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La regidoria de Comunicació, Premsa i Informàtica està englobada dins de 
l’Àrea d’Alcaldia i Participació Ciutadana, d’acord amb l’organigrama municipal 
aprovat per a l’any 2013. 

 

Entre els seus objectius, marcats al Pla de mandat 2013-1015, destaquen: 

 Aprovació del Pla de Comunicació Interna, eina que servirà per millorar la 
comunicació interna i externa de l’Ajuntament.  

 Posada en marxa del nou portal WEB  

 Aplicació de noves eines comunicatives: newsletters, pantalles informatives, 
xarxes socials. 

Consolidació del programa de becaris com acció formativa vinculada a Ràdio 
Cubelles. 

 Continuar amb el nou format de la revista, introduint un desplegat central 
amb un tema de societat en cada número.  

 

 El canvi normatiu respecte al tema dels contractes de becaris ha aturat el projecte que ja 
va tenir una primera experiència molt positiva a Ràdio Cubelles l’any 2012-2013 
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PREMSA 
El Departament de Premsa de l’Ajuntament de Cubelles s’encarrega de les 
següents funcions: 

1.-Comunicats, clips i dossiers de premsa 

Es van emetre un total de 279 notes i comunicat de premsa, la qual cosa 
representa un increment del 16,7% respecte al 2012. Aquesta xifra representa 
1,1 notes de premsa per dia laborable . 

 

 

Repercussió en mitjans 

Les 279 NdP s’han traduït en  

369 notícies als mitjans  

repartides de la següent manera: 

Diari de Vilanova: 175 notícies (ressò del 65% de les NdP) 

Eix diari:  113 notícies (ressò del 42% de les NdP)  

Canal Blau:  79 notícies (ressò del 30% de les NdP)  
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PREMSA 
2.-Rodes de premsa 

Es van gestionar un total de 8 rodes de premsa  

al llarg del 2013. 

 

 

3.-Gestió d’entrevistes i informació 

S’ha gestionat les entrevistes als mitjans de comunicació locals, nacionals, 
principalment pels programes: 

 L’Informatiu, Ràdio Cubelles 

 El punt de vista, Ràdio Cubelles 

 Entrevistes  a Ràdio Cubelles 

 Garraf al dia, Canal Blau TV 

 Sessió Plenària, Canal Blau TV  

 Secció Cubelles, Diari de Vilanova 
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COMUNICACIÓ 
1.- Butlletí Cubelles Comunica 

Coordinació, redacció i gestió del contracte de serveis 

i subministrament per a l’edició del butlletí bimestral  

d’informació local Cubelles Comunica. 

Durant el 2013 es van editar 3 de les sis edicions ja que es va tornar a convocar el concurs per 
a la seva edició i es va adjudicar dins l’any 2014 (1r número previst pel març/abril de 2014). 

 

2.- TIC 

• Web (www.cubelles.cat) 

L’11 d’agost es va posar en marxa el nou web municipal, després de 
l’adjudicació a IDISC INFORMATION TECNOLOGIES, SL, per import de 
17.847,50€ (IVA inclòs) el que representa un estalvi de 12.152,50€ 
del preu de sortida. 

En els 5 mesos del qual es disposen dades, 

el web municipal va registrar 27.360 visitants 

únics i més de 400.000 pàgines visitades 
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COMUNICACIÓ 
• Xarxes socials 

• Twitter 

Difusió d’informació, gestió de queixes i streaming d’actes i 
plens municipals. 

Més de 1.000 followers 

• Flickr 

Difusió d’imatges d’actes municipals 

Aproximadament 800 fotografies 

 

• Youtube 

Difusió de vídeos d’actes municipals 

21 subscriptors 

4.217 visualitzacions 

• Newsletter 

205 subscriptors 

Campanya per incrementar fins als 3000 usuaris el 31/12/14 

COMUNICACIÓ, PREMSA I INFORMÀTICA 2013 

93 895 63 21 
informa@cubelles.org 

www.cubelles.cat 
@ajcubelles 

youtube.com/ajCubelles 
flickr.com/photos/ajcubelles 

 
PREMSA 

* 
COMUNICACIÓ 

* 
PROTOCOL 

* 
INFORMÀTICA 

 

mailto:viapublica@cubelles.org
http://www.cubelles.cat/


COMUNICACIÓ 
3.- Ràdio Cubelles 
• Concessió administrativa definitiva per a la  
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència 

– 21 de maig de 2013 

Producció 

• 115h de producció pròpia setmanal  

(68,45% sobre l’emissió setmanal 24 hores x 7 dies) 
La resta de temps són desconnexions a la Xarxa Ràdio 

• Un 32,61% d’aquesta producció pròpia és INFORMACIÓ LOCAL, generant-
se unes 1.300 notícies pròpies anuals 

• 12h/setmanals elaborada directament per col·laboradors/es 

• 2h/setmanals de retransmissions esportives en directe 

• Emissió en directe dels plens, de les sessions informatives, audiències 
públiques i altres sessions obertes 

Actes públics 

• 17è concurs de contes i narració breu Víctor Alari 
– 456 obres presentades (302 Infantil, 35 juvenil, 64 narrativa adult i 55 en poesia) 

– Import premis: 1.440,00€ 

• 2n Recapte de Nadal  
– Recollida de 2 tones d’aliments per a Càrites Cubelles 
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COMUNICACIÓ 
4.- Altres 

• Sessions Informatives 
– Organització, difusió, documentació i direcció 

• Audiències Públiques 
– Difusió, documentació i suport tècnic 

 

5.- Contractes i aprovacions 
• Aprovació de l’aportació anual al Consorci Teledigital Garraf 

– Import: 70.463,00€ 
 

• Aprovació del Decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública 
– JGL 24 d’abril de 2014 

 

• Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de disseny i impressió 
del butlletí municipal de l’Ajuntament de Cubelles 

– JGL 27 de novembre de 2013 
– Import anual: 21.023,75€ 

 
• Contractes de material gràfic 

– Import: 23.560,00€ 
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PROTOCOL 
El Departament de Protocol de l’Ajuntament de Cubelles, depenent 
directament de l’Alcaldia, s’encarrega de les següents funcions: 

 
1.-Gestió de peticions d’entitats sobre espais municipals i material 
• Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, 

dependències i espais oberts municipals i la cessió de material  
• Aprovació definitiva 16 de juliol de 2013 

 

• Tramitació de les sol·licituds d’entitats i departaments municipals   
• Peticions d’entitats:  120 
• Peticions departaments:  70 
 

2.-Organització d’actes 
Direcció o suport protocol·lari a les següents activitats/festes: 
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• Carnaval 
• Xatonada Popular 
• Dia de la Dona Treballadora 
• Festa Ràdio Cubelles 
• Setmana Cultural 
• Dia d’Europa 
• Festa Harley Davidson 
• Cerkabirra 
• Festa de la Bicicleta 
• Estrena pel·lícula “Más allá de la imaginación” 
• Setmana Jove 
• Festa Major petita 

• Festa Major gran 
• 15è aniversari Arles-Cubelles 
• Inauguració Pavelló 
• Festa de la Verema 
• Premis Cubelles Participa 
• Dia de la Violència de Gènere 
• Fira de Nadal 
• Reis 
• Recepcions d’autoritats 
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PROTOCOL 
3.-Imatge corporativa 

• Aprovació del reglament de senyalització d’edificis. Desembre 2013  
• Redacció del manual d’identitat gràfica (en procés) 
• Gestió de la imatge corporativa 

– Disseny de 80 cartells i programes propis 
– Gestió dels contractes dels cartells elaborats per tercers 

 
• Control del compliment de la unitat gràfica Corporativa 

– De departaments i serveis 
– D’entitats amb les quals es col·labora 
  

4.-Agermanaments 
• Commemoració del 15è aniversari de l’agermanament Arles de Tec – Cubelles 
• Contactes amb Canillo per mantenir llaços d’amistat 

 

5.-Arxiu fotogràfic 
• Creació de l’arxiu fotogràfic 
• Manteniment de l’arxiu 
• Cessió d’imatges per a projectes gràfics 
• Digitalització del material en paper fotogràfic 

 
6.-Coordinació del Pla de Comunicació Interna 
• Aprovació del Pla de Comunicació Interna 

– JGL 22 de maig de 2014 
 

• Creació de la Intranet Corporativa 
– Setembre 2013 
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INFORMÀTICA 
Al llarg del 2013 s’ha produït una reestructuració funcional del Departament, 
que dóna suport intern a la resta de departaments municipals. 
 
Entre d’altres, s’han realitzat les següents accions: 
1. Signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Garraf pel suport 

tècnic en matèria de desplegament de la Seu-electrònica. 
 

2. Adquisició de hardware per a la renovació dels departaments municipals 
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INSTAL·LACIONS 
La regidoria de Comunicació, Premsa i Informàtica es troba ubicat al primer pis 
del C. Colom, en l’edifici del Casal de Cultura, en les aules que havien ocupat les 
sales de música.  

 

En un despatx es troba ubicat el Departament d’Informàtica i en l’altre el de 
Comunicació, compartint espai amb la redacció de Ràdio Cubelles. 

 

A més, l’emissora municipal disposa dels seus estudis en la 2a planta del mateix 
edifici. L’emissió s’envia al centre emissor de Mas Trader, des d’on s’envia el 
senyal per freqüència modulada a tot el terme municipal. 

 

El senyal de l’emissió on line es produeix i s’envia a través d’un servidor 
d’streaming des dels mateixos estudis. 
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PERSONAL 
Comunicació i Protocol:  

– Departament de Comunicació i Protocol, 

– Coordinador de Comunicació i Protocol: Víctor Lora i Ordaz 

– Tècnic Auxiliar de Comunicació i Protocol: Roger Montoliu i Sánchez  

– Tècnic Auxiliar de Comunicació: Sergi Gómez Mondragón 

– Auxiliar de gestió: Montserrat Camuñas Contreras 

 

Informàtica 
– Tècnics auxiliars d’informàtica: Javier Forero Trinidad i Gerard Enríquez Albiñana 

 

Ràdio Cubelles 
– Directora de Ràdio Cubelles: Àngels Fuster i Bau 

– Cap de programació: Pau Ramon i Montané 

– Redactors: Josep Lluís Rodríguez Villanueva i Marc Machado i Torres  
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