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Municipi més gran de les 3 comarques
Tots els serveis comarcals: Consell,
Hospital, Biblioteca, Arxiu...
Molts serveis de la Generalitat:
Agricultura, Mossos...
Poble de serveis

Móra d'Ebre
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Piràmide d'edat 2021

Evolució de la població
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El problema



    necessitem una aplicació tipus AMAZON,
que apropi l’Ajuntament a tots els veïns i
veïnes, que pugui fer servir qualsevol
persona independentment de la seva edat
i del seu coneixement tecnològic i amb les
màximes garanties jurídiques i de
seguretat

La reflexió



Les peticions
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La solució
Sol·licitud d'accés a la informació pública,
Queixes, suggeriments o propostes,
Aportació de documentació a expedient existent,
Instància genèrica,
Al·legacions a denúncies per infracció de trànsit.

Inscripció al cens d'animals de companyia,
Volant de padró (integració AOC),
Comunicació prèvia d'obra (passarel·la de pagament).



Un exemple



Els tutors
presenten la

petició de
subvenció a

l'Ajuntament

Desde l'App,
presencialment

o via la seu
electrònica

presenten la
documentació

requerida

Revisió de la
documentació i

de la situació
deutora dels
peticionaris

Acord de la
Junta de Govern

Local i
comunicació al

peticionari

Un exemple
Ajut per la compra de llibres escolars als alumnes

matriculats al municipi



Un exemple89 peticions: 50 per l'App, 27
presencialment i 12 per la Seu
El 70% de les peticions es fan de
forma digital i d'aquestes el 80%
s'han fet via l'aplicació, en el primer
mes d'implantació



Quan es treballa de forma orientada al ciutadà, la
resposta és positiva,
La irrupció de la tecnologia amb la relació amb els
veïns i veïnes és imparable. No podem viure
ancorats al passat,
Acompanyeu-vos d’un bon soci tecnològic que
entengui l’administració i que us entengui a
vosaltres.

Les conclusions



Moltes gràcies

Rubén Biarnés Renedo


