Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Manuel Vera Ruíz
1. Denominació de la proposta *
Xarxa intel·ligent de connexió WIFI.
2. Descripció de la proposta *
Planificació, desenvolupament i posada en marxa d'una xarxa d'accés a internet Wi-Fi, dins de
les normatives vigents, que ofereixi la possibilitat de connexió als usuaris del municipi
(empadronament) i als que visiten la ciutat, mitjançant procés d'autenticació. A més aquesta
xarxa estaria relacionada amb un programari que pugui ajuda i potenciar la promoció del teixit
econòmic de la ciutat (mitjançant cuponing, màrqueting pormocional, email màrqueting, etc) i
tindria una interessant proposta com a mitjà de comunicació cap als ciutadans. Addicionalment
podria incorporar un sistema de monitorització (demographic analytics) dels fluxos de
moviments dels dispositius mòbils "anònims" que oferirien mapes de les zones mes transitades,
amb major repetició, les menys visitades, etc. En definitiva una infraestructura que ajudaria a
col·locar a la ciutat en la tendència d'una SmartCity.
3. Justificació de la proposta *
La ciutat de Sant Pere de Ribes, necessita, es mereix i reclama, fer un pas endavant en els
processos de modernització de la ciutat i apropar-los a les noves tecnologies, per aconseguir
estalvis en costos, major nivell d'informació i oferir serveis diferenciats a la ciutadania. Afavorir
l'accés a la informació és un dret dels ciutadans i una necessitat de les institucions. Disposar al
municipi d'aquesta proposta, ajudaria els joves a millorar el seu accés a aquestes tecnologies i
promoure la seva formació acadèmica en aquestes àrees de gran demanda laboral, fomentaria
majors nivells de comunicació de les persones discapacitades, el col·lectiu de més edat de la
nostra població , disposaria també d'una eina senzilla per ampliar els seus coneixements i els
visitants habituals o esporàdics gaudiria d'un servei molt valorats pels turistes i complementari al
que puguin oferir altres establiments.
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4. Beneficiaris/Destinataris *
De forma directa aquest projecte es dirigeix a la totalitat de la població de Sant Pere de Ribes
(30.000 aproximadament) i als milers de visitants i turistes que visiten la ciutat per motius
laborals, econòmics, culturals, esportius o d'oci.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?
N

legalitat

Observacions
Segons l’article 9.3 de la llei 9/2014 General de
Telecomunicacions actualment en vigor que diu “Una
administració pública només pot instal·lar i explotar xarxes
públiques de comunicacions electròniques o prestar serveis de
comunicacions electròniques en règim de prestació a tercers a
través d’entitats o societats que tinguin com a objecte social o
finalitat la instal·lació i explotació de xarxes o la prestació de
serveis de comunicacions electròniques” per poder donar

aquest servei s’hauria de crear una entitat diferenciada de
l’Ajuntament amb aquesta finalitat. No és viable.
2. Criteri de

N

La llei no ens ho permet.

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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