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El tinent d'alcalde de Serveis Centrals, Óscar Lomas, ha presentat aquest matí els
principals canvis del portal.

L’Ajuntament presenta una nova versió del portal web amb
programari lliure

Dimarts 15 de juliol de 2014

L’Ajuntament de Castellar del Vallès estrena avui dimarts, 15 de juliol, una nova
versió del portal www.castellarvalles.cat que s’ha desenvolupat amb PHP, un
llenguatge de programació que la Free Software Foundation qualifica com a
programari lliure.

Fins ara, els continguts del web municipal estaven programats mitjançant una
plataforma de software propietari, el que implicava el pagament anual de llicències
per part de la Corporació. El canvi suposarà un estalvi de 7.500 euros anuals, no
només pel cost 0 del manteniment del programari sinó també per la reducció de la
despesa en l’allotjament del portal.

La nova versió del web manté pràcticament el mateix arbre de continguts i les
mateixes funcionalitats que l’anterior, tot i que amb la modificació s’ha aprofitat per
renovar el disseny de la pàgina principal i introduir algunes millores al conjunt del
portal.

Redisseny de la “home”

Pel que fa a la pàgina de portada, el web municipal inclou com a principals
novetats:

Una nova àrea amb vuit destacats molt visibles de continguts.
Una caixa d’audiovisuals que inclourà galeries d’imatges i vídeos i que
incorporarà properament una webcam.
La visualització del contingut del perfil de Twitter de l’Ajuntament i un accés
directe destacat a la pàgina municipal de Facebook.
La informació meteorològica del dia amb enllaça a la predicció localitzada al
municipi.
Una àrea inferior d’accessos directes a informació d’interès (com ara les
farmàcies de guàrdia, els horaris de transport públic o els telèfons de diversos
equipaments bàsics) que serà accessible des qualsevol punt del web.
Un nou espai lateral de bàners fixos (contacte amb l’alcalde, L’Actual,
Adreces i Telèfons i Oficina virtual) i una barra horitzontal de bàners
variables.

Altres novetats

file:///


El conjunt del portal també inclou:

La nova versió del portal web neix de forma paral·lela a la posada en marxa d’una
xarxa de blocs de la plataforma Wordpress d’alguns equipaments municipals que
autogeneren continguts informatius i que també utilitzen el domini
castellarvalles.cat. De moment, s’ha posat en marxa l’espai del Consell d’Infants:
http://conselldinfants.castellarvalles.cat/

Prop de 200 bases de dades

La migració de continguts de la pàgina web a programari lliure ha afectat prop de
200 bases de dades, entre les que es mostren a la pàgina web i a la intranet
municipal. Entre aquestes dues àrees de continguts s’han traspassat al voltant de
120.000 registres.

Un altre canvi significatiu és que la nova versió del portal estarà ubicada en un únic
servidor extern. Fins ara, els continguts estaven disposats en dos servidors, un
d’intern i un de públic que es sincronitzaven entre ells cada 30 minuts. Aquest canvi
suposarà que la publicació de continguts sigui immediata.

El desenvolupament del web municipal amb programari lliure ha suposat una
inversió global de 22.000 euros (IVA inclòs), despesa que s’amortitzarà en un
període de 3 anys si es pren com a referència l’estalvi calculat amb la implantació
d’aquesta nova versió. El projecte ha estat executat per l’empresa Districte Digital,
d’acord amb un projecte elaborat conjuntament per les regidories de Comunicació i
Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana.

Des que es va posar en marxa la versió anterior el gener de 2009, el web municipal
ha registrat un total d’1.482.711 sessions (és a dir, 735 sessions diàries de mitjana)
amb un total de 582.000 usuaris únics absoluts. Des de l’1 de gener de 2014, el
mateix portal ha registrat 150.894 sessions (és a dir, 833 sessions diàries de
mitjana), amb un total de 66.537 usuaris únics absoluts.
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