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 Estructuració de la informació de forma cohesionada, 
integral i transversal per facilitar l’accés des de diferents punts 
del web (temàtiques, col·lectius, organigrama) sempre tenint en 
compte com a centre, l’usuari. 

Compliment dels requisits tècnics d’accessibilitat per usuaris 
amb discapacitat segons normativa 

Projecte subvencionat per l’IMSERSO i Fundació ONCE amb un 
65% del cost total

Projecte ambiciós que ha comportat la revisió, nou disseny i 
migració d’unes 1.000 pàgines de continguts durant un any i que 
ha donat feina a dues empreses locals (Avellana Digital amb la 
col·laboració pel disseny de Basora I Basora)
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Neutralitat tecnològica, programari lliure i ús d’estàndards 
oberts (desenvolupament segons els estàndards tecnològics 
internacionals independentment del sistema tecnològic)

 Impuls i adaptació dels serveis d’administració electrònica, 
conforme a la normativa vigent. Actualment es poden fer 19 
tràmits on line i l’any passat es van tramitar 300.

Amb el nou web, s’activen d’altres 4 tràmits telemàtics:   
 *Subvencions pels joves per l’accés a l’habitatge

 *Subvencions per persones amb una det. mobilitat

 *Bonificació de l’IBI per família nombrosa

 *Autoliquidació de l’impost de vehicles
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Estil de disseny semblant en tots els webs que faciliti la 
identificació de la informació municipal

 Cercador integrat i senzill amb tota la informació de tots 
els webs municipals

 Enfocament i promoció del web a escala internacional 
en l’actual context d’ún món globalitzat => multiidioma. 

 Adaptació per dispositius mòbils

 Adaptació a noves tecnologies més dinàmiques, interactives
i participatives => WEB 2.0.
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Reus va ser un dels primers ajuntaments catalans 
en disposar de web municipal REUS.NET i tant el 
seu disseny com la seva funcionalitat van ser un 
dels models de referència.

En aquest temps l’Ajuntament ha fet un esforç per: 
-Actualitzar el contingut i reflectir els canvis en 
l’estructura interna

-Crear llocs web dels diferents OOAA i Empreses municipals

-Oferir nous serveis a la xarxa
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Maig de 2000

Febrer de 2002



A grans trets, podríem dividir els llocs web actuals que 
depenen de l’Ajuntament en tres grups: 

-reus.cat: pàgina principal amb informació general del consistori i 
les diverses àrees que el conformen. Segueix una estructura molt 
institucional (es basa en l’organigrama no en l’usuari). Conté contingut 
actualitzat dia a dia a la pàgina principal i periòdicament en la resta.

-serveis.reus.cat: lloc paral·lel de tràmits on-line i serveis al ciutadà.

-altres llocs: Turisme, La Ciutat, instituts municipals i tots els webs 
de les empreses municipals i d’Innova. Cadascun amb un estil i estructura 
propis
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REUS.CAT: 428.200 visites      

SERVEIS.REUS.CAT més de 150.000 visites

TOTAL: 578.200 visites
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Pàgines més vistes: 

Home: 29%

Home Educació: 2,23%

Portal La Ciutat: 1,95%

Home Cultura: 1,86%

Agenda de Cultura: 1,76%
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Espanya 407.428 95,14%

Alemanya 3.261 0,76%

França 2.993 0,69%

Regne Unit 2.139 0,49%

Polònia 1.526 0,35%

Holanda 1.444 0,33%

Itàlia 1.282 0,29%

Estats Units 973 0,22%

Rússia 813 0,18%

Bèlgica 775 0,18%

Altres 5.556 1,29%

TOTAL 428.200 visitants

El nombre d’usuaris de França, Rússia i Itàlia són 
els que més creixen (coindeix dades visitants) 

El 64,85% d’usuaris arriben procedents del 
Google (a través de les paraules clau Reus i 
Ajuntament de Reus). Un 20% accedeix 
directament a la pàgina. 

Aquest any, els dies amb més visites van ser:

- 24/9– vigília Misericòrdia, inauguració nou Hospital

- 26/5 – catàleg entitas culturals a les festes de barri

- 4/5 - Reussona

- 7/6 – presentació programa Sant Pere

- 5/1 – vigília de Reis
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5. Com serà

AccésAccés

http://novawebtest.reus.cat
http://novawebtest.reus.cat
http://www.reus.cat
http://www.reus.cat


La d is t r ibuc ió de ls cont inguts canv ia , 
especialment a la home: 
Distribució en portals

Temes d’interès ciutadà

Finestreta d’atenció al ciutadà

Accés directe a l’Oficina virtual i als tràmits i 
informacions més consultades.

Agenda d’esdeveniments

Accés a les notícies

Directori dels webs municipals

http://www.reus.cat
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http://www.reus.cat
http://www.reus.cat
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Reus.cat s’estructura en 5 portals:

La ciutat: adreçat a les persones que volen tenir 
una primera impressió de Reus.

L’Ajuntament: informació sobre les àrees, 
l’alcalde i els òrgans de govern.

Serveis: adreçat als ciutadans o possibles usuaris 
dels serveis que presta l’Ajuntament. Estructurat 
per temes d’interès ciutadà i per col·lectius.

Tràmits: s’hi troben tots els tràmits que realitza 
l’Ajuntament, tant presencials, com telemàtics. 

Turisme: accés al portal del Patronat de Turisme.
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El portal de Serveis pretén aglutinar la informació 
que més pot requerir el ciutadà:

Per temes: la informació està distribuïda en 12 temes, que 
no corresponen a la distribució per Àrees de l’Ajuntament i 
que volen respondre a les demandes d’informació de 
serveis dels ciutadans.

Per sectors de població: l’especificitat dels serveis 
adreçats a determinats sectors de població fa que no puguin 
ser englobats en l’apartat anterior. 
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Reus.cat té un mòdul específic per a les vies 
d’atenció ciutadana:

Oficines d’atenció especialitzada i OAC: OAC, SAIC, 
OMIC, OME, Oficina Municipal d’Habitatge, OAV, Espai 
d’Informació Ambiental, SAI, Serveis Bàsics d’Atenció Social, 
Serveis tècnics d’Arquitectura i Urbanisme i Sindicatura de 
Greuges.

Guàrdia Urbana: amb descripció de les unitats.

Informació de tots els telèfons de l’Ajuntament



A l’espai central del nou web, sota de les 
notícies i l’agenda, es trobarà l’Oficina 
virtual: Tindrà la mateixa aparença que la 
home però amb els requeriments de 
seguretat de la seu electrònica. 

Es podran consultar tots els tràmits 
municipals amb accés electrònic. 
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Es destacaran els tràmits més consultats 
en funció de l’època de l’any. 

N’hi hauran d’altres de més estables com 
ara: obtenir un volant d’empadronament; 
Oferta pública d’ocupació; Beques, ajuts i 
subvencions; Queixes i suggeriments; 
Padró municipal. 



Des de la portada, es tindrà accés a totes les pàgines web que 
depenen de l’Ajuntament
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Novetat a la home. 

Hi apareixeran els actes més 
des taca ts , coorgan i tza ts per 
l’Ajuntament, un calendari per 
cercar esdeveniments  per dates, i 
un cercador per temes.

Els usuaris podran subscriure-s’hi a 
través d’un RSS. 
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-Es pot accedir clicant sobre el 
“+” de l’apartat de notícies de la 
home

-Al marge de les notes i les 
convocatòries de premsa, les 
convocatòries de ple i junta de 
govern, els resultats electorals, 
s’hi poden trobar documents de 
c o n s u l t a c o m a r a e l s 
pressupostos, el dossier del nou 
Hospital, l’explicació dels criteris 
generals del nou POUM o 




