Moció per la implantació gradual d'una xarxa pública
de punts d'accés Wi-Fi lliure i gratuït a Internet.
El grup municipal de Ciutadans al ajuntament de Rubí, d'acord amb el que
estableix l'article 13 del ROM, presenta la següent moció per al seu debat,
votació i aprovació en el ple del Ajutament de Rubí.

Exposició de motius
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.
Avui en dia, 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.
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. 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.
En aquest context, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les
infraestructures necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus
corresponents municipis. Així, i per circumscriure'ns a l'àmbit geopolític més
pròxim, els serveis públics de punts d'accés Wi-Fi augmenten en ciutats i
municipis.
Dins d'aquesta línia, molts municipis 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.
L'Ajuntament de Rubí farà l’ esforç per esgotar totes les vies per implantar
aquesta tecnologia a diferents zones d'accés públic del nostre municipi, ja que
la tecnologia sense fil és cada vegada més assequible tècnicament i
econòmicament a més representant un important benefici social immediat.
Fruit d’aquesta aposta és la redacció i presentació del projecte d’implantació de
la xarxa wifi a espais públics del municipi.
Aquest projecte d’inici rebutjat per la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia és la base per continuar treballant aquesta voluntat d’aconseguir
una xarxa pública d’accés wifi a la ciutat.
Amb l’ajuda de LocalRet, l’Ajuntament de Rubí no defallirà en la proposta.
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Al marge i fil, a alguns edificis públics ja està implantada la tecnologia WI-FI,
però la idea és que els ciutadans puguin accedir des de qualsevol punt de la
ciutat a aquesta xarxa, alguna vegada ja s'ha fet ús en algun punt com l'antiga
estació i l'experiència va ser ben acollida pels ciutadans, per això creiem que
és el momento, per continuar negociant la viabilitat i de fer un pas al capdavant
i implantar WI-FI al major nombre de punts de tota la ciutat de Rubí.

Acords

1. Continuar per part de l'Ajuntament de Rubí les accions i gestions
necessàries que permetin la implantació gradual d'una xarxa pública de
punts d'accés Wi-Fi lliure i gratuït a Internet en diversos punts i centres
públics del nostre municipi.
2. Aprofitar les associacions de veïns i entitats que tinguin locals propis o
cedits per l'ajuntament, per poder oferir punts de connexió WIFI des dels
seus edificis.
3. Traslladar la present moció en la seva totalitat i el resultat del present
acord al conjunt de la població a través dels mitjans de comunicació
municipals, així com a totes les associacions i col·lectius de la nostra
localitat.
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