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MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el 
proper Ple municipal ordinari, el següent prec en base als següents: 
 
 
 
 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament de Viladecans acaba d’aprovar la redacció d’un ambiciós pla, el Pla Estratègic de 
Telecomunicacions, d’acord amb el qual està previst ampliar la xarxa de fibra òptica que té 
actualment a la ciutat, que abasta 35 quilòmetres i arriba al 34% de la xarxa viària del municipi i 
dóna cobertura al 45% de la població, per fer-la arribar als 50 quilòmetres i abastar així els més 
de 26.000 habitatges del nucli de població i parcs empresarials. Aquest pla es portarà a terme a 
través de la integració dins del projecte Xarxa Oberta del Consorci ITCat (consorci participat un 
60% per la Generalitat i un 40% per Localret), impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Les característiques tècniques 
d’aquesta xarxa permetran que la ciutadania pugui gaudir d’una velocitat de connexió de fins a 
100 Mb simètrics i a un preu competitiu. 
 
En canvi, a Gavà no existeix cap pla d’aquest tipus, ni s’ha manifestat la intenció de posar-lo en 
marxa, i de fet al Pla d’Actuació Municipal fins al 2011 no hi ha ni una sola referència al cablejat 
de la ciutat, ni a actuacions per promoure les infrastructures de xarxa òptica, fora de les 
actuacions que afecten només a la pròpia corporació municipal. I això que la ciutat té evidents 
mancances en el camp de les telecomunicacions, que s’han deixat totalment a iniciativa privada. 
Una de les conseqüències més visibles d’aquestes desigualtats són les diferents quotes que les 
operadores privades imposen als ciutadans que volen connectar-se a la banda ampla, i que són 
molt més cares per exemple a Gavà Mar que a d’altres punts del nucli urbà. 
 
Per aquest motiu efectuem el següent 
 
Prec: 
 
Esquerra insta el govern local a fer les passes oportunes per integrar-se al projecte de Xarxa 
Oberta del consorci ITCat, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania i les empreses del municipi uns 
serveis eficients, competitius i moderns de telecomunicacions per cable en banda ampla. 
 
 
Gavà, 27 de novembre de 2008  
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 

AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


