Ajuntament de Mataró

PREC PER SER CONTESTAT PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GM DE CIU
PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ S’INSCRIGUI PER REBRE
FINANÇAMENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER INSTAL·LAR WIFI EN ELS
ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Europea ha posat en marxa el web https://www.wifi4eu.eu/#/home amb l’objectiu
de promoure la connectivitat wifi per als ciutadans en espais públics com parcs, places, edificis
oficials, biblioteques, centres de salut, museus, ... de tot Europa.
Fins al 2020 es destinaran 120 milions d'euros del pressupost de la UE a finançar el wifi gratuït
a espais públics de 8 000 municipis de tots els estats membres, a més de Noruega i Islàndia.
Tal com va dir el president de la Comissió Europea, Sr. Jean Claude Juncker, el 2016 en el seu
discurs sobre l'estat de la Unió, l'objectiu és interconnectar per wifi gratuït tots els municipis
d'Europa."Perquè tothom pugui beneficiar-se de la connectivitat no ha d'importar ni on vius ni
quant guanyes. Així doncs, avui proposem dotar cada poble i cada ciutat d'Europa d'Accés
gratuït a internet al voltant dels principals centres de la vida pública d'aquí a 2020."
La iniciativa convida tots els municipis europeus a apuntar-s'hi abans no es faci la primera
convocatòria de projectes a mitjans del mes de maig per poder rebre finançament de la UE per
instal·lar en el seu terme municipal punts d'accés wifi públic i gratuït. Wifi4EU ofereix bons per
un valor de 15.000 euros als municipis, que poden fer servir per instal·lar wifi gratuït als espais
públics de les seves viles. Només n'han d'assumir els costos de manteniment.
Per sol·licitar els bons, tot i que la convocatòria s’obrirà el més de maig, és imprescindible que
els municipis interessats s’inscriguin al web. Aquest termini d’inscripció es va iniciar ahir i en el
moment de redactar aquest prec ja són al voltant de 4.000 els municipis que ho han fet,
entre els quals no hi ha Mataró, és per aquest motiu que és molt urgent apuntar-s’hi.
La primera convocatòria de propostes, com ja s’ha dit, s'obrirà a mitjans del mes de maig del
2018 i els municipis que s'hi hagin apuntat podran rebre un primer lot de 1000 bons Wifi4EU,
d'un valor de 15 000 euros cadascun, que es concediran per ordre de presentació de les
sol·licituds. Els propers dos anys està previst fer quatre convocatòries més.
Les xarxes Wifi4EU seran gratuïtes, no inclouran publicitat i no recaptaran dades personals.
Ara bé, només es finançaran les xarxes que no dupliquin cap oferta pública o privada gratuïta
ja existent de qualitat similar en el mateix espai.
Atès que Mataró està treballant en el projecte “La Presó | Espai de les Arts”, atès que la
proposta forma part d’un conjunt molt potent, format per la Presó, el Cafè Nou, actualment en
rehabilitació gràcies a finançament europeu, i el Pati del Cafè Nou, tots ells equipaments de
l’àmbit socio-cultural i turístic on la connexió a internet serà imprescindible per a la realització
de la majoria d’activitats.
Atès que ja són molts els ajuntaments que s’han registrat el primer dia d’obertura de la
inscripció i que no és el cas de l’Ajuntament de Mataró.
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Aquest grup municipal formula perquè li sigui contestat per escrit el següent,
PREC:
Que l’Ajuntament de Mataró s’inscrigui de forma immediata per tal de poder optar a sol·licitar
el mes de maig bons per valor de 15.000 euros per finançar la instal·lació de wifi gratuït als
espais públics de la Presó i el Patí del Café Nou i també a l’edifici del Cafè Nou quan aquest
estigui rehabilitat i s’obri al públic.
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