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L’Ajuntament presenta un nou portal web més accessible i orientat
als usuaris

Dimarts 20 de gener de 2009

L’Ajuntament de Castellar del Vallès estrena avui dimarts, 19 de gener, un nou
portal municipal a Internet amb disseny i continguts renovats que seran presentats
en públic aquest vespre, a partir de les 20 hores, a la Sala de Petit Format. Amb el
nou web, que manté el domini www.castellarvalles.cat, es substitueix l’anterior
creat l’any 2003, i es posa en marxa una eina que s’ha repensat amb l’objectiu de
facilitar a la ciutadania l’accés als serveis municipals.

En relació als continguts, la posada en marxa del nou web ha servit per actualitzar la
guia del municipi a Internet, amb una oferta que ja supera les 500 pàgines
d’informació de serveis, a més d’un catàleg amb 180 tràmits i un directori amb unes
300 adreces d’equipaments i serveis.

El portal aposta per fer més visibles els serveis d’educació, formació i treball del
municipi i permet filtrar continguts per àmbits temàtics, perfils d’edat i situacions
vitals. A més, té una gran capacitat per interconnectar continguts relacionats i
incorpora diversos cercadors amb l’objectiu de facilitar la recerca d’informació a
l’usuari.

A pantalla completa

Un altre dels aspectes remarcables del nou web municipal és la seva aposta per
l’accessibilitat. En aquest sentit, el portal presenta un arbre de continguts i una
estructura de navegació que pemet accedir als serveis més rellevants d’una manera
fàcil.

A diferència de l’anterior, la nova interfície gràfica es visualitza a pantalla completa
i no es de dimensions rígides. Així, i d’acord amb els requisits legals
d’accessibilitat, l’usuari pot controlar el cos de la lletra, augmentant-lo o disminuint-
lo segons les seves necessitats. 

Pel que fa als serveis d’administració oberta, el portal permet fer un total de 24
tràmits en línia, a través del modul e-TRAM de l’Administració Oberta de
Catalunya e-TRAm i del web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.

Altres funcionalitats que incorpora el portal web és una nova versió del plànol de la
vila, integrada al Sistema d’Informació Geogràfica Municipal, i des del qual es
poden localitzar sobre el mapa adreces concretes a més de diversos punts d’interès
vinculats al directori. També es posa en marxa una nova eina de creació de blocs
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ciutadans, amb l’objectiu d’afavorir que cada vegada siguin més els usuaris que
formin part de la blogosfera castellarenca. Les aplicacions 2.0 es completen, a més,
amb la presència de l’Ajuntament a la xarxa social Facebook.

En les properes setmanes, el web també implementarà un cercador general que serà
visible des de qualsevol punt del portal i que utilitzarà tecnologia Google. En
l’apartat de subscripcions, properament es posarà en marxa un nou butlletí
electrònic setmanal que permetrà a l’usuari rebre per correu electrònic informació
de l’agenda d’actes i les principals novetats dels serveis municipals.
 
El nou portal ha estat desenvolupat per l’empresa Districte Digital d’acord amb el
projecte elaborat conjuntament per les regidories de Comunicació i Societat del
Coneixement.
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