MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DELS SERVEIS D’AMPLE DE BANDA
PER CABLE A LES FRANQUESES

Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que al municipi de les Franqueses del Vallès és molt deficitària la prestació dels serveis
d’ample de banda per cable, telefonia, ADSL, televisió, etc., a causa de la cobertura del
cablejat dels serveis de telecomunicacions existent en el terme municipal, que produeix que en
la majoria dels habitatges no arribi un servei de qualitat d’ADSL ni d’altres serveis, com la
televisió per cable.
Atès que només tenim cablejat de fibra òptica a una part de Bellavista, fruit del conveni entre
l’Ajuntament i una empresa operadora de telecomunicacions que ha dotat d’un servei de
qualitat a aquesta zona urbana, però la resta del municipi té una cobertura molt baixa o no pot
accedir a serveis d’ADSL, ni a la televisió per cable.
Atès que un municipi com les Franqueses, amb un elevat nombre d’habitants i situat al costat
Granollers, no pot continuar tenint uns serveis telemàtics d’accés a Internet, com l’ADSL, tan
deficitaris per manca d’inversió estructural de la xarxa telemàtica que dóna servei al municipi,
que des de fa anys es ve prestant des dels municipis veïns i que, a causa de la distància, tenen
manca de cobertura.

Els sotasignats proposen Ple l’adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Reclamar uns serveis telemàtics d’ample de banda per cable ( ADSL, televisió, etc.)
amb cobertura i qualitat adequada als temps que vivim, i en igualtat als municipis veïns, ja que
el nostre municipi és completament deficitari en la prestació d’aquests serveis.
Segon.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció
General de Telecomunicacions, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones i a les
empreses operadores en telecomunicacions en el municipi.
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