
MILLORA EN EL FLUX D’INFORMACIÓ MILLORA EN EL FLUX D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA ENTRE L’AJUNTAMENTPÚBLICA ENTRE L’AJUNTAMENT

I EL CIUTADÀI EL CIUTADÀ



La situació actual a la Roca del Vallès en matèria de cartografiLa situació actual a la Roca del Vallès en matèria de cartografia:a:

--Tenim eines per editar cartografia.Tenim eines per editar cartografia.
--Tenim un servidor de mapes en intranet.Tenim un servidor de mapes en intranet.
--No tenim cap aplicació pròpia per servir cartografia a clients wNo tenim cap aplicació pròpia per servir cartografia a clients web.eb.



L’IDECL’IDEC ens proporciona aquesta eina: per exemple,ens proporciona aquesta eina: per exemple,
ens permet donar la localització geogràfica dels ens permet donar la localització geogràfica dels 

equipaments públics que tenim interès en equipaments públics que tenim interès en publicitarpublicitar..



També donem informació gràfica del recorregut dels autobusosTambé donem informació gràfica del recorregut dels autobusos
i redirigim al ciutadà cap on són els horaris de circulació.i redirigim al ciutadà cap on són els horaris de circulació.



Per als amants del Per als amants del senderismesenderisme, hi ha les principals rutes., hi ha les principals rutes.



També hi ha penjades les seccions censals de la Roca del Vallès.També hi ha penjades les seccions censals de la Roca del Vallès.



De cara al futur: podria ser una eina útil De cara al futur: podria ser una eina útil 
per al Departament de Serveis Personals.per al Departament de Serveis Personals.



També podria ser usada per a entitats vinculades a l’ajuntament També podria ser usada per a entitats vinculades a l’ajuntament 
que organitzin caminades populars o curses i vulguin que organitzin caminades populars o curses i vulguin 

senyalitzarsenyalitzar--ne elne el recorregut i les seves parades.recorregut i les seves parades.



Un altre ús interessant podria ser la inclusió d’una opció que Un altre ús interessant podria ser la inclusió d’una opció que 
permetés copiar la informació que dóna la eina “permetés copiar la informació que dóna la eina “linklink” a dins del ” a dins del 

formulari: això permetria formulari: això permetria geocodificargeocodificar les instàncies i altres incidències.les instàncies i altres incidències.



Moltes gràciesMoltes gràcies
per la vostra per la vostra 

atencióatenció

Francesc Boix i Francesc Boix i RicartRicart


