Acta de la reunió del Consell de Comunicació
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
15 de març de 2017

Composició:
Imma Ferret , alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i regidora de
comunicació
Esther Marmaneu, regidora de cultura
Josep Anton Avila, Bernat Vilarroya, Josep Arasa i Joan Rubió, en
representació dels grups municipals.
Josep Arnabat, Sergi Gonzalez, Jaume Mata i Ester Díaz, en representació de
les entitats municipals
Ramon Filella, com a persona del municipi coneixedora dels mitjans de
comunicació
Excusen la seva presència: Sergi Gonzàlez i Ramon Filella.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Presentació de l’informe anual
Informacions de presidència
Precs i preguntes

La reunió s’inicia segons ordre del dia a les 19.07 h
1 - No es llegeix l’acta de la sessió anterior ja que tothom la rebut per E-Notum i
no hi ha comentaris al respecte.
En Josep Arnabat recorda que no té el llistat d’entitats, se li comunica que esta
publicat al web municipal.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2-Es llegeix l’informe del consell de comunicació de l’any 2016, cap pregunta al
respecte.
3- Informacions de presidència, la nova web, els índex de participació,
aniversari dels 10 anys de l’agenda, nova imatge del Remeiart.

4- Torn obert de Paraula:
Ester Diaz: demana que es pengi el pdf del nosaltres al web, l’Imma Pulido li
mostra on està publicat. Apartat d’actualitat del web, publicacions locals, surt
l’Agenda i el Nosaltres en pdf.
Bernat Vilarroya: A l’apartat d’opinions dels grups municipals, demana si es pot
posar més caràcters al web que a l’espai del Nosaltres en paper. Se li comenta
que sí i que en paper poden especificar que al web la informació és més
extensa.
Josep Arnabat demana que a l’agenda online en pdf hi hagi un enllaç en la
notícia o acte de cada entitat on puguis accedir directament al web de cada
entitat, estigui linkada a un facebook o un web on hi hagi la informació més
ampliada.
S’afegirà a la pàgina d’inici del web municipal un baner directe a link
subvencions entitats.
Josep Arnabat també pregunta com esta el tema del contacte amb VTV, se li
comunica que dilluns dia 20 de març hi ha programada una reunió amb VTV
per veure quins actes es contracten amb ells.
Ester Diaz, vol saber una mica més sobre el canvi d’imatge de Remeiart, se li
explica que s’ha fet en base al disseny inicial, i es mostra la web del Remeiart
que té una imatge més turística, és nova de l’any passat. És un web molt
participatiu i actiu.
Es dona per acabada la reunió a les 20.15 h

