Proposta de resolució per la implementació de punts de connexió wifi oberts,
gratuïts i de banda ample en espais públics de la ciutat mitjançant la iniciativa
WIFI4EU

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; d’acord amb
allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 29 de maig, el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió van arribar a un acord pel
desplegament de la iniciativa WIFI4EU. Aquesta iniciativa vol posar a disposició
d'organismes públics locals, com ara ajuntaments, mecanismes per finançar projectes
d'implementació de punts de connexió wifi gratuïts i de banda ample en espais públics.
L'Objectiu d'aquesta iniciativa és el de dotar cada poble i ciutat d'Europa d'accés sense fils
gratuït a Internet en els principals centres de la vida pública urbana d'aquí al 2020.
Aquesta estratègia s'emmarca en els objectius del Mercat Digital Únic per Europa (Digital
Single Market).
El paquet d'ajudes promou el desplegament de punts locals d'accés sense fils a la xarxa
(WIFI) mitjançant procediments de planificació simplificats i amb obligacions
reglamentaries molt menys rigoroses en els casos en què aquest accés es presti amb
caràcter no comercial. En aquesta direcció, és preveu a finals d'estiu l'aprovació definitiva
de la modificació dels reglaments EU 1316/2013 i EU 283/2014 que regulen el foment de
la connectivitat a Internet de les comunitats locals. L'objectiu d'aquesta modificació és que
les autoritats públiques i els prestadors de serveis públics puguin oferir amb caràcter
gratuït una connectivitat sense fils en els centres de la vida pública local. La iniciativa
WIFI4EU contempla en la seva primera fase mecanismes senzills de finançament a
autoritats públiques locals per implementar aquests punts d'accés amb la orientació
anteriorment descrita.
L’Ajuntament de Terrassa va desplegar l’any 2011 un xarxa de punts sense fils de
connexió a Internet a diferents espais i locals públics de la ciutat. Aquesta xarxa, però,
està molt limitada en les seves prestacions degut a una legislació molt restrictiva pel que
fa a les wifi’s ciutadanes. La restricció de velocitat a 256 Kbps fa que el servei sigui
obsolet pels requeriments actuals de navegació de la majoria de webs i aplicacions. La
iniciativa WIFI4EU preveu, també, la modernització de xarxes existents i una regulació
específica per salvar aquestes limitacions.
ATÈS que la ciutadania de Terrassa ha expressat en diverses ocasions la necessitat de
disposar de punts d'accés a Internet públics, oberts, i de banda ample en diferents espais
de la ciutat que responguin a les necessitats actuals de connexió (manifestacions que
podem trobar per exemple durant la realització del Pla Local de Joventut, el procés
participatiu del PAM o en l'elecció de propostes d'inversió dels Consells Municipals dels
districte).
ATÈS que la iniciativa WIFI4EU preveu mecanismes de finançament i la regulació

adequada per prestar aquest tipus de servei demandat per la ciutadana i que està
especialment dissenyat per ajuntament i organismes locals, proposem al Ple d’aquest
ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Realitzar un projecte per la instal·lació de punts wifi de connexió a Internet
oberts, gratuïts i de banda ample a cada districte de la ciutat i al Parc de Vallparadís
seguint els criteris marcats per la iniciativa WIFI4EU.
Segon.- Presentar aquest projecte a la primera convocatòria de la iniciativa WIFI4EU
prevista per a finals d'any.
Tercer.- Fer difusió de la iniciativa WIFI4EU a altres organismes públics de la ciutat per tal
que s'animin a presentar projectes per els seus espais.

Xavier Matilla Ayala
A Terrassa, 14 de juliol de 2017

