Moció dels grups municipals de Ciutadans per a l´estudi de la
creació de zones Wi-Fi d’accés lliure a determinats espais de l’EMD
de Valldoreix
1. Atès que, la societat del segle XXI viu immersa en la era de la informació, i això
ha contribuït, sense cap dubte, a l'expansió vertiginosa de les noves tecnologies.
2. Atès que, les telecomunicacions han aconseguit un nivell de desenvolupament
que està convertint al món en ciutats globals, en la que la implantació d'Internet
està jugant un paper important en la generació, l'accés i l'intercanvi d'informació en
tots els àmbits de la vida moderna: comerç, educació, cultura, ciència i tecnologia,
oci, etc.
3. Atès que, l'abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d'accés a les
denominades autopistes de la informació ha aconseguit que aquesta tecnologia
estigui cada vegada més a l'abast de creixents sectors socials.
4. Atès que, la disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir noves
potencialitats, al facilitar l'accés a la “xarxa” des de pràcticament qualsevol lloc del
nostre planeta.
5. Atès que, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les
infraestructures necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus
corresponents municipis.
6. Atès que, els serveis públics de punts d'accés Wi-Fi augmenten en ciutats i
municipis. Són ja molts, els municipis que estan fent una aposta decidida per
implantar aquesta nova tecnologia als seus corresponents àmbits territorials, per a
oferir als ciutadans un servei d'accés universal a la informació, un valor afegit que,
a més de contribuir a la qualitat de vida dels veïns, suposen un atractiu per als
visitants potencials i un indubtable increment de les oportunitats de negoci local.
7. Atès que, el marc legal de les telecomunicacions més aviat posa entrebancs a
aquest dret a l’accés lliure i gratuït d’Internet, perquè el de les telecomunicacions
és un mercat en mans de companyies operadores que presten un servei pel qual
facturen.
8. Atès que, molts ajuntament facilitin l’accés lliure i gratuït a Internet, impulsant
les anomenades zones Wi-Fi. Aquestes zones Wi-Fi, amb les limitacions d’accés que
calgui i d’acord amb la normativa legal, afavoreixen l’accés de la ciutadania a les
noves tecnologies i alhora, dinamitzen els mateixos espais públics Wi-Fi.
Per tot, això, els grups municipals de Ciutadans i CiU- ACTUEM proposem al Ple de
l’EMD de Valldoreix, l’adopció dels següents ACORDS,
1. Planificar les accions necessàries que permetin el desplegament i la implantació
gradual d'una xarxa pública de punts d'accés wifi lliure i gratuït en els diversos
equipaments municipals, aprofitant la disponibilitat de connexions de banda ampla
existents, i en espais públics de referència del nostre municipi amb una velocitat
digna per a impulsar l'accés als avantatges de la Societat de la Informació i les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació ciutadana.
2. Estudiar la viabilitat d'ús dels actuals i futurs punts WiFi per a projectes de ciutat
intel·ligent o bé per a l'auto prestació de les tasques municipals.

3. En el termini de 6 mesos l’EMD elaborarà una proposta d’implantació de zones
Wi-Fi, valorant els requeriments tècnics, econòmics i jurídics, amb l’objectiu que
aquest servei pugui ser una realitat abans de finalitzar aquest any, als següents
llocs:
Casal Cultura
Plaça Maria Sabater
Zona Arnau Cadell i Ferran i Clua
Zona estació Ferrocarrils de Valldoreix.
Zona EMD.
4. Si per qüestions administratives alguns punts del desplegament no ho pot dur a
terme en exclusiva el consistori, estudiar la coordinació amb xarxes comunitàries,
lliures, obertes i neutrals sense ànim de lucre ja existents, i de les que ja participin
els espais d'associacions i entitats que tinguin locals propis o cedits per
l'Ajuntament, per a poder oferir punts de connexió i accés a les xarxes digitals, des
d'aquests espais, edificis i la seva àrea d'influència, gestionats per a aquests actors,
amb cooperació entre la iniciativa pública i comunitària, i crear una línia de
col·laboració per millorar el servei d'accés a la xarxa a la ciutadania.
5. Instar tant a través del Govern de la Generalitat, de l’Estat com directament a la
CNMC a modificar la "Circular de la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia, por la que se regulan las condiciones de explotación de las redes y la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones
Públicas" per permetre a les administracions públiques oferir connexions amb
condicions de qualitat. I contrastar les possibles contradiccions d'aquesta circular
amb l'estratègia de l'agenda digital europea i l'objectiu del pla Wifi4EU, per a
promoure l'accés WiFi en els espais públics en benefici de la ciutadania i
administracions.
6. Traslladar la moció i el resultat d’aquests acords al veïnat de Valldoreix a través
de la pàgina web, publicacions de l’EMD i dels mitjans de comunicació.

