
1 PORTADA
La portada és, normalment, la primera plana que visualitzarà l'usuari al entrar a la web. Per aquest
motiu, ha de ser atractiva visualment i tenir tota la informació clau que és desitgi destacar, d'una 
forma ordenada i clara.
A la portada hi haurà els següents blocs:

• Slideshow: Passi de diapositives amb els anuncis (presentats de forma visual) més 
rellevants del moment (festes, fires, algun producte turístic que és vulgui destacar...). Cada 
anunci enllaçar amb una pàgina (ja existent al web i creada expressament per a 
l'esdeveniment) amb més informació. S'hauran d'anar renovant periòdicament, pel que serà
administrat des del gestor de continguts.

• Destacats: Són petits banners per a facilitar l'accés a determinats serveis o informacions. 
Estaran agrupats per temàtiques: el grup dels accessos a gestions, el grup dels banners 
turístics, el grup de les festes... Si bé no caldrà una renovació tant habitual com en el cas 
de l'slideshow també és podrà administrar des del gestor.

• Actualitat: Ha d'haver un apartat amb les últimes noticies i un altre amb els propers 
esdeveniment de l'agenda. També serà administrat des del gestor a l'apartat corresponent.

• El temps: Un requadre amb les dades metereologiques.

2 AJUNTAMENT
Aquest apartat recull tot aquells continguts relacionats amb el govern del municipi. Consta de les 
següens seccions o pàgines:

2.1 Benvinguda de l'alcalde
Missatge institucional de l'alcalde donant la benvinguda al web.

2.2 Consistori
Relació de tots els regidors actuals. Estarà dividit en dos blocs: Equip de govern i Oposició. Per 
cada membra apareixerà els següents ítems:

• Nom i cognoms
• Foto
• Regidoria i altres càrrecs (si els té).
• Grup politíc
• Botó de «més informació»

Al clicar a «més informació» apareixerà una fitxa de cada regidor amb la mateixa informació 
anterior a més de:



• Correu electrònic
• Telèfon
• Xarxes socials (si les té i si tenen relació amb el càrrec)
• Web (si en té i si té relació amb el càrrec)
• Horaris de visites
• Biografia i/o currículum
• Formulari de contacte
• Remuneracions (És poden incloure les de tots els càrrecs en un apartat específic indicant, 

també, el que es cobra per assistencia a plens o altres remuneracions).
• Declaració d'activitats i béns
• Agenda institucional
• ...

En aquest apartat també pot haver un enllaç a un document pdf amb un esquema de 
l'organigrama complert de l'ajuntament o ficar-ho en un apartat específic.

2.3 Regidories
Relació de les diferents regidories de l'Ajuntament. Cadascuna tindrà una fitxa amb les següents 
dades:

• Funcions / Objectius
• Responsable
• Adreça
• Horaris d'atenció
• Telèfon
• Correu electrònic
• ...

2.4 Organització municipal
L’organització municipal està composta per:

• L’alcalde/essa
• Els tinents d’alcalde
• La Junta de Govern Local
• La Comissió Especial de Comptes
• El Ple
• Membres corporatius
• ...

Cada òrgan de govern tindrà una fitxa on figurarà:



• Composició
• Tasques
• Calendari de treball (si s'escau)
• ...

2.5 Oficines municipals
Figurarà:

• Adreça de l'oficina municipal (amb un plànol)
• Horari d'atenció al públic
• Telèfon
• Fax
• Correu electrònic
• ...

2.6 Serveis municipals

• Jutjat de pau
• Serveis socials
• Serveis tècnics
• Registre civil
• Secretari-interventor
• ...

Per cada servei apareixerà la següent informació:

• Responsable
• Funcions del servei
• Adreça
• Horari d'atenció
• Telèfon
• Correu electrònic
• ...

2.7 Participació ciutadana

En aquest apartat trobareu els diferents mecanismes dels que disposa l'Ajuntament de La Pobla 
de Segur per promoure la participació ciutadana al municipi. 

• Reglament de participació ciutadana



• Processos de participació ciutadana
• Ens de participació ciutadana
• Decàleg de Bones Pràctiques
• Grups d'interès

2.8 Informació oficial
Aquest apartat són enllaços a la pàgina concreta en el portal de transparència de cada un dels 
apartats. Malgrat que tot ès pot trobar al portal de transparència, afegint aquest enllaços directes, 
es facilita l'accés per part dels usuaris.

• Actes 
• Ordenances i reglaments 
• Tauler d'Edictes 
• Licitacions 
• Gestió tributària i recaptació 
• Subvencions i Ajuts 
• Planejament urbanístic 
• Perfil del contractant
• Portal de transparència
• ...

2.9 Queixes i suggeriments
Aquest apartat és un formulari on els ciutadans poden comunicar les seves queixes i/o 
suggeriments a l'Ajuntament.

3 MUNICIPI
Aquest bloc d'informació recull tot aquell contingut útil, sobretot, per a la gent que viu al municipi. 

3.1 Historia
Breu historia del municipi il·lustrat amb fotografies.

3.2 Situació
Plànol de situació (a Europa, a Catalunya, a la Comarca).

3.4 Equipaments
Relació de tots els equipament del municipi:

• Biblioteca



• Escola bressol
• Escorxador
• Espai de Joves
• Ludoteca «Aixaldes»
• Instal·lacions esportives
• Telecentre
• Residència i Centre de dia

Clicant a cada un apareixerà un fitxa amb les següents dades:

• Nom
• Logo (si té)
• Foto
• Text
• Dades de contacte
• Horaris
• Funcions / Serveis
• ...

3.5 Associacions i entitats
Relació de totes les associacions i entitats del municipi. Clicant a cada un apareixerà un fitxa amb 
les següents dades:

• Nom
• Logo (si té)
• Foto
• Text
• Dades de contacte
• Horaris
• Funcions / Serveis
• ...

3.6 Empreses i comerços
Relació de totes les empreses i comerços del municipi. Clicant a cada un apareixerà un fitxa amb 
les següents dades:

• Nom
• Logo (si té)
• Foto
• Text



• Dades de contacte
• Horaris
• Funcions / Serveis
• ...

3.7 Adreces i telèfons d'interès
Agrupat per temàtiques, destacant especialment les emergències.

3.8 Mobilitat
Horaris i dades de contacte dels serveis d'autobús, de tren i de taxis.

3.9 El municipi en xifres
Enllaç directe a: http://www.idescat.cat/emex/?id=251713

3.10 Borsa de treball
Relació de llocs de treball oferts al municipi.

4 TURISME
Aquest bloc d'informació recull tot aquell contingut útil, sobretot, per a la gent que vol visitar el 
municipi.

4.1 Oficina de turisme
Inclou la localització de l'oficina (amb un plànol), horaris, dades de contacte i un formulari de 
contacte.
També hi haurà un apartat on s'explica la historia del turisme al municipi.

4.2 Com arribar?
Explicació detallada de com arribar al municipi. Per tren, carretera, bus, etc.

4.3 On dormir
Relació d'allotjaments. S'inclourà un filtre per al tipus d'establiment. Cada establiment disposarà 
d'una fitxa amb la següent informació:

• Nom
• Descripció
• Ubicació
• Dades de contacte



• Pàgina web
• Xarxes socials (si en té)
• Núm. de registre
• Foto
• ...

4.4 On menjar i beure
Relació de locals per a menjar i/o beure. S'inclourà un filtre per al tipus d'establiment. Cada 
establiment disposarà d'una fitxa amb la següent informació:

• Nom
• Descripció
• Ubicació
• Dades de contacte
• Pàgina web
• Xarxes socials (si en té)
• Núm. de registre
• Foto
• ...

4.5 Festes i fires tradicionals
Relació de festes i fires. Cada festa i fira disposarà d'una fitxa amb informació detallada 
(descripció, dates, web, etc.)

4.6 Productors locals
Relació de productors de la zona. S'inclourà un filtre per al tipus d'establiment. Cada establiment 
disposarà d'una fitxa amb la següent informació:

• Nom
• Descripció
• Ubicació
• Dades de contacte
• Pàgina web
• Xarxes socials (si en té)
• Horaris
• Foto
• ...



4.7 Llocs d'interès
Llista de tots els llocs d'interès amb una fitxa on consti informació sobre cadascun.

• Modernisme 
• Romànic 
• Comú de particulars i el Moli de Farina 
• Vila closa i casc antic 
• Espai raiers 
• Natura 
• Collegats 
• ...

4.8 Itineraris
Llista de tots el itineraris que és poden realitzar al municipi o als seus voltants. Incorporarà un filtre
per tipus de ruta (A peu, BTT, Tren...)

• Aramunt - Sant Martí de Canals (BTT)
• Embassament de Sant Antoni – El Vernedot (BTT)
• Torallola – Rivert – Salàs de Pallars (BTT)
• El bosc d’Erinyà (BTT)
• Sant Miquel – Costa Pera (BTT)
• Montesquiu – Galliner (BTT)
• Claverol (BTT)
• Volta a Sant Corneli (BTT)
• Flamisell i Àrea Vacacional (Peu)
• Passeig fins al Vernedot (Peu)
• Sant Miquel del PuI (Peu)
• El Camí Vell de Montsor (Peu)
• Rocs de Queralt (Peu)
• L’Arreposador (Peu)
• Congost de Collegat (Peu)
• Montsor - Queralt – Collegats (Peu)
• Tren del llacs (Tren)
• El cinquè llac (Peu)
• ...

4.9 Front del Pallars
Breu explicació i accés a la web pròpia.



5 ACTUALITAT
5.1 Noticies
Relació cronològica de les noticies. Han d'incorporar la data, una foto destacada i un text 
introductori.  Al clicar sobre cada noticia s'obrirà una fitxa amb tota la informació i fotografies 
d'aquesta.

5.2 Agenda
Relació dels propers esdeveniments, incloent data i la informació necessària. Al clicar sobre cada 
esdeveniments s'obrirà una fitxa amb tota la informació i fotografies d'aquest.

5.3 Butlletí municipal
Breu introducció i accés als PDFs dels diferents números del butlletí.

5.4 Apps
Relació d'aplicacions per a smartphone que disposa, són útils o fan referencia al municipi. Tindran 
una descripció de la seva utilitat així com l'enllaç per a descarregar-la.

6 SEU ELECTRÒNICA
En aquest apartat es disposaran totes les eines que tenen els ciutadans per a fer gestions amb 
l'administració municipal.

6.1 Accés Seu-e
Breu explicació i accés a la  Seu Electrónica.

6.2 Tràmits (eTram)
Breu explicació i accés a eTram.
O, breu explicació, llistat de tràmits amb accés directe de cada tràmit al eTrem.

6.3 Factura electrònica (eFact)
Breu explicació i accés a eFact.

6.4 Notificacions electròniques (eNotum)
Breu explicació i accés a eNotum.



Capçalera i peu
A totes les planes de la web, a la capçalera o al peu, han d'aparèixer les següents opcions:

• Menú: Per accedir a tots els continguts de la web.
• Selector d'idiomes (cat, esp, eng, fra...)
• Buscador: Camp de text lliure per a fer una recerca d'un terme clau a tot el web.
• Contacte: Accés a la pàgina de contacte de la web, amb telèfons, correus electrònics, 

adreça, horaris d'atenció, així con un formulari de contacte.
• Xarxes socials: Enllaç a les xarxes socials en les que l'ajuntament està present.
• Nota legal: Text legal sobre l'ús de la web, copyright, etc.
• Política de cockies: Informació sobre la utilització d'aquest recurs a la web.


