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Ple un acord amb la ¡nsfitució republ¡cana per
sobre corsum institucional

Majoia lransversal: els 6 regidors de govem (Junls) ¡ 2 rnés de I opos¡ció (ERC) han
votal a favotdelconven¡ ¡nornés h¡ha hagul3 en conlñ clel PSC

El pla p¡tot sevirá perqL¡d e/s próxirrs í,esos, ajuntaments añb maioria republ¡cana
leixos passos de col labaració
ha celebral un Ple extraordinari a l'Aunlamenl de Tores

val un Conveni de col laboráció enlre el Consell per
De

let s ha demostrat que aquesta col'laboració compta

els 6 regidors de govem
{httpi//dades.coñsellrepublica.c

¿gigi$fr¿onveñi (Junts
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la
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més de l'oposició han votál a

ERC) rnomés h¡ ha hagut 3 eñ contra del PSC. L'acord

consistirá en un pla pilol per lr¡plementar

la lo Republicana en els

equipamants

municipals i un assessoramenl sobre Consum lñslitucional de Iajuntamenl'

Ara, doncs, el Consell inicia un pla pilot per després fer-lo oxtensible a altres
administracions locals: per una banda, es posará en marxa el desplegament i
implernentació de l'ús de la ldentital Digiial Republicana en equipamenls lserve¡s
municipals a To¡res de Segre. Aixó permetrá crear una xarxa d'identificació alternativa

peranar desconnectant de l'ús del ONI éspanyol. Pe¡ l'allra, el Consell oferirá

un

assessorament sobré la contractáció pública ámb l'objectiu de dur a terme un coñsum
institucioñal republicá. És a dir,eñ clau de PaÍsos Catalans, amb una persp€cliva de
génere i mediambiental, raspecte per la llengua ienfocáda a la ciutádania
L'alcalde del municipi, Joan Carles Miró, ha assegúrat que'lAjunlament treballa brag a
brag amb el Consell per

la RepÚblicá'¡el reconeix com a institució'hereva de

l'1

doclubre'per "ler-lo efectiu'. Ha celebrat també que sigui for.es de Segre el priñer
ajuntament catalá quo inicia equesta col laboració

i ha destacat que feia 3 mesos
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que'la IDR representa els valors que volem: democrácia directa.

lransper¿ncia seguretat i noves tecnologies Una ñova República que representi els
valors del segle XXI' A més, ha afegit que 'per primer cop es podrá fer se.vir de
manera instilucioñal'.El conseller d'Accló Económica i secretari del Govem del Consell
Guillem Fuster, ha argumenlat que "per for efactiva la desconnexió, cal que la insliluoó

más próxima a la gent lingui la capacilat per enlocar la despesa públicá en el marc
d'una col'laboració que permeti treballar per eñforlir una ecoñomia nacional".
També, el conseller Fuster ha destacat el blindatge de seguretal amb ol que compta e¡

Coñsell

a I'hora de fer ús de la lD

Republicaná: un sislema

do cadena de

blocs

(Blockchain) i la doble validació. Així maleix, cal recordar que la mateixa Guárdia Civil
ha hagut d'acceptár que li ha estat impossible troncar la segurétat de l'app del Consell.

El próxim 13 de meiq a les 20 h delvespr€ a la Sala d'Acles de la plagá de Cataluñya
de forres de Segre se celebrará una Presentació pública oberta á la ciuladaniá on
s'explicará el conveni, com registrar-se al Consell I lús de la lDR.
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