El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor
Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER LA MILLORA DE
LA XARXA DE BANDA AMPLA A LLAVANERES
L’accés a les noves tecnologies de la informació i el coneixement esdevenen essencials en la
societat del segle XXI per ser un element de progrés i de clar indicador de desenvolupament
personal, social, cultural i econòmic.
Al nostre país, i segons un estudi recent ‘Perspectives de la Comunicació’ de la OCDE (Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), Espanya no només ocupa un dels darrers
llocs pel que es refereix a l’accés a la banda ampla, sinó que el preu d’aquest servei es situa entre
els països més cars de la Unió Europea. De fet, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT)
situa l’operadora Telefónica com l’operador més car i dominant de tot Europa, actuant de forma
abusiva contra l’usuari final, que no percep les millores tecnològiques que han propiciat una rebaixa
en els costos per oferir aquest servei.
Un altre punt crític que des del Grup Municipal d’Esquerra a Llavaneres volem abordar és el fet que
en molts pobles com passa a Sant Andreu de Llavaneres, els usuaris de les companyies
telefòniques es veuen obligats a contractar els serveis de l’operador més car i que ofereix un pitjor
servei, a causa de la manca de cobertura dels altres operadors en molts punts del nostre municipi.
Cal posar l’accent també en la pèrdua de competitivitat que pateixen les empreses i els negocis del
nostre municipi per la manca de cobertura eficientment ràpida de banda ampla.
El nostre grup municipal aplaudeix la iniciativa del Consell Comarcal per interconnectar els 30
municipis del Maresme a la Xarxa de Banda Ampla, que han consistit en l’obertura d’una rasa per
fer-hi passar fibra òptica a través d’un recorregut d’uns 1.500 metres entre el Passeig mare de Déu
de Montserrat i el pont de l’autopista amb la col·locació de tubs de fibra òptica. Però al mateix temps
considera que cal accelerar la implementació del cablejat per tal de que aquest entri en
funcionament el més aviat possible i que arribi a tots els racons del poble.

És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres l’adopció dels següents ACORDS:
Primer, instar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inclusió de la banda ample com a Servei
Universal, operant els canvis oportuns en la llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions, així com també en la legislació de desenvolupament de la mateixa, per tal

d’aconseguir una rebaixa en el preu de l’ADSL, així com també més velocitat de baixada i de pujada
que permeti accedir en igualtat de condicions a les de la resta de països europeus.
Segon, facilitar de forma oportuna la implementació del projecte liderat pel Consell Comarcal per tal
d’estendre la banda ampla a tot el municipi.
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