Mitjans de comunicació
Potenciar l’ús de la web municipal i les xarxes socials (progr. mandat 33, 99 -103)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Convertir la web municipal en el referent informatiu
del municipi
2.- Augmentar el nombre de tràmits disponibles a
través de la Seu Electrònica
3.- Mantenir actualitzada tota la informació que
apareix a la web
4.- Millorar l'accessibilitat del web municipal
mitjançant la reestructuració del mateix
5.- Aproximar-nos a la ciutadania a través de les
diferents xarxes
6.- Potenciar la difusió de notícies i avisos municipals
mitjançant una APP

Regular el funcionament dels mitjans de comunicació
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Elaborar un Reglament de funcionament dels
Mitjans de Comunicació Públics
2.- Elaborar un Pla de comunicació

Objectius que es volen aconseguir

1.- Garantir una emissió de qualitat
2.- Promoure el coneixement de l'emissora entre la
ciutadania, fent especial atenció als infants i joves
3.- Promoure l'emissora entre els comerços locals
com a via de promoció i publicitat
4.- Reforçar les estructures de funcionament de
l'emissora

Com ho farem?

✓ Crearem un grup de treball per a l’elaboració del reglament
✓ Acordarem el codi ètic de la comunicació municipal
✓ Ordenarem els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament

Potenciar l'emissora municipal Olesa Ràdio (progr. mandat 105)
ODS

Com ho farem?

✓ Inclourem en els procediments necessaris el tràmit de comunicació a la web municipal
✓ Farem difusió dels tràmits que es poden fer de manera telemàtica
✓ Revisarem anualment els ítems marcats per la UAB necessaris per aconseguir el 100% de
Transparència que es permetrà aconseguir el segell InfoParticipa
✓ Ampliarem la presència de les informacions locals en els mitjans supramunicipals
✓ Revisarem i adaptarem l’estructura de la web municipal per optimitzar l’accés als diferents
apartats
✓ Difondrem la informació que es genera a l’Ajuntament a les xarxes socials disponibles
✓ Donarem resposta a les diferents peticions de la ciutadania que arriben a les diferents
xarxes
✓ Valorarem la viabilitat d’utilitzar APP’s per millorar la comunicació
✓ Implementarem mecanismes de comunicació interna per garantir la fluïdesa i difusió de la
informació cap a la ciutadania
✓ Establirem calendaris anuals de informació i responsables de comunicació per cada
departament
✓ Estudiarem i implementarem elements informatius a nivell de carrer, com panells digitals
interactius o altres elements de comunicació visual
✓ Facilitarem l’accés a tots els treballs, estudis i projectes que genera l’ajuntament

Com ho farem?

✓ Adquirirem generadors elèctrics per garantir l’emissió, especialment per informar en casos
d’emergències per a la població
✓ Dotarem la emissora dels mitjans tècnics necessaris
✓ Millorarem la programació a la carta a través del podcasting, amb plataformes compatibles
amb tots els dispositius
✓ Invertirem en una campanya de marxandatge de l'emissora, editarem díptics informatius,
promourem espais de ràdio al carrer en dies i/o festes assenyalades
✓ Potenciarem els programes adreçats al jovent
✓ Mantindrem les activitats adreçades a la infància i els centres educatius
✓ Establirem col·laboracions amb l'Associació de Comerciants d'Olesa per promocionar l'ús
de l'emissora per publicitar els seus negocis

