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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA 

ÒPTICA (Tram. 302-00101/12) 

 

1. Continuar, segons contempla el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb el desplegament de la 

xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per arribar a disposar l’any 2020 d’un punt de presència 

efectiu a totes les capitals de comarca, i l’any 2023 d’un punt de presència efectiu als municipis de més de 

50 habitants, amb la col·laboració de les administracions de l’àmbit local de Catalunya. Així com garantir la 

cobertura a les zones d’activitat econòmica i educativa dels municipis anteriorment esmentats. D’aquesta 

manera quedaria garantit l’accés a la fibra òptica en aquelles zones de població més vulnerables de risc 

d’escletxa digital per tal d’aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. 

(Transacció del punt 1 de la moció amb les esmenes 1 i 2 del GP Socialistes i Units per Avançar) 

2. Impulsar mesures per fomentar el desplegament de xarxes 5G, complementant la xarxa física de fibra 

amb un conjunt d’espais per a la instal·lació d’equips 5G orientats a la prestació de serveis de connectivitat 

intel·ligents, a l’Internet de les coses i a serveis 5G avançats. 

(Text original) 

3. Maximitzar l’ús del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions titularitat de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant unes condicions d’accés raonables, obertes i neutres sobre el conjunt d’elements 

funcionals que conformen les xarxes i en tots els seus trams. 

(Text original) 

4. Posar a disposició dels operadors de telecomunicacions, un espai web on hi hagi publicat l’inventari del 

conjunt d’infraestructures de telecomunicacions titularitat de la Generalitat de Catalunya, el seu traçat, les 

condicions d’accés raonables i el procediment de sol·licitud associat. 

(Text original) 

5. Proporcionar els mecanismes necessaris per a garantir que tots els municipis de Catalunya puguin accedir 

a les ajudes estatals i de la Unió Europea en relació a la xarxa Wifi pública. 

(S’accepta l’esmena 3 del GP Socialistes i Units per Avançar d’addició d’un nou punt) 

 

Aprovat:  PER UNANIMITAT (129 vots a favor) 
 


