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Què es Civitas?
Civitas és una aplicació per a Smartphone dissenyada per 
ajudar als ajuntaments a millorar, en tots els aspectes 
possibles, la seva relació amb els habitants del municipi.

Els avantatges de Civitas

Per a l’Ajuntament
Informació en temps real 
Mantenir informats els veïns, en 
temps real, de les activitats
i accions d’interès que tindran 
lloc al municipi.

Opinió ciutadana
Recollir directament, cada dia 
de l’any, les inquietuds dels 
habitants, incidències del muni-
cipi, opinions personals, comen-
taris, etc.

Millora la reputació
Millorar, projectar i promocio-
nar la marca municipal gràcies 
a la comunicació establerta 
entre Ajuntament i ciutadans.

Administració digital
Avançar en un model d’admi- 
nistració digital: àgil, directa, 
efectiva i còmoda. En definitiva: 
més propera, més útil i millor 
valorada.

Per al ciutadà
Notícies del municipi
Accedir a les notícies del muni-
cipi amb un sol clic.

Esdeveniments
Veure els esdeveniments que 
tindran lloc al municipi gràcies 
a un calendari interactiu.

Avisos
Enviar avisos a l’administració 
sobre qüestions d’incivisme, 
problemes urbans, etc.

Enquestes
Respondre enquestes de 
l’administració per facilitar-los 
l’opinió de la població.

Llocs i serveis
Accedir a un llistat de punts 
d’interès del municipi, amb 
fotografies, petita descripció i 
distància des de la ubicació de 
l’usuari a aquests llocs.
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Notícies
L’Ajuntament pot infor-
mar els usuaris de Civitas 
amb notícies, bans i 
altres informacions 
d’interès per als habitants 
del municipi.

Avisos
Els usuaris/habitants 
ajuden a millorar el 
municipi a través dels 
avisos a l’Ajuntament 
sobre qualsevol desper-
fecte que puguin trobar, 
en matèria d’enllumenat, 
paviment, jardineria, 
residus...

Enquestes
L’Ajuntament redacta, 
publica i valida enques-
tes, de les quals poden 
participar els habitants 
de manera anònima.

Agenda
L’Ajuntament crearà 
els esdeveniments, 
que seran visibles per 
als usuaris a través del 
calendari,

Llocs i Serveis
Llocs o categories perso-
nalitzables en base a les 
necessitats de l’Ajunta-
ment, amb fotografies, 
petites descripcions i la 
distància que hi ha des 
de la ubicació de l’usuari 
a aquests llocs.

Informació
Mostra les instruccions 
sobre el funcionament i 
els permisos que necessi-
ta Civitas.

Comentari
Ofereix un canal de 
comunicació entre 
l’usuari, que comenta de 
manera privada, i l’Ajun-
tament, que podrà 
respondre a través del 
correu electrònic.

Idioma
Per defecte, Civitas es 
presenta en dos idiomes: 
castellà i català, entre els 
quals ha d’escollir l’usuari.

Com funciona Civitas?
Aquestes són les diverses funcionalitats que ofereix:

Què fa únic a Civitas?
Comunicació

Comoditat

Proximitat

Participació

Programable

Personalitzable



Característiques de la Intranet privada

Veure els avisos i la seva tipologia en llista.

Consultar el temps transcorregut des de 
l’enviament de l’avís fins a la seva resolució.

Categoritzar els avisos (Exemple: brossa, 
mobiliari urbà, recollida de mobles, il·luminació, 
senyalització…).

Generar les notícies en els diferents idiomes 
de l’App i enviar-ne notificacions PUSH.

Generar i consultar els resultats de cadascuna 
de les preguntes de l’apartat enquestes, en els 
diferents idiomes.

Generar els esdeveniments del calendari. 
Títols, descripcions, dates, imatge, vídeo i ubica-
ció de cadascun d’ells, i en els diferents idiomes.

Característiques d’App Civitas

Aplicació nativa en iPhone/Android.

Comunicació segura SSL.

Geolocalització automàtica optimitzada.

Compressió automàtica d’imatges per reduir 
el trànsit de dades.

Enviament de notificacions PUSH (missatges 
directes) des de l’Ajunament a tots els terminals 
que tinguin instal·lada l’App.

Treballar sense connexió de dades.

App modular, la qual cosa permet activar o 
desactivar cada funcionalitat segons la necessi-
tat de l’Ajuntament i, en el cas de requerir una 
nova funcionalitat, la seva implementació és 
molt menys costosa.

App personalitzable per a cada municipi.

Intranet amb base de dades independent.

Usabilitat i tecnologia Smart

Alguns dels municipis que ja confien en Civitas:

Tarragona

La Pobla de Mafumet

Constantí

Vilarodona

Artés Ascó

Deltebre

Perafort i Puigdelfí

Montblanc

Des de la implantació d’Epp Tarragona hem constatat la 
seva eficàcia per donar una ràpida resposta a les incidèn-

cies de mobiliari urbà, vials, il·luminació, etc., que la 
ciutadania ens comunica, i que la converteix en part 

activa de la gestió municipal.

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona

Disposar de Civitas, que al nostre municipi rep el nom de 
femPobla, ens ha permès estar més connectats amb els 

nostres conciutadans, ja que la informació flueix de 
manera bidireccional.

Joan Maria Sardà, alcalde de La Pobla de Mafumet

Per a un municipi petit com és el nostre, disposar d’una 
eina comunicativa tan potent, multifuncional i senzilla en 
el seu ús suposa un recurs molt important, ja que apropa 

l’Ajuntament i els seus conciutadans. 

Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí
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