
 

18.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE SIGNAR UN 
CONVENI AMB LA PLATAFORMA LABDOO PER A LA CREACIÓ D’UN CITY 
HUB A SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 
 

1. ATÈS que existeix una greu fractura digital, una gran part de la ciutadania  del 

món, a causa de barreres econòmiques, no pot connectar-se a Internet ni gaudir 

dels avantatges educatius que proporciona. I alhora  patim un excés de  deixalles 

electròniques que posen en risc l’equilibri mediambiental del nostre planeta.  

 

2. ATÈS que cada any al món es compren més de 400 milions de portàtils i tauletes, 

gran part dels quals encara funcionen, però degut a la innovació i als mercats 

tecnològics, són reemplaçats per altres més avançats.  

 

3. ATÈS que Labdoo és una associació humanitària sense ànim de lucre que permet 

fer arribar portàtils en desús carregats amb aplicacions educatives a escoles d'arreu 

del món, de manera distribuïda i sense generar emissions de CO2 addicionals al 

planeta, és a dir sense cap cost mediambiental. 

 

4. ATÈS que la plataforma humanitària Labdoo proporciona una manera 

col·laborativa consistent en crear punts de recollida dels ordinadors, anomenats 

“Hups”, escoles que s’encarreguen de sanejar els portàtils en desús, instal·lant-los 

aplicacions educatives lliures d'alta qualitat, i finalment també gestiona poder fer-los 

arribar a través de viatgers a les escoles mes necessitades del planeta.  

 

5. ATÈS que aquest procés es pot seguir de manera transparent i oberta ja que tota 

la informació s'organitza dins la xarxa social humanitària i col·laborativa Labdoo 

mitjançant un numero únic de seguiment de cada portàtil. 

 

6. ATÈS que des de la seva fundació, i gràcies a la col·laboració de milers de 

persones, la plataforma humanitària Labdoo ha anat creixent, actualment servint 

portàtils a més de 1046 escoles en més de 120 països, disposant de més de 227 

“Hubs” operatius repartits en els 5 continents i beneficiant a més de 301.037 

estudiants d'arreu del món.   

 

7. ATÈS que a Sant Cugat del Vallès existeixen 5 “hups” o punts de recollida, entre 

escoles, entitats i particulars, d’un total de 20 en tot Catalunya, formats molts d'ells 

per estudiants d’ESO que fan les tasques de sanejament d’ordinadors portàtils en 

desús. 

 



 

8. ATÈS que a la nostra ciutat un alt percentatge de la ciutadania té internet, 

ordinadors i tauletes i, per tant, es genera un alt número de deixalles electròniques 

moltes de les quals encara funcionen.  

 

9. ATÈS que els portàtils recollits per al Projecte Labdoo compleixen dos requisits: 

han de funcionar (s'han de poder engegar i mostrar un funcionament normal) i  han 

de tenir un mínim de 500MB de memòria RAM. Si el portàtil no compleix algun 

d'aquests dos requeriments, el “hub” no en pot acceptar la donació i s’aconsella dur 

el portàtil a la deixalleria per fer-ne el reciclatge seguint el procediment recomanat 

per l'Ajuntament de Sant Cugat pel que fa a la recollida selectiva. 

 

10. ATÈS que per tal que la nostra ciutat pugui contribuir d’una manera més eficient 

i compromesa a combatre la fractura digital i per tant les greus desigualtats socials 

que se’n deriven, Sant Cugat hauria de comptar amb un “City Hub” (punt d’entrega 

centralitzat), fet que donarà presència dins la plataforma Labdoo i permetrà 

gestionar l’inventari dels portàtils rebuts. Així mateix, proporcionarà accés a la 

Plataforma Labdoo i a totes les seves eines per dur a terme la gestió de l'inventari 

de portàtils i escoles receptores i el contacte amb els punts de sanejament de 

manera transparent i col·laborativa.  

 

11. ATÈS que Labdoo es compromet a donar a conèixer a la ciutadania el seu 

projecte i funcionament del procés de recollida, sanejament i entrega de portàtils en 

desús a escoles més necessitades mitjançant xerrades informatives  

 

12. ATÈS que municipis com Vilafranca del Penedès ja han subscrit un conveni 

entre l’Ajuntament i la Plataforma Labdoo; i d’altres com Barcelona, Berga, 

Granollers, l’Hospitalet, Reus, Sitges i Vilanova i la Geltrú ja compten amb escoles 

que recullen portàtils i els sanegen per a ser reutilitzats a través de la Plataforma 

Labdoo. 

 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 
Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
PRIMER.- Signar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la 

Plataforma Labdoo per tal de formalitzar una col·laboració que permeti la creació 

d’un city hup (punt d’entrega de portàtils) a diversos espais municipals de la ciutat, 

intentant que estiguin repartits proporcionalment al centre i als diversos barris de la 

ciutat. 

 



 

SEGON.- Que en el marc del conveni amb la Plataforma Labdoo, l’Ajuntament es 

coordini amb els cinc “hups” ja existents actualment a la nostra ciutat per tal de lliurar 

els ordinadors rebuts en els diferents punts de entrega municipals. 

 

TERCER.- Realitzar una tasca divulgativa per tal que els centres educatius de la 

nostra ciutat puguin adherir-se a la Plataforma Labdoo.  

 

QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Plataforma Labdoo.  

 

 

 
 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 22 de novembre de 2017 


