
Moció d’Esquerra Republicana per a la creació d’un canal de Telegram de 

l'Ajuntament de Vallirana 

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ben utilitzades, poden ajudar-

nos a apropar serveis, millorar la comunicació entre usuaris i empreses, millorar 

l’accesibilitat a la oferta i la demanda de productes, etc. 

Una d'aquestes tecnologies és l'aplicació de missatgeria  Telegram, mitjançant la qual 

ens posem en contacte entre persones o grups en temps real, adjuntant imatges, 

àudios, documents o enregistrant vídeos. 

Dintre de les seves funcionalitats hi ha la creació d’un canal de difusió que permet, 

com el seu nom indica, la difusió instantània i de manera unidireccional del missatge a 

tots els membres d’aquest grup inscrits en aquest canal; això vol dir que el grup al qual 

està adreçada la informació la rep de manera individualitzada però no pot contestar a 

través del canal. Així, el servei que s'ofereix és merament informatiu però molt àgil, 

doncs és en temps real,  i amb una capacitar d'arribar a la població molt més eficaç 

que, per exemple, el mitjà escrit o diverses xarxes socials les quals s’han de consultar 

expressament, i amb la possibilitat, a més, de conservar les dades rebudes durant molt 

de temps perquè no desapareixen del dispositiu portàtil.  

Alguns Ajuntaments, com el de Subirats, han vist en això  una oportunitat de tenir als 

seus ciutadans informats de quan, per exemple, s'obren els períodes per a sol·licitar 

subvencions, ajudes, pagament d'impostos, activitats que s'oferten, cursos, etc, per tal  

que la població les rebi a temps i no perdi les dates límits de les convocatòries. 

Si bé el web de l'Ajuntament pot ser útil per consultar de manera més detallada altres 

aspectes, com per exemple les bases reguladores de les ajudes i convocatòries, els 

programes dels cursos, etc, és l’usuari qui ha d’estar permanentment accedint-hi per 

estar al corrent de l'obertura dels períodes de sol·licitud.  

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Vallirana considerem que aquesta pot ser 

una eina que pot afavorir molt la comunicació de l’Ajuntament de Vallirana envers els 

seus veïns i les seves veïnes per tal de facilitar-los la gestió de molts dels serveis que 

depenen de l’Ajuntament. Per tot això, proposa al ple els següents acords: 

1) Habilitar un canal de Telegram per tal d'informar a la població dels períodes de 

sol·licitud d'ajudes i subvencions, d’alertes diverses i de matriculacions dels 

cursos de s'ofereixin des del consistori, entre altres. 

2) Efectuar una campanya informativa que permeti que tota la població conegui 

aquest servei i el puguin utilitzar. 


