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2.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM-SANT ANDREU-AM, 

PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA APP PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ A 

NIVELL MUNICIPAL  

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de FEM-Sant Andreu-

AM, per a la implementació d’una APP per millorar la 

comunicación a nivell municipal, la qual, literalment transcrita 

diu el següent: 

 

“Com a compliment del compromís d’augmentar la participació de 

tota la ciutadania a Sant Andreu de la Barca que vam expressar 

durant la passada campanya electoral. 

 

Atès que volem que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca 

sigui part activa en la vida municipal, per tal de fomentar la 

participació ciutadana, la conscienciació i la difusió 

d’informació cultural/esportiva/ambiental i per fomentar la 

comunicació d’incidències de via pública, enllumenat, obres, 

esports. 

 

Atès que a dia d’avui hi ha diverses plataformes de comunicació 

amb l’ajuntament, eTRAM, Whatsapp de l’alcalde, correu 

electrònic dels regidors, correu electrònic dels diferents 

departaments de l’ajuntament, i que la ciutadania no en té una 

visió clara sobre l’estat de les seves peticions, volem unificar 

totes aquestes plataformes en una de sola. 

Atès que aquesta aplicació ha de ser gratuïta per la ciutadania, 

que permeti disposar d’una línia directa de comunicació amb els 

responsables municipals, i per tant la ciutadania se senti 

realment part implicada en l’esdevenir de Sant Andreu de la 

Barca. 

 

Atès que mitjançant l’ús d’aquesta aplicació l’Ajuntament 

transmet una imatge de sostenibilitat i de visió de futur, camí 

del concepte de Smart City, reduint l’escletxa digital. 

 

Atès que aporta una major transparència en la gestió municipal 

en front a la ciutadania, on la ciutadania podrà consultar 

l’estat de les incidències en temps real que ha reportat, que 

permet a l’Ajuntament informar d’esdeveniments culturals, 

campanyes de conscienciació, de bones practiques municipals, 

realització d’enquestes, valoracions dels esdeveniments. 

 

 

 



 

 

 

 

Per tot això, per majoria absoluta, s’acordà, rebutjar el 

següent: 

 

PRIMER: Aprovar l’estudi de la viabilitat de la implementació 

d’una solució de participació ciutadana que permeti els serveis 

anteriorment mencionats. 

 

SEGON:  Realitzar l’estudi de la viabilitat de crear l’aplicació 

per part del Departament D’Informàtica de l’Ajuntament, en cas 

de la no viabilitat acceptar l’ACORD TERCER. 

 

TERCER: Realitzar el concurs corresponent per contractar el 

servei de participació ciutadana. 

 

QUART: Crear un grup de treball on tots els grups municipals 

estiguin representats per tal de fer seguiment de tot el procés 

d’estudi, concurs, execució i seguiment. 

 

CINQUÈ: Dotar d’una partida pressupostaria per al manteniment 

d’aquesta aplicació i per a la millora de la mateixa. 

 

 

 


