
GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Dª. Montserrat Lama Novoa, Voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía do Concello de Xinzo de Limia, e facendo das atribucións que se me confire e 
ao amparo dos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización e Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais , aprobado polo  Real Decreto 2568/1986 do 28 
de novembro, presente, para a súa inclusión na Orde do día do próximo pleno da Corpo-
ración Municipal, a seguinte MOCIÓN: 

CREACIÓN DUNHA APP MUNICIPAL QUE INTEGRE : TURISMO, PARTICIPA-
CIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE XERAL  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Publica e Bo Goberno (TAIPBG), 
fai referencia na súa sección segunda ao dereito de acceso á información pública,  e a lei 
39/2015 do Procedemento Común da Administracións Públicas ( PCAP),  capitulo II, art. 
12.1, establece que as Administracións Públicas deberán garantir que os interesados 
poidan relacionarse coa administración a través de medios electrónicos, para o que poñe-
rán á súa disposición as canles de acceso que sexan necesarios así como os sistemas e 
aplicacións que en cada caso determínese. 

Se algo caracteriza aos Municipios que se definen pola súa xestión eficiente, é a partici-
pación activa dos cidadáns en todos os ámbitos dos mesmos. Para iso, os representantes 
políticos debemos propiciar a creación de ferramentas que favorezan que o cidadán senta 
partícipe do día a día do seu municipio, que perciba que contribúe á mellora dos servizos 
públicos e que o faga de maneira áxil e eficaz.  
Que os cidadáns teñan acceso inmediato sobre distintas áreas: Turismo, Eventos, Servi-
zos Sociais… 

Grazas ao seu uso sinxelo e intuitivo, o cidadán que detecta unha incidencia, accede a 
esta aplicación, previamente instalada no seu móbil, que detecta o seu posicionamento, 
enviando un aviso coa deficiencia detectada, podendo achegar unha fotografía para ilus-
trar os datos.  

O trámite completo realízase in situ, en poucos segundos. Este aviso chegaría directa-
mente aos servizos correspondentes responsables de solucionar o problema, mediante un 
trámite rápido e intuitivo. 

Tendo en conta que o custo anual do servizo, é mínimo, máxime tendo en conta os bene-
ficios técnicos e de organización reportados ao municipio, así como a boa acollida que 
terá por parte dos cidadánS, parécenos necesario e prioritario para o noso Concello. 



Debemos aproveitar todos os recursos dispoñibles para a redución de custos e innova-
ción deste Concello. 

Todos os esforzos que podamos realizar para apoiar e facilitar tanto a recollida de resi-
duos, como limpeza de zona máis deficientes, como avarías tanto en mobiliario urbano 
como iluminación pública e demáis necesidades que poidan ter os cidadáns, redundarán 
nunha mellora da calidade de vida dos cidadáns. 

ACORDO:  

PRIMEIRO.- Crear un sistema de comunicación e xestión de incidencias no municipio, 
que axilice, facilite e favoreza a participación cidadá, aproveitando as vantaxes ofrecidas 
polas novas tecnoloxías. Este sistema estará basado na posta en disposición dos cida-
dáns de  Xinzo de Limia dunha  app para que poidan: 

- Consultar ás ultímas noticias 

- Guía de Turismo 

- Información sobre Servizos Sociais 

- Información e Teléfonos de Interese Xeral 

- Axenda de EVENTOS 

- Recibir notificacións (cortes tráfico, corte de auga, luz…) 

- Enviar incidencias con localización e fotografías. 

En Xinzo de Limia, a 14 de novembro de 2019.  

Dª. Montserrat Lama Novoa  
Voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos  

SRA. ALCALDESA DE XINZO DE LIMIA 


