
 

 

 

 

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació d'informació  
d'aquesta nota de premsa pot contactar amb:  
 
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei  
Tel. 93 680 33 40 | alg@molinsderei.cat 

Nota de premsa 

 
Febrer  2020 

 www.molinsderei.cat 

L’Ajuntament de Molins de Rei estrena nova web oficial 

Una eina molt més actual, dinàmica i atractiva que fa un salt qualitatiu en matèria de relació 

amb el ciutadà i les entitats, remarcant el valor de la comunicació bidireccional amb aquests.  

Ahir dimecres 12 de febrer es va presentar en roda de premsa la nova web oficial de 

l’Ajuntament de Molins de Rei. Una eina de gestió pensada exclusivament per al ciutadà, de 

manera que aquest pugui entrar de forma digital a l’administració pública i accelerar processos 

administratius com demanar cita amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, les 24 hores del dia, 365 

dies a l’any, i obtenir el volant d’empadronament via online.  

Es tracta d’una web 4.0, plenament adaptada a tots els dispositius i, el que és encara més 

important, molt més inclusiva que l’anterior. Dona cobertura a la majoria de persones amb 

diversitat funcional i cognitiva mitjançant ajudes tècniques com la navegació a través d’un teclat 

virtual i de la veu. Tothom podrà fer ús d’ella de manera instantània i sense excepcions.  

 L’alcalde, Xavi Paz, ha comentat que “és una web que fa un salt qualitatiu en molts aspectes, 

sobretot en comunicació; que passarà de ser unidireccional a bidireccional. Hem volgut realçar 

la tasca de les entitats, no només com a receptores d’informació sinó com a emissores. És per 

això que les entitats de Molins de Rei podran publicar a l’agenda del nou web les seves 

activitats”. Una agenda oberta i personalitzable i, alhora, integrable en els calendaris personals 

dels usuaris.  

Altres de les novetats que presenta la nova web és un cercador intel·ligent, que dirigeix la 

petició de l’usuari al contingut desitjat, la verificació de documents, és a dir, de la comprovació i 

validesa legal d’un document, i un tauler electrònic d’exposició pública que garanteix la 

seguretat, integritat i acreditat els períodes de publicació mitjançant evidències electròniques. 


