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8.1

Aplicacions digitals
Newsletter
NEWSLETTER
MONTNOTÍCIES

Mides gràfics:
600 px ample cos pàgina
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 250 px
Textos:
titulars h1, granat corporatiu
titulars h2, gris mig
textos paràgrafs, negre corporatiu
botons hipervincles, granat corporatiu

ÀREA DEL TERRITORI

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Pel estrunt porporernam repero berspelitis maxim
rehenditione omnihitatque sunt, sapisquos sam,
incto con evellore nobiti quae videstibus. Ucit
velitaerate vitibusam dolorro ritaqui odipsus
vollores estotatem ipsaest liquatur saestis ute iur?
Tis nissequam endunturit illuptatur?

Pel estrunt porporernam repero berspelitis maxim
rehenditione omnihitatque sunt, sapisquos sam,
incto con evellore nobiti quae videstibus. Ucit
velitaerate vitibusam dolorro ritaqui odipsus
vollores estotatem ipsaest liquatur saestis ute iur?
Tis nissequam endunturit illuptatur.

Cloudtis quias eatiosam
comnienem

LLEGIR MÉS

Pel estrunt porporernam
repero berspelitis

MONTNOTÍCIES

LLEGIR MÉS

ÀREA DEL TERRITORI

Cloudtis quias eatiosam
comnienem
ÀREA DE CIUTADANIA

Cloudtis quias eatiosam comnienem
Pel estrunt porporernam repero berspelitis maxim rehenditione omnihitatque sunt, sapisquos sam,
incto con evellore nobiti quae videstibus. Ucit velitaerate vitibusam dolorro ritaqui odipsus vollores
estotatem ipsaest liquatur saestis ute iur? Tis nissequam endunturit illuptatur? Me laboria comnias iur?
Acea doloruptam nos as inciti odio consend ioreptam cupta conet unt.Solorepe roribus dunt ut velendic
torempos si core nescid qui berat. Namendae occum suntem quos consequi doluptati res derum rem
sinimusanis aut offici arumquibus mo illorep tatendant
LLEGIR MÉS

Copyright © *2020* *Ajuntament de Montornès del Vallès*, All rights reserved.
Ajuntament de Montornès del Vallès
Avinguda de la Llibertat, 2
08170 Montornès del Vallès
T. 935 721 170
info@montornes.cat
www.montornes.cat
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Pel estrunt porporernam repero berspelitis maxim rehenditione
omnihitatque sunt, sapisquos sam, incto con evellore nobiti
quae videstibus. Ucit velitaerate vitibusam dolorro ritaqui
odipsus vollores estotatem ipsaest liquatur saestis ute iur? Tis
nissequam endunturit illuptatur?

8.2

Aplicacions digitals
Web corporatiu
WEB CORPORATIVA
Mides:
ample pàgina a determinar segons
tendències

CONTACTAR

GUIA CARRERS

ES / EN / FR

INICI | SEU ELECTRÒNICA | EL MUNICIPI | COMUNICACIÓ | ÀMBITS | DIRECCIÓ | PLA D’ACTUACIÓ 2018-2020

Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 250 px
Textos:
titulars h1, granat corporatiu
titulars h2, gris mig
textos paràgrafs, negre corporatiu
botons hipervincles, granat corporatiu

INICI
SEU ELECTRÒNICA
EL MUNICIPI

Organització municipal
L’Ajuntament de Montornès va aprovar en la
sessió del 7 de febrer de 2002 l’actual Reglament
d’Organització Municipal (ROM) que regula el
funcionament dels òrgans municipals.
El ROM, que va entrar en vigor el 19 d’abril de 2002,
preveu la creació de consells locals sectorials que
promoguin la participació ciutadana i la difusió de la
informació. El document també concreta els drets i
deures dels regidors.
• El Ple
• L’alcalde
• Els tinents d’alcalde, els regidors delegats
i les regidories
• Junta de govern local
• Comissió Informativa Única
• Comissió especial de comptes
• Junta de portaveus
• Representants de la corporació en els consells
locals sectorials i altres organismes
• Organigrames

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

COMUNICACIÓ
ÀMBITS
DIRECCIÓ
PLA D’ACTUACIÓ 2018-2020
CONTACTAR
GUIA CARRERS

8.3

Aplicacions digitals
Avatar xarxes socials
AVATAR XARXES SOCIALS

Avatar Ajuntament

Avatar per a ocasions especials

Avatar Ajuntament
fons granat corporatiu / escut
Ajuntament
Colors RGB:
granat corporatiu: R172 G0 B60
blanc: R255 G255 B255

Avatar Àrees
fons granat corporatiu / escut
Ajuntament

Dia de dol

Dia internacional
de la dona

Dia internacional
de l’orgull LGBTI+

ESPORTS

CULTURA

MEDI AMBIENT

Declinació avatar àrees i departaments

Colors RGB:
granat corporatiu: R172 G0 B60
blanc: R255 G255 B255
Textos:
Averta Std Black, majúscules en blanc

Sempre que s’hagi d’utilitzar una icona
d’un perfil per a una nova àrea que no
figuri en aquest manual, s’haurà de
consultar prèviament al departament
de Mitjans de comunicació.

JOVENTUT

TERRITORI

8.3

Aplicacions digitals
Avatar xarxes socials
Exemples d’aplicació
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram

Ajuntament de Montornès
del Vallès

ajmontornes

Facebook (Ajuntament)
MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

Youtube (Ajuntament)

JOVENTUT

Ajuntament de Montornès del Vallès
Canal oficial Instagram
www.monornes.cat

Instagram (Ajuntament)

Twitter (Àrees, Serveis)

8.4

Aplicacions digitals
Signatura correu electrònic
SIGNATURA CORREU ELECTRÒNIC
Text del missatge
El text s’escriu amb la font Arial Regular
14 pt. Es deixarà una línia d’espai entre
paràgrafs, i 3 línies de blanc entre el final
del text i la signatura del correu electrònic.
Color: R0 G0 B0 (negre)
Nom i Cognoms
Arial Bold, mida 14 pt. en negreta,
majúscules/minúscules.
Color: R0 G0 B0 (negre)
Càrrec / Departament / Àrea
Arial cursiva, mida 14 pt. en majúscules /
minúscules.
Color: R0 G0 B0 (negre)
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 225 px
Adreça Ajuntament
Arial Regular, mida 13 pt. tot en majúscules
/ minúscules.
Color: R0 G0 B0 (negre)
Text legal
Es composarà en Arial Regular, mida 10 pt.
majúscules / minúscules.
Color: R170 G170 B170 (gris clar)

Bon dia,

1 línia de blanc

La signatura dels correus electrònics de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
té l’objectiu d’homogeneïtzar la comunicació escrita general interna i externa
de tot el funcionariat de la institució.
2 línies de blanc

Cordialment,
Nom
3 línies de blanc

Nom Cognoms
Càrrec
Departament de...
Àrea de...
2 línies de blanc

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

1 línia de blanc

2 línies de blanc
La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error,
us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.
Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

8.4

Aplicacions digitals
Signatura correu electrònic
EXEMPLES DE SIGNATURES AMB UN SOL CÀRREC

Nom i Cognoms
Alcalde / Alcaldessa

Nom i Cognoms
Regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social

Nom i Cognoms
Regidora

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Nom i Cognoms
Àrea del Territori

Nom i Cognoms
Secretària o Interventora accidental

Nom i Cognoms
Cap de l’Àrea de...

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

8.4

Aplicacions digitals
Signatura correu electrònic
EXEMPLES DE SIGNATURES AMB CÀRREC, DEPARTAMENT I ÀREA
Nom i Cognoms
Cap de l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana
Àrea de Presidència

Nom i Cognoms
Tècnica de Polítiques Migratòries
Departament de Serveis Socials
Àrea d’Acció Social

Nom i Cognoms
Intermediador/Intermediadora laboral
Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
Àrea d’Acció Social.

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

EXEMPLES DE SIGNATURES AMB ENTITATS COL·LABORADORES
Nom i Cognoms
Directora del Complex Esportiu Municipal Les Vernedes
Departament d’Esports
Àrea de Ciutadania

Nom i Cognoms
Responsable PTT de Fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
Departament d’Educació
Àrea d’Acció Social

Nom i Cognoms
Intermediador/intermediadora Laboral
Àrea de Presidència

M

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

Avinguda de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès
T. 935 657 000 ext.3762 · M. 000 000 000
nomcognom@montornes.cat · www.montornes.cat

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.

La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida per la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us preguem que ens ho feu saber per aquesta via i l’esborreu.
Política de Protecció de dades personals de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. El Medi Ambient és cosa de tothom.
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8.5

Aplicacions digitals
Bàners genèrics
BÀNERS, MAILINGS,
LANDING PAGES

Exemples bàner
genèrics

Mides:
320 x 480px, 300 x 250px, 728 x 90px,
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 160 px
Els bàners incorporaran el logotip de
l’AJUNTAMENT situat, sempre que es
pugui, centrat en la part inferior.
La edició dels bàners d’altres
organismes incorporaran el seu
logotip, sempre que es pugui, en la
part superior.

Exemples bàners
altres organismes

8.6

Aplicacions digitals
Invitacions mailing genèric
INVITACIONS GENÈRIQUES

X

X

X

X

X

X

Mides:
ample, 600 px
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 250 px

Ens complau convidar-vos a la presentació del llibre Eduquem amb l’Esport que tindrà lloc a
la biblioteca municipal (Carrer de Can Parera, 34) el dijous 22 de juny a les 19:30 hores.
A la finalització de l’acte es servirà una copa de cava.

El logotip de l’Ajuntament se
situarà sempre a la part
superior esquerra.

Montornès del Vallès, juny de 2020

Preguem que confirmeu la vostra assistència aquí
BIBLIOTECA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Carrer de Can Parera, 34
08170 Montornès del Vallès

X

X

X

X

X

X

IMATGE DE CAMPANYA

Ens complau convidar-vos a la presentació del llibre Eduquem amb l’Esport que tindrà lloc a
la biblioteca municipal (Carrer de Can Parera, 34) el dijous 22 de juny a les 19:30 hores.
A la finalització de l’acte es servirà una copa de cava.
Montornès del Vallès, juny de 2020

Preguem que confirmeu la vostra assistència aquí
BIBLIOTECA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Carrer de Can Parera, 34
08170 Montornès del Vallès
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Aplicacions digitals
Invitacions mailing genèric
INVITACIONS GENÈRIQUES AMB
ALTRES ENTITATS

X

X

X

X

X

X

Mides:
ample 600 px
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 250 px
El logotip de l’Ajuntament se situarà
sempre a la part superior esquerra.

Ens complau convidar-vos a la presentació del llibre Eduquem amb l’Esport que tindrà lloc a
la biblioteca municipal (Carrer de Can Parera, 34) el dijous 22 de juny a les 19:30 hores.
A la finalització de l’acte es servirà una copa de cava.
Montornès del Vallès, juny de 2020

Preguem que confirmeu la vostra assistència aquí
BIBLIOTECA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Carrer de Can Parera, 34
08170 Montornès del Vallès

IMATGE DE CAMPANYA

Ens complau convidar-vos a la presentació del llibre Eduquem amb l’Esport que tindrà lloc a
la biblioteca municipal (Carrer de Can Parera, 34) el dijous 22 de juny a les 19:30 hores.
A la finalització de l’acte es servirà una copa de cava.
Montornès del Vallès, juny de 2020

Preguem que confirmeu la vostra assistència aquí
BIBLIOTECA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Carrer de Can Parera, 34
08170 Montornès del Vallès
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Aplicacions digitals
Presentacions PPT
PRESENTACIONS PPT
Mides:
presentació en pantalla 4:3
Logotip:
granat corporatiu/blanc o negre
mida ample, 60 mm
El logotip de l’Ajuntament se
situarà sempre a la part superior
esquerra o bé centrat segons
composició.

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

8.7

Aplicacions digitals
Fons d’escriptori
FONS D’ESCRIPTORI
Mides:
Smartphone, 480x320 px
Tauleta 768x1.024 px
Pantalla d'ordinador 1.680x1.050 px

8.8

