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16.2.Moció que presenta el grup polític municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes per a
promocionar l’ús de l’APP radar COVID.
L’aplicació (app) voluntària d'alerta de contagis Radar Covid es troba operativa en tot el territori
nacional des del passat 24 d'agost. Els satisfactoris resultats obtinguts pel programa pilot,
iniciat en La Gomera, que va aconseguir duplicar els resultats dels rastrejos realitzats de
manera manual, van animar a diverses comunitats autònomes, entre elles a la nostra, a
adoptar aquest sistema de rastreig de possibles contagis entre la població.
Es tracta d'una app senzilla que ofereix informació instantánea a l'usuari de la mateixa sobre si
ha estat exposat a una persona positiva en COVID19, sempre que aquesta última l'hagi
comunicat mitjançant l’aplicació. El sistema identifica com “exposició” al virus l'haver romàs 15
minuts a menys de dos metres d'una persona infectada per la COVID19 i així ho hagi notificat
en l’app.
Quan una persona és coneixedora que ser positiva mitjançant un test de detecció de la
COVID19, pot introduir en l'app un codi que emitirà un avís a totes persones que tinguin aquest
sistema instal·lat i que compleixin les condicions abans indicades per a considerar-se que han
estat exposades al virus , en un procés que es desenvolupa de forma anónima. Una vegada
rebuda l'alerta, l'usuari afectat per la mateixa s’haurà de dirigir al teléfon 061- CatSalut Respon.
Per tot això, la participació i auto-responsabilitat ciutadana resulta fonamental en
aquest
cas,
ja
que
quantes
més
persones descarreguin l’app serà més
fàcil rastrejar els moviments pel Departament de Salut (mitjançant el Consell de Salut
Interterritorial dirigit pel Ministeri de Sanitat). Els estudis demostren que perquè sigui plenament
efectiva és necessari que sigui descarregada per un mínim del 20% dels ciutadans i que, una
vegada aconseguida aquesta xifra, s'estima que pugui ajudar a reduir en un 30% la xifra de
contagis.
D'altra banda, la recuperació de la normalitat social, sanitària i de mobilitat, des de la finalització
del estat d’alarma i l’aixecament de restriccions ha fet que la interacció social entre persones de
diferents comunitats autònomes hagi estat de nou una realitat, i faci menys eficient l'ús o
promoció d'aplicacions que únicament siguin operatives a residents en una determinada
comunitat autònoma. A Catalunya contem amb la aplicació “StopCovid19Cat” però, tot i tenir un
link de derivació a la aplicació estatal les bases de dades son incompatibles donat que son
sistemes de transmissió d’informació diferents.
Des de Ciutadans considerem important convidar a les persones a descarregar l'app i fer ús de
la mateixa per a poder complementar la labor que ja estan realitzant els rastrejadors que
depenen del Departament de Salut, aconseguint així una eficàcia major de la que oferiria un
únic sistema de rastreig.
Per això, creiem que les institucions públiques poden tenir un paper molt destacable a l'hora
d'encoratjar a l'ús d'aquest dispositiu, que recordem, és totalment voluntari i anònim però que
pot detenir de manera eficaç les possibles i temudes cadenes de contagis.
Som conscients que aquest sistema ha despertat també alguns dubtes en matèria de seguretat
i privacitat, però considerem que les garanties oferides sobre aquest tema són suficients, atès
que la informació difosa és en tot cas anònima, la confrontació de dades i l’anàlisi de risc es
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realitza en el terminal mòbil de l'usuari/a i no en un servidor extern, i treballa a través de
Bluetooth, que, segons els experts, ofereix major privacitat que altres opcions comparat amb
sistemes com el GPS.
Per tot l'exposat, el Grup Polític de Ciutadans Sant Pere de Ribes proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.-Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Sanitat
del Govern d’Espanya a unificar criteris tècnics en ambdues aplicacions perque siguin
compatibles tant en base de dades com en sistemes de transmissió de la informació, integrant
l’aplicació (sistema) “*StopCovid19Cat” dins de l’aplicació “RADAR COVID” perque sigui
efectiva a la resta de CCAA.
SEGON.- Instar a l’Ajuntament a iniciar una campanya informativa de difusió de RADAR COVID
en els suports i mitjans que es considerin més apropiats per part dels tècnics/as dirigida a l@s
treballadors/es de la Institució, els usuari@s dels serveis gestionats pel Ajuntament i proveïdors
d’aquests.
TERCER.- Comunicar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya.
Defensa la moció el regidor Sr. Oscar León Jurado.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per dinou vots a favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, un de Fem Pobles i
un de Ciutadans. S’abstenen els dos regidors no adscrits.
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