Acta de la reunió del Consell de Comunicació
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
22 de setembre de 2016

Assistents:
Imma Ferret (IF), alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i regidora de
comunicació
Esther Marmaneu (EM), regidora de cultura
Josep Anton Avila (JAV), Josep Arasa (JAR) i Joan Rubió (JB), en
representació dels grups municipals.
Josep Arnabat (JA), Sergi Gonzalez (SG), Jaume Mata (JM) i Ester Díaz (ED),
en representació de les entitats municipals
Excusen la seva presència: Arnau Cornadó (AC) i Ramon Filella (RF)

La reunió s’inicia a les 19.10 h
IF inicia la sessió excusant la presència d’AC i RF i explica que en el lloc d’AC
assistirà al Consell Oscar Alarco, amb veu però sense vot.
Alarco demana si es pot modificar el representant del grup PA-CUP al Consell i
se li respon que sí, però que ha de ser nomenat pel plenari municipal.
Es procedeix a aprovar l’acta de la sessió anterior sense cap afegit contrari.
S’informa que des del darrer Consell de Comunicació s’ha actualitzat el llistat
d’entitats a les que s’enviava la informació de tancament de l’agenda o
informacions del Departament de Comunicació i que aquest es va passar als
membres del Consell. El llistat definitiu recull alguns suggeriments fets per
aquests, per incloure algunes entitats que no hi figuraven.
S’informa, sense cap desacord, que d’ara en endavant les convocatòries del
Consell es duran a terme mitjançant el sistema de notificació digital E-Notum,
que forma part de la plataforma digital AOC i amb la que l’Ajuntament està
treballant per posar en marxa tots els sistemes de relació digital amb la
ciutadania.
S’acorda que la propera convocatòria del Consell de Comunicació es dugui a
terme el 23 de novembre de 2016 a les 19 h, i que la recepció de propostes per
ser incloses en l’ordre del dia finalitzi el 16 de novembre. Posteriorment, i
durant el debat sobre la revista Nosaltres es considera convenient avançar la
data de la reunió per facilitar la tasca d’incorporació del nou sistema de
distribució dels continguts de la revista al proper número. S’acorda aleshores

que la reunió es farà el dia 16 de novembre a les 19 hores i per tant la recepció
de propostes per a l’ordre del dia es tancarà el dia 9.
Es debat sobre l’estructura de la revista municipal Nosaltres.
Imma Pulido (IP) explica el sistema de creació i estructura de la maqueta del
Nosaltres.
JAR demana que la publicació reculli més participació, articles d’opinió, etc. i
que es generin informacions a partir de la tasca de recerca periodística.
IF respon que ja es duu a terme aquesta tasca amb reportatges o altres
informacions generals.
JAR demana sobre el sistema d’estructuració del Nosaltres.
Es genera un debat amb aportacions diverses i s’estudien els sistemes de
diverses publicacions.
Finalment s’acorda que el departament de Comunicació farà una proposta per:
 Estructurar la revista agrupant les informacions amb contenidors
temàtics, similars als que presenta la revista municipal de Sant Vicenç
dels Horts.
 Crear una maqueta amb un índex que reculli aquests criteris i presentarlos a la propera reunió del Consell per tal que puguin començar a
aplicar-se en el proper número de la revista.
 La revista incorporarà un nou apartat anomenat ‘Smmonjos opina’, que
s’obrirà a la participació de la ciutadania amb 4 escrits d’opinió per a
cada número de la revista. Els escrits s’estructuraran en una pàgina
similar a la dels escrits d’opinió dels grups municipals i les persones que
els enviïn hauran de fer-ho adjuntant còpia d’un document d’identitat.
 El número 140 de la revista Nosaltres que està a punt d’entrar a
impremta incorporarà una notícia breu explicant aquesta decisió i el
nombre d’espais que hauran de tenir els articles d’opinió, així com
l’adreça d’enviament.
 En cas que hi hagi més de 4 articles per a cada número de la revista,
s’acorda que la responsable de comunicació IP, serà la que escollirà la
seva publicació en base a criteris periodístics.

JAR demana la incorporació de les adreces dels establiments comercials al
web municipal.
IF respon que ja estan inclosos al web d’economia i empresa i que des de la
pàgina del Comerç del Foix també es reflecteixen tots els seus establiments
associats.
SG complementa que el nivell d’afiliació del comerç al municipi és un dels més
alts de Catalunya, amb un 85-90% d’establiments associats.

En el punt d’informacions de presidència IF informa de la creació del butlletí
electrònic amb informacions que s’envien setmanalment a les persones que es
donen d’alta en el formulari per rebre’l.
Es recorda també que els membres del Consell han de signar autorització
escrita per les notificacions E-Notum en acabar la sessió.
En l’apartat de precs i preguntes JA demana com s’ha de fer per augmentar la
presència de les informacions del municipi a Penedès TV.
IF, explica que fa anys existia un conveni amb VTV que va quedar extingit en
passar a ser PTV i que aquest no es va renovar perquè l’opció del consorci de
PTV en resultava massa costosa. Posteriorment des d’alcaldia s’han fet
diversos contactes, fins i tot amb el regidor de Comunicació de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès però no han fructificat, tot i que des de l’Ajuntament
s’ha mantingut sempre la voluntat de cercar un acord.
JAR discrepa i afirma que ell té coneixements que el conveni no resultava tan
car i que no s’ha tirat endavant per manca de voluntat política.
IF conclou que la voluntat de l’Ajuntament ha estat poder dur a terme un nou
conveni amb PTV, tot i que no hi ha hagut acord, i que per això en els
pressupostos, inclòs el d’aquest 2016 s’ha mantingut la partida pressupostària
per a tal efecte.
A les 20.25 h, s’aixeca la sessió.

