PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Engegarem un pla de comunicació per englobar, coordinar i potenciar totes les accions en aquest àmbit. Donarem un nou impuls al
butlletí municipal, rellançarem la revista La Llera del Ter, consolidarem la revitalització de Ràdio Celrà i apostarem per noves
fórmules d’apropar la informació a la ciutadania.
OBJECTIU GENERAL 1: CONTINUAR LA RENOVACIÓ DELS WEBS MUNICIPALS
Objectiu específic 1.A: Continuar i finalitzar la renovació del portal Celrà.cat
Actuacions concretes:
a) Treballar amb la comissió del web municipal i facilitar l’ajuda necessària per al desenvolupament de les diferents fases del projecte
b) Assegurar que el nou portal disposi de tota la informació necessària sobre els diferents serveis i actuacions municipals
c) Introduir en el nou web eines de participació i interacció amb la ciutadania
d) Garantir l’accessibilitat, usabilitat i correcció lingüística del nou web
Objectiu específic 1.B: Renovar la resta de webs municipals
Actuacions concretes:
a) Analitzar la funció, utilitat i vigència de la resta de webs municipals (Ràdio Celrà, Joventut, Ateneu, Porta a Porta, escoles...)
b) En funció de l’anàlisi anterior, iniciar la seva renovació si escau o fusionar-los en el portal Celrà.cat
Objectiu específic 1.C: Mantenir els webs al dia
Actuacions concretes:
a) Vetllar perquè la informació del web estigui permanentment actualitzada
b) Analitzar periòdicament la freqüència de visites i les preferències dels usuaris per anar introduir les modificacions necessàries
c) Introduir les xarxes socials al web
OBJECTIU GENERAL 2: APROFUNDIR EN LA TRANSPARÈNCIA DE LA GESTIÓ I LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Objectiu específic 2.A: Ampliar la transparència en la informació publicada al web
Actuacions concretes:
a) Continuar treballant per complir tots els indicadors internacionals de transparència en la informació publicada al web municipal
b) Facilitar en el nou web la cerca de la informació relacionada amb la transparència

PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
c) Publicar anualment la memòria de subvencions atorgades per l’Ajuntament
d) Publicar el màxim possible d’informació i documentació que pugui ser d’interès per a la ciutadania
Objectiu específic 2.B: Assegurar la transparència econòmica dels grups municipals
a) Fer pública la declaració de béns i interessos dels regidors i regidores en el moment d’acceptar el càrrec i en el de deixar-lo
b) Garantir que els regidors i regidores presentin la seva declaració de renda anual a intervenció, que quedarà en el registre d’interessos sota custòdia
de secretaria
c) Assegurar que els partits polítics representats en el plenari presentin anualment a secretaria o intervenció la declaració anual de despeses i
ingressos del seu partit; i que, en cas que sol·licitin crèdits a una entitat financera, aquests es facin públics
OBJECTIU GENERAL 2: POTENCIAR I CONSOLIDAR EL BUTLLETÍ MUNICIPAL INFOCELRÀ
Objectiu específic 2.A: Regular la periodicitat i augmentar la informació del butlletí
Actuacions concretes:
a) Publicar el butlletí cada sis mesos.
b) Informar sobre els plens municipals i les accions de govern
c) Informar sobre les activitats dutes a terme al municipi
Objectiu específic 2.B: Potenciar la participació en el butlletí
Actuacions concretes:
a) Donar veu a la ciutadania, entitats i col·lectius del poble
b) Mantenir un espai obert per a la participació dels diferents grups municipals
c) Mantenir i fomentar un espai d’interculturalitat, en el marc del Projecte d’intervenció comunitària
OBJECTIU GENERAL 3: POTENCIAR L’EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO CELRÀ
Objectiu específic 3.A: Impulsar i difondre la ràdio
Actuacions concretes:
a) Donar suport i cooperar amb l’entitat Associació Cultural de Comunicació Local de Celrà
b) Ajudar a difondre i produir espais com el Ter Gavarres Magazín, d’emissió diària
c) Donar a conèixer l’emissora a la població i els comerços tant del municipi com d’altres pobles de la zona Ter-Gavarres
d) Mantenir la vinculació amb la Xarxa Audiovisual Local
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e) Organitzar jornades de portes obertes a la ràdio
f)

Portar la ràdio al carrer i cobrir esdeveniments importants

g) Emetre periòdicament un programa en què l’alcalde i els regidors i regidores se sotmetin a les preguntes de la ciutadania
Objectiu específic 3.B: Fomentar la participació en l’emissora
Actuacions concretes:
a) Apropar la ràdio als centres educatius
b) Oferir cursos de ràdio.
Objectiu específic 3.C: Incrementar la presència de la ràdio a Internet
Actuacions concretes:
a) Ampliar i mantenir actualitzats els continguts del web de la ràdio
b) Dotar la ràdio d’un sistema de podcast
c) Difondre Ràdio Celrà mitjançant les xarxes socials
OBJECTIU GENERAL 4: RELLANÇAR LA REVISTA LA LLERA DEL TER
Objectiu específic 4.A: Tornar a publicar la revista
Actuacions concretes:
a) Treballar conjuntament amb els ajuntaments de la zona per tornar a publicar La Llera del Ter
b) Promoure la participació i col·laboració de persones, entitats i centres educatius
c) Impulsar un nou equip de redacció
d) Treballar perquè la revista tingui continuïtat
Objectiu específic 4.B: Elaborar una revista de qualitat i d’intercanvi
Actuacions concretes:
a) Vetllar perquè sigui una revista de coneixença amb els pobles del voltant i per enfortir lligams
b) Procurar que sigui una revista de qualitat i amb referències històriques i culturals
c) Donar veu a les entitats i a les persones dels diversos municipis
Objectiu específic 4.C: Dotar la revista de presència a Internet
Actuacions concretes:
a) Crear xarxes socials pròpies per a la difusió de la revista i per compartir continguts
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b) Oferir la revista també digitalitzada
c) Crear, si s’escau, un web per a la revista
OBJECTIU GENERAL 5: ENGEGAR I MANTENIR UN FONS AUDIOVISUAL LOCAL
Objectiu específic 5.A: Crear i difondre el fons audiovisual
Actuacions concretes:
a) Engegar una pla pilot per enregistrar, emmagatzemar i divulgar gravacions audiovisuals dels actes celebrats del municipi
b) Difondre els vídeos a través d’Internet i publicitar-los a través de les xarxes socials
c) Garantir una periodicitat regular i la cobertura dels actes més destacats
d) En funció dels resultats, estudiar ampliar l’oferta, per exemple amb la retransmissió en temps real (streaming) dels plens municipals i altres actes
OBJECTIU GENERAL 6: ELABORAR I IMPLEMENTAR UN PLA DE COMUNICACIÓ LOCAL
Objectiu específic 6.A: Fer una diagnosi de la comunicació actual
Actuacions concretes:
a) Avaluar els punts forts i febles de la comunicació per part de l’Ajuntament en tots els àmbits
b) Identificar i reunir propostes de millora per part de tots els agents implicats
Objectiu específic 6.B: Redactar i aplicar el Pla de comunicació
Actuacions concretes:
a) Constituir un equip de treball a fi d’elaborar el Pla de comunicació amb l’objectiu primordial de potenciar i optimitzar la relació de l’Ajuntament amb la
ciutadania
b) Homogeneïtzar els diferents nivells de comunicació per part del consistori: publicacions en paper, comunicats de premsa, web, xarxes socials,
audiovisual, etc.
c) Aplicar progressivament i revisar periòdicament el Pla
OBJECTIU GENERAL 7: REGULAR L’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ LOCALS PELS GRUPS MUNICIPALS
Objectiu específic 7.A: Crear un Reglament
Actuacions concretes:
a) Elaborar un projecte de reglament d’ús i accés als mitjans públics locals dels grups municipals
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b) Consensuar-lo amb els diversos grups municipals
Objectiu específic 7.B: Garantir la pluralitat política en els mitjans
Actuacions concretes:
a) Oferir a totes els grups municipals els espais establerts en els mitjans de comunicació locals per fer sentir la seva veu
b) Fer un seguiment de l’aplicació del reglament
OBJECTIU GENERAL 8: VETLLAR PER L’ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ LOCAL
Objectiu específic 8.A: Garantir la informació adequada per a persones amb diversitat funcional en actes públics
Actuacions concretes:
a) Anunciar les condicions d’accessibilitat dels actes públics
b) En els actes en què es requereixi, disposar d’un/a intèrpret per a persones sordes
OBJECTIU GENERAL 9: MILLORAR ELS SISTEMES I SERVEIS INFORMÀTICS
Objectiu específic 9.A: Millorar la xarxa informàtica interna de l’Ajuntament
Actuacions concretes:
a) Actualitzar els sistemes operatius
b) Unificar el programari dels ordinadors de l’Ajuntament.
c) Implantar i potenciar programes d’ofimàtica i de seguretat
d) Continuar treballant amb els escriptoris virtuals
Objectiu específic 9.B: Millorar els serveis informàtics a la ciutadania
Actuacions concretes:
a) Cercar alternatives al desaparegut sistema de connexió gratuïta Celrà sense Fils
b) En funció de la demanda, augmentar els punts TIC del municipi

