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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
Durant el mandat 2007-2011, a través del procés participatiu del Pacte per al Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació de Gavà (PADEOG), a proposta del grup d’ERC i dels representants 
empresarials de la zona industrial, es va definir la instal•lació de la fibra òptica com una de les 
prioritats de la ciutat de cara al desenvolupament econòmic. 
 
En els darrers anys, a iniciativa d’una operadora privada, s’ha instal•lat la fibra òptica a una part del 
municipi. Ara bé, hi ha carrers del nucli urbà, barris de la perifèria, i zones senceres dels polígons 
industrials de la ciutat sense fibra òptica, com es pot comprovar al mateix web de l’operadora, que 
exclou del servei força carrers, sectors i barris de la ciutat, i desconeixem si existeix algun estudi 
seriós per a la seva implantació. Suposem que el govern local és conscient d’aquesta mancança. 
 
Per la qual cosa fem la següent pregunta: 
 
Pregunta: 
 

• Es fa seguiment, des de l’Ajuntament, de la implantació de la fibra òptica a la ciutat? 
• Quins sectors de la zona industrial, carrers i barris de la perifèria encara estan mancats 

d’aquest servei? 
• Quines gestions s’estan fent amb l’operadora privada que està instal•lant la fibra òptica a la 

ciutat per assolir el 100% de cobertura? 
• Quin és el calendari previst per a que aquesta cobertura total de la ciutat sigui una realitat? 
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A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


