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La complexitat de la situació actual requereix un contacte continuat que permeti a la 

ciutadania i als seus i les seves representants disposar de tota la informació en temps 

real i poder compartir diagnòstics, mirades, preocupacions i propostes, per sumar 

esforços cap a la superació de les crisis que està generant la pandèmia. 

Tot i haver proposat avançar en aquest aspecte, seguim en la mateixa situació, sense la 

possibilitat d’una comunicació estable i fluida que garanteixi la transmissió de la 

informació als càrrecs electes, i el diàleg entorn a totes les propostes, actuacions i 

iniciatives, per arribar a les millors solucions possibles per a les problemàtiques que van 

sorgint. 

Així mateix, cal donar resposta a les preguntes, peticions i propostes que es fan arribar 

per part de veïns i veïnes i des dels grups municipals, com les que hem anat comunicant 

sense obtenir resposta. 

L’establiment i manteniment del canal i les reunions que proposem ha de garantir 

millorar en tots aquests aspectes, contribuint d’aquesta manera a una millor solució, i 

més àmplia i col·lectiva, a les problemàtiques de la situació actual. 

 

ACORDS 

PRIMER.- Establir un canal formal, directe i continu de comunicació i intercanvi 

d’informació i propostes entre el govern i els grups municipals de l’oposició. 

Aquest canal ha de servir per transmetre en temps real tota la informació rellevant o que 

es demani; comunicar i respondre preguntes, peticions i propostes (incloses les que ja 

s’han efectuat i no s’han respost); i programar reunions com les que s’indiquen en el 

següent punt. 

SEGON.- Mantenir reunions telemàtiques com a mínim un cop per setmana, d’una 

durada mínima d’una hora, entre representants del govern i de tots els grups de 

l’oposició, durant el temps en què no es puguin dur a terme de forma presencial. 
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Aquestes reunions han de permetre tractar més a fons i detallar totes les informacions 

rellevants o que es demanin, i debatre i respondre les propostes, preguntes i demandes 

que s’efectuïn i les que s’han fet arribar prèviament. 

TERCER.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals. 


