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MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE ZONES WIFI PER L’ACCÉS A INTERNET EN
PARCS, PLACES I ESPAIS PÚBLICS DE L’HOSPITALET.

Atès que les Nacions Unides el 2011 va declarar l’accés a Internet com un dret humà
protegit, exigint als països membres la finalitat de facilitar un servei accessible i assequible
per tothom, estimant com a prioritat assegurar a la ciutadania l’accés a Internet.
Vist que Internet ja és una eina que permet als ciutadans l’exercici del dret a opinió i
expressió, així com l’accés a la informació, sent un element necessari en l’actual societat de
la informació.
Atès que l’estratègia 2020 dissenyada per la Comissió Europea proposa tres objectius, que
són el creixement intel·ligent, el creixement sostenible i el creixement integrador. Això
implica, entre altres, el desenvolupament econòmic basat en el coneixement i la innovació
com a motors de futur.
Aquesta política europea marca la manera de superar les deficiències estructurals de
l’economia europea, millorar la competitivitat i sustentar una economia social i sostenible.
Això requereix millorar l’educació i la investigació i promoure la transferència de
coneixements en tota la UE aprofitant al màxim les TIC.
Vist que són moltes les iniciatives que s’han desenvolupat en el conjunt del territori
encaminades a facilitar l’ús de les eines informàtiques en general i l’accés a Internet en
particular.
Vist que cada cop són més els tràmits i gestions que es poden realitzar mitjançant
dispositius digitals.
Atès que la Comissió Europea va posar en marxa la iniciativa “WIFI4EU” amb ajuts
econòmics als ajuntaments per promoure el lliure accés dels ciutadans a la connectivitat wifi
en espais públics i es fixa com a objectiu dotar a cada municipi d’Europa d’accés sense fils
gratuït a Internet al voltant dels principals centres de vida pública fins al 2020. Algunes
ciutats catalanes com per exemple Viladecans, Barberà del Vallès, Granollers, Igualada,
Martorell, Mollet del Vallès o Santa Perpètua ja es van adherir en el seu moment a aquest
programa europeu.
Vist que una ciutat com Barcelona compta amb la xarxa wifi pública gratuïta més gran de
l’Estat i una de les més grans d’Europa, amb més de 400 punts d’accés a disposició lliure de
la ciutadania.
Vist que les xarxes de wifi locals a més de facilitar l’accés gratuït a Internet en l’espai públic,
també ofereixen el seu potencial de promoció econòmica local i el foment del turisme. Una
ciutat com l’Hospitalet hauria de prestar un servei d’accés a Internet en els espais i centres
públics als veïns i veïnes, però també als nostres visitants.
Cada dia són més els establiments i comerços de la ciutat que ofereixen connexió WIFI
gratuïta als seus clients mentre fan ús de les seves instal·lacions. De la mateixa forma,
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l’Hospitalet podria oferir aquest mateix servei de connectivitat gratuïta als usuaris que visitin
els mercats municipals, afegint un atractiu més que podria contribuir a millorar la
competitivitat del conjunt del comerç local i de proximitat.
Una iniciativa com aquesta que proposa facilitar l’accés públic a Internet a l’Hospitalet és
necessària per a contribuir a la reducció de la fractura digital entre la ciutadania i va en el
camí de dotar a la ciutat de més i millors serveis.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a elaborar un estudi on s’estableixin els aspectes
tècnics, econòmics i pressupostaris que impliquen la posada en marxa de zones WIFI en
parcs, places, mercats, entorn de centres d’ensenyament, casals i en els principals espais
públics de la ciutat de forma que en cas de viabilitat es procedeixi a instal.lar una xarxa
pública i gratuïta en les zones assignades.
Segon.- Millorar els punts d’accés WIFI actuals i incrementar-ne el nombre en els edificis
públics municipals, especialment en casals de gent jove, de gent gran, biblioteques, centres
culturals, poliesportius, en les oficines amb atenció al públic, etc. de forma que es
transformin en punts d’accés WIFI públics i gratuïts.
Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a crear un a programa d’ajuts a les entitats de
l’Hospitalet que vulguin oferir connexió WIFI gratuïta d’ús públic en les seves instal·lacions.
Quart.- Traslladar aquests acords als membres del Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V i a totes les Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet.
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