ACTA DE LA SESSIÓ 1 DEL CONSELL DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE DATA 21 DE
FEBRER DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc de la sessió:

1
Ordinari
21-02-2018
19:30h
Sala de Plens de Can Borrell

Assistents:
Jordi Soler, Ivan Nieto, Albert Maynou, Xavier Ollé, Elies Surroca, Marc Tarrés (PDeCat) i Josep Manel
Ximenis (CUP), Oriol Leo (Director de Ràdio Arenys de Munt) i Josep Sánchez (Regidor de
Comunicació).

Secretari
Oriol Leo, director de Ràdio Arenys de Munt
A Arenys de Munt, 21 de febrer de 2017, a dos quarts de vuit del vespre, a la Masia Can Borrell,
es reuneix el Consell Municipal de Comunicació per celebrar sessió 1 sota la presidència del Sr
Josep Sánchez i Camps, regidor de Comunicació.
A les 19:37 es dóna per obert el Consell de Comunicació amb els punts tractats següents:
1-Presentació del nou director de Ràdio Arenys de Munt
El regidor de Comunicació, Josep Sánchez, dóna la benvinguda als assistents i comença el
primer punt de l’ordre del dia. Explica el procés de la nova licitació de continguts de Ràdio
Arenys de Munt a una empresa externa. Es va adjudicar a la guanyadora del concurs, que fou
Ràdio Associació Arenys de Munt, l’entitat empresarial que ja gestionava la ràdio
anteriorment. Sánchez explica que aquest model de funcionament i licitació comporta que
un funcionari municipal assumeixi la funció de director, i a tal efecte es va fer una oposició.
Qui va superar els exàmens amb millor nota fou Oriol Leo.
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2-Presentació del PRAM (Projecte de Ràdio Arenys de Munt 2017-2020)
El director de l’emissora, Oriol Leo, pren la paraula. Presenta el PRAM, un document
elaborat des de direcció que contempla objectius generals i específics que es vol assolir en
un període de quatre anys.
En finalitzar hi ha preguntes dels assistents. Elies Surroca exposa que s’ha començat la casa
per la teulada, ja que primer calia haver fet el Consell Assessor de Ràdio Arenys i presentar el
PRAM allà per ser debatut. Des de l’Ajuntament s’admet que té raó i s’explica que es farà un
nou intent de trobar representants d’entitats que es vulguin inscriure al Consell Assessor.
També pregunta Surroca què passarà si el futur Consell Assessor conclou que algun
programa s’ha de canviar o eliminar perquè no sigui adequat. El director respon que si això
passa es tindrà en compte l’opinió del Consell Assessor i s’actuarà en conseqüència.
Josep Manel Ximenis pregunta si els col·laboradors de Ràdio Arenys, d’Arenys de Mar,
cobren o fan programes voluntàriament. Ningú dels presents en té la certesa i s’acorda que
es donarà resposta al proper Consell de Comunicació.
Ximenis també pregunta si els estudiants universitaris podrien fer les pràctiques de la
carrera a Ràdio Arenys de Munt. El director es compromet a preguntar a les universitats
quins requisits cal que tingui un mitjà de comunicació per oferir pràctiques de final de
carrera als universitaris, per saber si Ràdio Arenys de Munt les compleix o no.
Marc Tarrés pregunta si hi ha una calendarització per anar implantant els objectius del
PRAM. Se li respon que n’hi ha que ja estan implantats i que les inversions si que estan
programades cadascuna en un any concret.
El regidor de Comunicació pren la paraula per fer esment a les dades principals d’un estudi
d’audiència que es va fer l’octubre de 2017.

3-Creació del Consell Assessor de Ràdio Arenys de Munt
El regidor de Comunicació explica les atribucions d’aquest Consell i qui el formarà. Recorda
que ja hi ha inscrites les quatre persones de l’àmbit professional. Ara serà el Consell Directiu
qui valorarà les candidatures. On no ha respost la gent és per omplir les tres places de
representants d’entitats. Només hi ha una candidatura. Josep Sánchez diu que es farà un
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nou intent de trobar representants d’entitats, i si no ni ha cap altre es convocarà igualment
el Consell Assessor.
En aquest punt Elies Surroca pregunta en què s’ha notat una millora des del juliol passat
quan es va incorporar un nou director a la ràdio. Josep Sánchez explica que s’ha guanyat en
planificació (calendarització d’inversions, planificació de continguts, nova programació, etc..)
i treball, ja que alguns projectes s’han desencallat per la tasca del director, com la web nova
o l’adquisició de nou material.
Josep Manel Ximenis pregunta quan es convocarà el Consell Assessor. Josep Sánchez respon
que es farà un nou intent de buscar més membres d’entitats, però es compromet a
convocar-lo el mes de març de 2018

4-Presentació del Pressupost de Comunicació
El regidor Josep Sánchez exposa les quantitats de diners de què disposa l’àrea de
Comunicació en el Pressupost per al 2018. Comenta que hi ha un augment de 10.000€ ja que
les campanyes de civisme es faran enguany des de la regidoria de Comunicació. També hi ha
un augment per al licitació de continguts de Ràdio Arenys de Munt.
Josep Sánchez explica el Pressupost inicial i també l’executat entre 2017 i 2018 i les despeses
que no s’han gastat, o les que han acabat costant més del previst.

5-Eines de Comunicació
El regidor parla de la resta d’eines comunicatives que té l’Ajuntament.
En referència a la pàgina web municipal explica que un Pla d’Ocupació es dedica a jornada
completa a renovar la web i els continguts.
Elies Surroca pregunta com és que a la web apareix l’hora del Consell de Comunicació a les
19h si era a les 19:30. S’atribueix a un error intern.
En un altre àmbit, Josep Sánchez exposa l’app Munni, que porta més d’un any
desenvolupant-se, i encara s’ha d’acabar d’omplir de contingut.
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Josep Manel Ximenis explica que s’ha descarregat l’app en aquell moment i que per
funcionarli demana que autoritzi l’aplicació a conèixer la seva ubicació. Ell es nega a fer-ho i
l’aplicació no arrenca. Demana que l’aplicació funcioni igual sense que sigui imprescindible
donar-li permís per saber la ubicació. Josep Sánchez es compromet a transmetre-ho a
l’empresa que desenvolupa el Munni.
Pel que fa a l’Amunt Arenys Josep Sánchez exposa que la idea és fer una edició cada tres
mesos, i que al març en sortirà una.
Xavier Ollé hi troba a faltar que hi digui quants diners costa cadascuna de les activitats,
projectes, inversions o obres que fa l’Ajuntament. El regidor es compromet a fer-ho amb
més assiduïtat que fins ara, però que és una tasca interna que costa molt de fer.
Josep Manel Ximenis coincideix amb Ollé respecte a la importància de posar a l’Amunt
Arenys el preu que té tot, i exposa el cas d’una revista alemanya on es detalla
minuciosament els preus que costen els projectes i si algun privat n’ha fet donacions. Entén
que no es pot demanar ara aquest nivell de detall però si que es pot anar avançant en aquest
sentit.
Marc Tarrés comenta que a la pàgina web hi manca l’estat d’execució del Pressupost de la
meitat del 2017.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:55 del vespre, de la qual

cosa jo el secretari en dono fe.
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