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Premiat el nou lloc web del Consell de 

Mallorca (07.06.2008)
Enguany s’ha fet la vuitena edició del Premi Web, en què han participat

162 webs
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El nou lloc web del Consell de Mallorca, <www.conselldemallorca.cat>, ha rebut el

segon Premi Web 2008, segons s’ha anunciat en un acte que s’ha fet avui migdia a

la Fundació Pilar i Joan Miró. L’edició d’enguany ja és la vuitena d’aquest Premi que

convoca BalearWeb, i hi han participat 162 portals web, tant institucionals com

d’associacions i particulars.

El director insular d'Innovació, Pere Joan Pons, ha manifestat la seva satisfació per

aquest segon premi i ha recordat que a nivell institucional és la primera web

premiada, ja que el primer premi ha recaigut a una web cultural.

Amb la nova web del Consell, que es presentà el passat 8 de maig, s’ha apostat per

millorar l’accés dels usuaris i s’ha intentat fer-la més transparent. L’objectiu és

donar un millor servei a tota la ciutadania i, en aquest sentit, es pot destacar que

ja és possible fer més d’una vintena de tràmits administratius per via electrònica.

Quant a la millora de l’accessibilitat, s’ha de remarcar que s’han incorporat al web

la veu i la interpretació en llenguatge de signes, de gran utilitat per a totes les

persones amb dificultats visuals o amb problemes auditius.

D’altra banda, qualsevol persona que vulgui rebre informació sobre el Consell de

Mallorca, com ara dades sobre subvencions, oposicions o contractes de

subministraments, entre d’altres temes, es pot registrar directament al web.
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