
 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A GARANTIR L'ACCÉS A UNA XARXA WIFI LLIURE I DE 

QUALITAT 
 

A LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 
La garantia del dret a Internet i la lluita contra l’escletxa digital són reptes clau avui en dia. Una 
ciutat innovadora, pròspera i justa  que vetlla per la cohesió social i treballa pel desenvolupament 

econòmic de tots els seus barris ha d’encarar-los. En una època en què les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació determinen les opcions de futur, desatendre aquest àmbi t no suposa 
només comprometre la igualtat d’oportunitats. També hipoteca la capacitat de les grans 

metròpolis d’aprofitar tot el talent de la seva ciutadania i de generar un model socioeconòmic que 
no deixi ningú enrere. 
 

Per això, l’Ajuntament de Barcelona assumeix la responsabilitat de treballar perquè tot el veïnat 
de la ciutat pot accedir a Internet. I per garantir-ho, ha dut a terme, en aliança amb la Fundació 
Mobile World Capital, un estudi de la bretxa digital a la capital mundial del mòbil. També es tà 
desplegant els serveis associats a les noves tecnologies no només a centres municipals, sinó a 

l’espai públic. I especialment, als barris més desafavorits.  
 
Un exemple d’això és el desplegament de la xarxa Wifi municipal. Una xarxa fàcil d’usar, que 

actualment ja compta amb més d’un miler de nodes distribuïts per tota la ciutat. I que actualment 
s’està duplicant, amb la posada en marxa del servei de connexió als autobusos de la ciutat.  
 

Però no es tracta només de desplegar aquest servei. Cal també apropar-lo a aquelles persones que 
no l’usen habitualment. Per això, l’Ajuntament de Barcelona impulsa també polítiques de 
capacitació digital i foment de l’ús dels serveis digitals a aquells segments de població que més 

exposats estan a l’exclusió digital. 
 
Aquests esforços, però, topen amb una regulació estatal i europea restrictiva. Una regulació 
aprovada l’any 2010, i que no s’ha vist actualitzada d’acord amb les evolucions de les tecnologies 

des de llavors. 
 
És per tant necessari seguir demanant a les autoritats supramunicipals que permetin i facilitin una 

millora d’aquests serveis, superant aquestes limitacions.  
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:  

 
De conformitat amb l’article 60.6, 65, 73.5 i 101.1. del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona, els grups municipals sotasignats ACORDEN: 

 
1. Refermar la importància de la garantia del dret a Internet i de la lluita contra l’escletxa 

digital per garantir ciutats pròsperes i justes al segle XXI. 

 
2. Destacar la importància de seguir estenent aquells serveis municipals destinats a fer 

accessibles de forma universal les noves tecnologies de la informació i la comunicació.  
 



 
 
 
 

3. Constatar les limitacions que l’actual regulació estatal i europea posa a aquests serveis 
actualment.  
 

4. Saludar que la UE hagi pres consciència d’aquestes limitacions, i estigui articulant un 
projecte d’ajuda a les ciutats europees per facilitar el desplegament del WIFI, i demanar 
l’aplicació d’aquest projecte a la ciutat de Barcelona, mitjançant la iniciativa Wifi4BCN. 

 
5. Instar als òrgans competents, començant pels de l’Estat espanyol, a iniciar els canvis 

normatius pertinents perquè les ciutats puguin proveir WIFI lliure i de major qualitat a 

tota la ciutadania. 
 

6. Treballar amb totes aquelles ciutats que comparteixin aquests objectius, per aconseguir 
les millores necessàries que reivindiquem. 
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