar  el  Contracte  Programa  per a  la Prestació  de
serveis de Mitjans de Comunicació de l'Hospitalet i presentar-lo per a la seva aprovació al Ple
Municipal durant aquest any 2021.

SEGON.- Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet a reobrir Ràdio l'Hospitalet durant l'any 2021.
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TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les
entitats  de  l’Hospitalet,  a  La  Farga  Gestió  d’Equipaments  Municipals  S.A,  al  Sindicat  de
Periodistes i al Col·legi de Periodistes de Catalunya.


