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MOCIÓ PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA A 
TOT EL RIPOLLÈS I UNA MILLOR COBERTURA DE TELEFONIA MÒBIL 

 
 
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat és altament 
necessari per a àmbits tant diversos com l’educatiu, el teletreball, l’empresarial, el 
comercial o l’oci. Un fet que ha pres especial rellevància durant l’emergència sanitària 
de la Covid-19 i que ha evidenciat que una millor connexió tecnològica del Ripollès és 
sinònim d’un valor afegit per retenir i ampliar el talent professional a la comarca, amb 
l’increment poblacional que aquest fet pot comportar. 
 
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que 
venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint 
els entorns rurals queden exclosos d’aquest desplegament de fibra òptica. 
 
Atesa la necessitat que tenen la majoria dels municipis de la comarca que per tal que 
es faci un desplegament de la fibra òptica i es doni un millor servei a institucions, 
empreses, comerços i particulars, el qual actualment és altament deficitari. 
 
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius disposa el 
“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest 
desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions. 
 
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta 
oberta que els Ajuntaments es puguin aprofitar del desplegament fet l’operador 
adjudicatari amb unes condicions prèviament estipulades. 
 
Atès que la falta de cobertura mòbil és un problema històric i recurrent a molts 
municipis del Ripollès i que aquesta problemàtica s’ha vist agreujada amb talls i 
interrupcions constants durant els últims mesos.  
 
Per tots aquests motius, el grup comarcal d’ERC al Consell Comarcal del Ripollès 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Instar a les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus 
plants de desplegament als municipis del Ripollès que no disposin de fibra òptica i 
negociar amb ells per accelerar-lo i disposar del servei de Fibra Òptica el més aviat 
possible. 
 
SEGON. Que el govern del Consell Comarcal estableixi les sinergies necessàries amb 
la Diputació, el Consorci Localret i el Departament de Polítiques Digitals i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per accelerar el 
desplegament de fibra òptica pública i privada a la totalitat dels municipis del Ripollès. 
 
TERCER. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de la 
comarca, valori la possibilitat d’establir altres formes de desplegament de fibra òptica 
contactant amb operadors locals i estudiï les diferents implicacions que es poden tenir 
en aquest desplegament. 
 
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i a la Diputació de Girona, al 
desplegament de la xarxa de fibra òptica pública, prioritzant comarques amb zones 
rurals com el Ripollès.   
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CINQUÈ. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de la 
comarca, reculli el conjunt d’incidències de falta de cobertura mòbil existents 
actualment i que s’insti al Departament de Polítiques Digitals i Administracions 
Públiques a establir un calendari de resolució conjuntament amb les companyies de 
telefonia mòbil.  
 
SISÈ. Comunicar aquest acord als 19 municipis del Ripollès, a la Diputació de Girona, 
al Consorci Localret i al Departament de Polítiques Digitals i Administracions 
Públiques. 
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