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Introducció 
El present document conté el pla d’implantació de les noves Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions en un entorn ciutadà. S’ha desenvolupat com a Projecte 
Final de Carrera en un conveni de col·laboració educativa establert entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

El PFC s’ha desenvolupat tenint molt present la realitat social, econòmica i 
política de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, apostant per l’ús de les TIC per 
afavorir la participació i la integració dels ciutadans, així com també per impulsar el 
desenvolupament de l’economia local. 

El Pla d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet pretén ser una 
guia de referència per facilitar la incorporació de la ciutat a la Societat de la Informació 
i el Coneixement, per aquesta raó s’ha vetllat per que les accions proposades siguin 
adequades a la realitat de la ciutat i es puguin implantar de forma progressiva. 

El PFC s’ha estructurat en quatre capítols que comencen donant una visió 
general per arribar a una implantació especifica. 

El segon capítol, Pla Director per a la Societat de la Informació i el 
Coneixement a Santa Coloma de Gramenet, descriu les línies generals i objectius a 
seguir per tal d’implantar les TIC a la ciutat. 

El tercer capítol, Accions per a la Implantació de les TIC a Santa Coloma de 
Gramenet, conté el desenvolupament d’accions concretes que son el primer pas per 
posar en marxa el Pla Director. 

El quart capítol, Pressupost i Cronograma, fa un estudi d’implantació econòmic 
i temporal de les accions descrites al capítol anterior. 
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1 Introducció  

La societat esta immersa en un procés de canvi continu i accelerat basat en una 
matèria primera que és la informació i el coneixement. Les Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions (TIC) esdevenen la base d’aquest canvi cultural i 
permeten impulsar el desenvolupament d’una societat i millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans. 

Les TIC son una eina de creixement i desenvolupament amb la capacitat de 
revolucionar la gran majoria d’activitats humanes. Les TIC permeten a les persones  
millorar les seves capacitats, adquirir coneixement i accedir a nous serveis així com 
també faciliten la participació activa a la vida social i política de la comunitat i 
estimulen el sector econòmic mitjançant la creació de noves fonts de treball i noves 
oportunitats de negoci. 

El paper de l’Administració Pública es important a l’hora de liderar i estimular el 
procés transformador de les TIC i ha de vetllar per un desenvolupament harmònic i 
continuat de la nova Societat de la Informació que eviti la creació de la anomenada 
bretxa digital. 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es conscient de que es troba en un 
moment estratègic pel desenvolupament i consolidació de la nova Societat de la 
Informació a la ciutat. S’ha considerat necessari revisar la relació de la ciutat amb el 
procés de revolució cultural propiciat per les noves tecnologies per tal de establir 
estratègies adequades al entorn que permetin l’adaptació dels ciutadans als canvis futurs 
mitjançant l’impuls  innovador al present. 

Com a resultat d’aquest replantejament neix el Pla Director per a la Societat de 
la Informació i el Coneixement a Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu d’aprofitar 
els beneficis i oportunitats que ofereixen les TIC als àmbits social (reduint les 
diferencies i millorant la qualitat de vida), econòmic (dinamitzant el comerç i economia 
locals) i polític (apropant l’Administració a la població i afavorint la participació 
ciutadana). 

El Pla Director per a la Societat de la Informació a Santa Coloma de Gramenet 
s’ha dividit en tres parts. A la primera es fa un diagnòstic de les TIC a la ciutat per tal 
d’identificar clarament les amenaces, oportunitats, fortaleses i debilitats en matèria de 
noves tecnologies; la informació recollida en aquest anàlisi es el punt de partida per la 
segona part on es dissenya la estructura, estratègia i accions del Pla Director. Per últim, 
la tercera part recull les conclusions globals del Pla Director i traça les línies d’actuació 
futures.   
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2 Diagnòstic de la Situació Actual de Santa Coloma de 
Gramenet 

El punt de partida per tal de dissenyar el Pla Director per a la Societat de la 
Informació a Santa Coloma de Gramenet es un diagnòstic de la situació actual de les 
TIC a la ciutat. Només coneixent la realitat local podrem desenvolupar un Pla Director 
coherent i objectiu amb les necessitats reals de Santa Coloma de Gramenet. Aquest 
estudi ens servirà per identificar les fortaleses i les mancances de la ciutat davant les 
noves tecnologies per tal de dirigir els esforços cap aquells àmbits on l’acció sigui més 
necessària. 

Aquest estudi està basat en la recopilació d’informació que s’ha fet a diverses 
àrees de l’Ajuntament i en el treball de camp en el qual s’han realitzat reunions amb els 
directors i responsables dels organismes més representatius de tots els àmbits de la 
ciutat (educació, comerç, empreses municipals, empreses privades, ...). 

2.1 Societat  

L’ús de les TIC per part dels ciutadans es un dels fets que millor defineixen el 
desenvolupament de la Societat de la Informació. Per això volem fer un anàlisis de les 
TIC des dels següents punts de vista: grau d’accés dels ciutadans a les TIC, tendències 
generals de l’ús d’Internet i barreres per la difusió d’Internet. 

L’enquesta ciutadana realitzada a Santa Coloma de Gramenet de l’any 2002 
mostra que el 40,6 % dels ciutadans contaven amb ordinador a les seves llars i que el 
24,36 % disposa de connexió a Internet. S’observa que hi ha hagut un increment 
important de la població que utilitza l’ordinador i Internet respecte a anys anteriors. Si 
observem les mateixes dades referides a Catalunya podrem observar xifres i tendències 
molt similars (font DURSI [35]). 
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Figura 1. Equipament TIC a la llar a Catalunya [35] 
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Figura 2. Equipament TIC a la llar  a Santa Coloma de Gramenet [32]                      

També cal destacar que a Santa Coloma hi ha una gran diferència en la tinença 
d’ordinador segons l’edat. Així, s’observa una fractura clara entre els menors i els 
majors de cinquanta-cinc anys. Al voltant del 70% dels primers disposen d’ordinador, 
mentre que són menys del 30% entre els més grans. 

Sobre la utilització d’Internet podem d’estacar que la majoria dels ciutadans 
continuen fent un ús bastant elemental de la xarxa, fent servir només el correu electrònic 
i consultes esporàdiques a pagines web.  
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Figura 3. Utilització d'Internet a Catalunya [35]                                                            

Respecte als nous usos d’Internet, resulta clau la realització d’operacions de 
comerç electrònic per part del ciutadà i la relació on-line amb les administracions 
públiques. En termes generals podem dir que els internautes encara desconfien a l’hora 
de realitzar transaccions econòmiques per Internet. Les xifres de comerç electrònic 
continuant sent baixes, encara que han experimentat un important creixement respecte a 
anys anteriors. Diversos estudis assenyalen, que a pesar dels avenços aconseguits en els 
últims anys, Catalunya continua enrederida en quant a l’ús del comerç electrònic, i 
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encara que els percentatges continuen augmentant any rera any, la posició relativa 
encara continua estan per sota de la mitja europea. 

S’ha de seguir potenciant l’ús d’Internet en tots aquest nous camps. En 
definitiva, els ciutadans son els que decideixen en ultima instància sobre la viabilitat del 
comerç electrònic o del e-government, en la mesura que facin ús d’aquests avenços 
tecnològics. 
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Figura 4. Nous usos d'Internet a Catalunya [35]                                                            

A Santa Coloma de Gramenet hi ha un nivell baix de renda de la població, això 
provoca que el preu de la connexió i el cost dels equips sigui el principal obstacle que es 
troben els ciutadans a l’hora de poder utilitzar Internet. Però encara que cada vegada son 
més els centres públics on els ciutadans poden connectar-se a Internet de forma gratuïta, 
moltes persones no utilitzen aquests serveis degut a l’escassa formació general en 
alguns segments de la població, condicionant d’aquesta manera el seu accés a les TIC.  

2.2 Educació 

La implantació dinàmica de les TIC a una societat passa per tenir un sistema 
educatiu capaç de formar persones amb autonomia de pensament i amb capacitat de 
autoadquisició continua de coneixements. 

El nivell formatiu sobre TICs depèn del segment d’edat. Els més joves 
presenten generalment una bona formació degut a la seva predisposició a l’aprenentatge 
i la continua relació amb el mitjà; en canvi, el segment d’edat més gran te normalment 
problemes d’adaptació a les TIC. Això ens fa pensar en la necessitat d’adequar 
qualsevol campanya de formació segons els interessos i habilitats dels diferents 
segments d’edat de la població. 
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Per conèixer les ofertes i necessitats formatives en noves tecnologies a la ciutat 
es va realitzar un treball de camp visitant una mostra representativa de escoles i instituts 
de Santa Coloma de Gramenet. Vam poder observar que la informàtica es un element 
important present a l’educació diària dels alumnes, però hi ha un problema comú en la 
majoria d’aquests centres: la falta de recursos per adquirir equipaments, mantenir-los i 
instruir en la seva utilització. 

Actualment tots els centres educatius disposen d’aules informàtiques  amb 
equips connectats entre sí per xarxa local i a Internet; el parc d’ordinadors es força nou 
(75% son pentium I o superior) i la ratio d’alumnes per ordinador a la ciutat segons el 
nostre  treball de camp es de 13 (11 a Catalunya). Tots els centres disposen de 
programari educatiu i de perifèrics com impressora, escàner i camera de fotografia 
digital; el Departament d’Ensenyament es fa càrrec del manteniment de la totalitat dels 
ordinadors dels centres docents. La consolidació de la Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya (XTEC) s’ha vist reforçada pel nou portal educatiu adreçat als estudiants i les 
seves famílies, l’edu365 [45]. 

Segons una enquesta sobre l’ús de les TIC pels nois i noies entre 12 i 16 anys, 
el 70% dels enquestats a la ciutat manifesta tenir ordinador domèstic i un 49,7% disposa 
de connexió a Internet (a Catalunya, un 65,7% de nois i noies afirma tenir accés a 
Internet). 

Analitzant aquestes dades, s’arriba a la conclusió de que es necessari impulsar 
l’ús d’Internet a la ciutat. Per facilitar l’accés a Internet i evitar la fractura tecnològica 
l’Administració local i la Generalitat han iniciat el projecte Nodat per tal de realitzar 
tasques de divulgació i formació en punts públics d’accés a la xarxa. Els objectius del 
projecte Nodat son: 

• Proporcionar a la població punts públics d’accés a la xarxa, realitzar formacions 
i estimular la creació de continguts per tal d’introduir Catalunya dintre de la 
Societat de la Informació. 

• Prioritzar la instal·lació de telecentres a zones deprimides amb risc de 
marginació. 

• Impulsar l’ús de les noves tecnologies i l’apropament a la Administració i la 
Sanitat en xarxa. 

• Garantir que la presència i l’ús de la llengua catalana al món de les noves 
tecnologies es trobi en igualtat de condicions a les altres llengües del món. 

 

2.3 Promoció Econòmica i Comerç 

El sector de les TIC s’ha convertit en un element decisiu en el creixement 
econòmic d’una regió per la seva acció dinamitzadora i de millora de la productivitat 
empresarial. Amb la seva expansió en els últims anys, han sorgit empreses 
tecnològiques que cobreixen les demanades dels diferents serveis que actualment 
exigeixen tant les empreses com els particulars. Amés, la demanda de nous 
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professionals en un sector en contínua expansió ha significat un augment del nombre de 
llocs de treball. 

Si analitzem el panorama empresarial a Santa Coloma de Gramenet observarem 
que hi ha molt poca indústria, ja que es una ciutat residencial i la manca de sol industrial 
no permet la introducció de grans corporacions. Es per això que apareix la necessitat de 
buscar un altra tipus de indústria, la qual generi riquesa i llocs de treball per a la ciutat, 
però a la vegada s’adapti a les característiques actuals de Santa Coloma.  

Es en aquest punt on entren en joc les empreses de nova economia les quals no 
necessiten fabriques per desenvolupar la seva activitat ja que utilitzen el coneixement i 
la informació com a base de producció i competitivitat; la nova economia no tan sols la 
formen les empreses tecnològiques, si no també les empreses que funcionen i 
s’organitzen amb i a través de Internet. Generar noves fonts de productivitat es un tema 
absolutament essencial i en aquest sentit la nova economia permet establir noves formes 
de relació, activitat empresarial i generació de riquesa. 

L’empresa municipal Grameimpuls esta jugant un paper molt important amb la 
seva tasca d’impulsar i dinamitzar la creació de noves empreses, entre elles empreses 
relacionades amb noves tecnologies, que permeten generar fonts de treball i negoci a la 
ciutat. 

El petit comerç i la restauració generen el 44,22% del total d’activitat 
econòmica a Santa Coloma de Gramenet. Aquests sectors s’enfronten amb una forta 
competència de les grans superfícies comercials que hi ha a les ciutats properes 
(Barcelona i Badalona) les quals capten l’atenció dels clients amb ofertes comercials i 
d’oci amb les quals els petits comerços no poden competir. Per això es necessiten unes 
noves iniciatives per evitar que aquest comerç local quedi ofegat per culpa dels grans 
gegants comercials. Les noves tecnologies son l’eina que pot aconseguir això ja que 
utilitzant la xarxa es pot arribar a un nombre més elevat de clients i es pot oferir tot un 
conjunt de serveis diferents i innovadors. 

L’economia i les empreses han vist transformada les seves maneres de produir i 
funcionar per l’impacte de les noves tecnologies; no es tracta solament de que totes 
utilitzin Internet, si no de que s’organitzin entorn a la xarxa de relacions. 
L’Administració Pública i el model social no s’ha d’adaptar per servir a la nova 
economia, si no que la nova economia ha de servir al model social i polític; aquest es el 
gran repte. 

2.4 Administració Pública 

L’Administració Pública de Santa Coloma està realitzant important esforços per 
tal d’adaptar-se a les noves tecnologies. La tendència que s’ha seguit en els últims anys 
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es la d’anar informatitzant progressivament tots els processos per arribar 
progressivament al model d’Administració Oberta.  

L’objectiu principal de l’Administració Oberta es el de crear un sistema per tal 
que els ciutadans puguin fer des d’un PC amb connexió amb Internet qualsevol tipus de 
tràmit amb qualsevol administració. Un servei que pugui cobrir totes les necessitats 
ciutadanes, només pot oferir-se si totes les administracions, Govern Central, Generalitat 
i Ajuntaments hi son presents. Però per arribar a complir aquest objectiu, s’ha de seguir 
tot un conjunt de passos, els quals impliquen cada vegada un nivell més elevat de 
complexitat.  

Pagina web

Portal web

Finestra única OIAC

Finestra única On-line

E-Markets i E-Administració

• Informació 
(unidireccional)

• Tràmits senzills 
(bidireccional)

• Finestra única de 
tràmits ubicada a 
l’OIAC

• Flux de dades 
totalment 
informatitzat

• Integració amb 
Internet

• Finestra única de 
tràmits on-line

• Pagament on-line 

• Integració entre 
administracions

•Gestió global 
dels processos i 
tràmits

Beneficis

Complexitat

Xarxa 
d’Administracions

 

Figura 5. Administració Online 

L’Ajuntament de Santa Coloma no s’ha quedat enrera en tot aquest procés de 
desenvolupament tecnològic i actualment esta plenament immers en el procés de 
desenvolupament de l’Administració Oberta. 

El model de finestra única ja funciona des de fa aproximadament dos anys amb 
resultats molt positius. Es va definir un sistema de tramitació i seguiment d’expedients 
informatitzats fent servir mecanismes de workflow juntament amb la digitalització de 
tots els processos. Tot això ha fet possible que els ciutadans puguin realitzar qualsevol 
tipus de tràmit des d’un únic lloc, l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). 
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També, a finals de l’any 2001, es va posar en marxa el nou Portal Ciutadà. En 
general, el nivell d’informació ofert per aquesta web es alt, abarcant diferents àmbits: 
informació corporativa, informació històrica, estadístiques, ... Però la carència més gran 
es troba a la part d’interactivitat amb l’usuari. De moment encara no es possible la 
realització de cap tràmit on-line, i l’única forma de comunicació bidireccional amb 
l’Administració es via e-mail. Un estudi recent elaborat pel diari “El Pais” sobre Webs 
Municipals donava una puntuació de 147,1 (sobre 300) al Portal Ciutadà de Santa 
Coloma i el col·loca en la posició 42 (d’un total de 78) entre les webs administratives 
dels ajuntaments amb més de 75.000 habitants.  

Test d’Accessibilitat. Nombre d’errors 

 

 

 
Atenció al Ciutadà 

 
Principals Serveis dels Ajuntaments 

Posició Ciutat Errors 
Greus 

Errors 
Corregibles 

Errors 
Lleus 

48 L’Hospitalet 15 1 7 
52 Santa Coloma 19 8 19 
62 Badalona 39 3  19 

Posició Ciutat Bústia Esta en  
portada? 

Dies per 
Respondre 

Tipus de Resposta

1a. Girona Sí Sí 1 Detallada, regidor 
responsable 

2a. Cornellà Sí Sí 2 Detallada, de 
l’alcalde 

3a. Santa Coloma Sí Sí 3 Detallada 

Posició Ciutat 
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19 L’Hospitalet ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
31 Badalona   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
42 Santa Coloma  ✓   ✓  ✓    ✓  ✓  ✓  

Taula 1. Estudi del diari El País sobre la Web Municipal 

Actualment l’Ajuntament està treballant per posar en marxa a curt termini el 
servei de tramitacions on-line. S’està integrant el model de finestra única existent a 
l’OIAC amb les interfícies web del Portal Ciutadà. A la vegada, també s’estan 
desenvolupant els mecanismes de seguretat que faran possible l’autentificació dels 
usuaris (utilitzant firma electrònica). Amb això s’aconseguirà que qualsevol ciutadà 
pugui fer sense moure’s de casa seva les mateixes tramitacions que si estigués present a 
l’OIAC i s’estarà un pas més a prop del model d’Administració Oberta. 
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2.5 Infrastructures 

En el futur, i cada vegada més, la qualitat de les xarxes de telecomunicacions i 
la penetració de la banda ampla seran uns factors de competitivitat de les empreses i 
d’estímul per facilitar l’accés a la Societat de la Informació i el Coneixement.  

2.5.1 Xarxes de Comunicacions i d’Accés a Internet 

Actualment hi han dues tecnologies dominants que permeten l’accés a Internet i 
altres continguts multimèdia en banda ampla; son la fibra òptica (HFC, FTTx) i el coure 
(xDSL). Existeix un consens generalitzat en que el cable de fibra es el suport amb major 
capacitat de transmissió d’informació i amb major fiabilitat, però te el gran inconvenient 
del seu elevat cost de desplegament. Per contra, l’ADSL ha demostrat que es capaç de 
proporcionar velocitats de transmissió suficients per als usuaris i la seva utilització no 
suposa cap problema ja que aprofita el parell de coure telefònic que ja està instal·lat a 
tots els habitatges. 

A Santa Coloma es disposa d’una important infrastructura de fibra òptica 
instal·lada per l’operador de telecomunicacions AUNA que cobreix aproximadament el 
20 % del territori i que dona serveis de televisió, telefonia i Internet. Els barris on està 
desplegada aquesta xarxa son: Riu Sud, Riu Nord, el Centre, el Raval i una petita part 
del Fondo. Aquest fet fa que Santa Coloma sigui una ciutat privilegiada en comparació 
amb altres municipis catalans, els quals no disposen encara d’una infrastructura 
d’aquestes característiques.  

L’entrada de la fibra a la ciutat es fa a través de la línia 1 del metro, a l’extrem 
del carrer Lluís Companys, que a la vegada es on AUNA te situada la seva seu local. A 
l’altra extrem de la ciutat l’entrada és pel carrer Wagner, a traves de la xarxa troncal que 
hi ha instal·lada a la ciutat de Badalona.  

Actualment, hi han plans per continuar ampliant aquesta xarxa híbrida de fibra 
òptica i cable coaxial (HFC), però a un ritme bastant reduït degut a la crisis que esta 
vivint el sector de les telecomunicacions. En un futur proper, està previst cablejar amb 
fibra la Rambla de Sant Sebastià. 

Pel que fa a la tecnologia ADSL, segons dades de la SETSI (Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per la Societat de la Informació [36]), la cobertura ADSL a Santa 
Coloma engloba el 100% del territori. No obstant, cal remarcar que la possibilitat 
d’oferir la connexió ADSL esta supeditat a que hi hagi una qualitat mínima en el parell 
de coure que arriba fins al domicili de l’abonat. 

No es té constància de cap desplegament de la tecnologia VDSL a la ciutat. 
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Central Rang inicial Rang final Estat 
Santa Coloma de Gramenet – Marina 933850000 933869999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet – Marina 934668000 934668399 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet – Marina 934665000 934666999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet – Marina 934660000 934664999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 933917000 933917999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 933910000 933911999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 933918000 933929999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 934680000 934684999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 934685000 934685999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet - Singuerlín 933912000 933916999 DISPONIBLE
Santa Coloma de Gramenet – Singuerlín 934686000 934686999 DISPONIBLE

Taula 2. Disponibilitat d’ADSL segons numeració [36] 

2.5.2 Telefonia mòbil 

Actualment el desplegament d’antenes de telefonia mòbil que tenen les 
operadores de telecomunicacions a Santa Coloma donen cobertura al 100% del territori.  

Existeix una important sensibilització ciutadana per les antenes de telefonia 
mòbil, es per això que l’Ajuntament, i en concret el departament d’Urbanisme, està 
dedicant esforços per controlar i vetllar que es compleixi la normativa vigent. Aquest 
marc normatiu es divideix en tres àmbits:  nacional, autonòmic i municipal.  

En l’àmbit nacional, el Reial Decret 1066/2001 de 28 de setembre te per objecte 
la planificació i la inspecció de instal·lacions radioelèctriques en relació als límits 
d’exposició a les emissions radioelèctriques [41]. 

A nivell autonòmic existeix el decret 148/2001 de 29 de maig el qual te com 
objectiu ordenar la implantació territorial de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació, així com establir les mesures de prevenció i control 
necessàries per aquestes instal·lacions [40]. El fonament jurídic del Decret és el 
compliment de les mesures de protecció recomanades per la Unió Europea en la 
Recomanació del Consell de 12 de juliol de 1999 (1999/519/CE). 

A començaments d’aquest any, el Ple Municipal de Santa Coloma va aprovar la 
ordenança que te com objectiu regular  les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 
(publicada el dia 11 de març de 2003 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 

Actualment, s’està realitzant un estudi detallat per part del departament 
d’Urbanisme sobre el mapa d’antenes de la ciutat, que permetrà fer un millor control 
sobre la situació de les mateixes en relació a les normatives aplicables. 
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2.5.3 Infrastructures comunes de telecomunicació  

Es poden definir les infrastructures comunes de telecomunicació (ICT) com el 
conjunt de xarxes físiques i equips que permeten als habitants d’un immoble accedir als 
diferents serveis de telecomunicació oferts per les operadores. Amb les ICTs 
s’aconsegueix minimitzar l’impacte visual que generen les xarxes i els equips i 
racionalitzar la infrastructura de comunicacions als edificis. El fet que els edificis 
disposin d’ICT també suposa una facilitat per als operadors per oferir els seus serveis.  

En matèria d’ICTs, l’Ajuntament de Santa Coloma fa de regulador, evitant la 
proliferació d’antenes individuals, controlant l’estesa de cables per les façanes i vetllant 
per que totes les noves construccions presentin el seu projecte d’ICT, segons marca la 
legislació vigent. 

Durant els anys 60, moltes ciutats espanyoles van patir el boom de l’expansió 
del telèfon; el repartiment dels cables de coure es va fer d’una forma massiva i sense 
una normativa concreta reguladora, la qual cosa va provocar que molts edificis 
acabessin amb les façanes plenes de cables. Actualment s’està vivint una situació 
similar amb el boom de la Societat de la Informació: Internet, televisió per cable, 
televisió via satèl·lit, ... per això es important que l’administració pública vetlli per un 
desplegament òptim que eviti la duplicitat d’infrastructures i que reguli el desplegament 
de les ICTs a les llars. 

La normativa a seguir a Santa Coloma en matèria de ICTs es la legislació 
sectorial que regula amb caràcter tècnic i jurídic les instal·lacions de telecomunicacions 
i alhora la legislació civil ampliada. Sense entrar en detall, a continuació descriurem el 
conjunt de normatives i els seus objectius principals. 

Legislació estatal 

• Reial Decret-Llei 1/1998. El seu objectiu es garantir el dret d’utilització dels 
serveis de telecomunicacions a tots els ciutadans, alhora que estableix un regim 
jurídic de les ICTs [41]. 

• Llei 11/1998 General de Telecomunicacions. Busca assegurar el dret d’accés als 
serveis de telecomunicacions en condicions de qualitat, promoure les condicions 
de competència entre les operadores i dinamitzar els nous serveis per impulsar la 
cohesió social i territorial [36]. 

• Reial Decret 279/1999. Te com objectiu la regulació tècnica de les instal·lacions 
de telecomunicació [41]. 

 

Legislació autonòmica 

• Decret 84/1999 de 23 de març de la Generalitat de Catalunya, referent a les 
atribucions de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió sobre les ICT [40]. 
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• Decret 172/1999 de 29 de juny sobre canalitzacions i infrastructures de 
radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els 
edificis [40]. 

• Decret 116/2000 de 20 de març, referent a telecomunicacions per cable [40]. 
• Decret 117/2000 de 20 de març referent a radiodifusió, TV i altres [40]. 

A nivell municipal, l’Ajuntament no te redactada cap ordenança pròpia respecte 
a les ICTs ja que la normativa nacional i autonòmica ja estableix perfectament quines 
son les normes que han de seguir les constructores. 

2.6 Quadre DAFO 

La identificació de les amenaces i oportunitats, així com les fortaleses o 
debilitats analitzades sota la metodologia DAFO complementa el diagnòstic de la 
situació actual a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i serà el punt de partida per a 
l’elaboració de noves polítiques i accions per tal de desenvolupar a fons el projecte 
d’implantació de les TIC a la ciutat. 

Punts forts Punts febles 
Densitat de població elevada. Molta gent capaç 
de produir i de consumir serveis i productes 
 
Riquesa cultural. Població de diferents 
procedències 
 
Participació ciutadana. Gent que s’identifica 
amb la ciutat 
 
Bon nombre d’equipaments municipals amb 
una distribució territorial uniforme 
 
Bona imatge de l’Ajuntament de cara als 
ciutadans 
 
Realització de tramitacions unificades a l’OIAC 
 
Tendència a la digitalització i a la administració 
on-line 
 
Els centres d’empreses de Can Peixauet i del 
Bosc Llarg permeten l’agrupació d’empreses 
afavorint la cooperació empresarial i la 
modernització tecnològica 
 
La ciutat forma part del consorci de municipis 
Localret 
 

Envelliment de la població 
 
Desigualtats socials marcades: desigualtat 
entre barris 
 
Renda per càpita mitja baixa 
 
L’ús d’Internet esta molt poc estès en 
determinats segments socials, això pot 
provocar desigualtat social i augmentar la 
bretxa digital 
 
Comerç exclusivament local de petites 
dimensions 
 
Baixa presencia de comerços a Internet 
 
Poca presencia d’indústria a la ciutat 
 
Escassa oferta d’oci 
 
Infrastructures públiques de TICs escasses 
 
Santa Coloma continua essent una ciutat 
dormitori 
 
Absència d’un estudi sobre la penetració de les 
TIC a la ciutat  
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Presencia de Centres Universitaris (UNED i el 
CESNID-UB) 
 
Presencia de la xarxa HFC de l’operador AUNA 
 
Noves infrastructures Línia 9 del metro 

Oportunitats Amenaces 
Existeix una major cultura emprenedora. Els 
joves emprenedors han orientat les seves 
activitats cap al sector tecnològic 
 
Al igual que a la resta de Catalunya, la població 
va incorporant-se progressivament a l’ús de les 
TIC 
 
Clima d’opinió favorable per a la inversió en les 
TIC i el desenvolupament de la Societat de la 
Informació 
 
La adaptació a les TIC es molt satisfactòria, 
sobretot a la població menor de 35 anys, sector 
amb un gran potencial productiu  
 
Suport a iniciatives innovadores en noves 
tecnologies per part d’organismes autonòmics, 
nacionals i europeus 
 
Existència de projectes i iniciatives nacionals i 
europees que fomenten les TIC 
 
Percepció d’Internet com una cosa positiva per 
part de l’opinió pública  
 
L’administració electrònica afavoreix el 
desenvolupament democràtic, la difusió de les 
TIC i la gestió administrativa amb els ciutadans 
 
La cooperació tecnològica entre petites 
empreses pot paliar les carències individuals i 
aconseguir resultats equiparables a les grans 
empreses 
 
El sector tecnològic ofereix bones perspectives 
de desenvolupament 

Presencia propera de grans superfícies 
comercials 
 
El personal educatiu no està format en matèria 
de TICs 
 
La gent jove busca sortides laborals a altres 
ciutats 
 
La utilització que es fa d’Internet es molt 
elemental (consulta de webs i correu). Escassa 
utilització per a la realització de transaccions 
comercials i creació d’activitats econòmiques 
 
Falta de motivació per passar de ser un 
consumidor a un actor en les TIC. La ciutadania 
ha de ser capaç de crear els seus propis 
serveis i usos en lloc d’assumir passivament els 
que ja existeixen 
 
Les TIC poden ser un element més que 
accentuï les desigualtats socials 
 
L’alt cost dels equipaments de TIC significa una 
barrera tant per les empreses com per als 
particulars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3. Quadre DAFO 
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3 Pla Director per a la Societat de la Informació i el 
Coneixement a Santa Coloma de Gramenet 

3.1 Raó i Necessitat del Pla Director: Objectius i Estructura 

Internet es principalment una revolució cultural i una xarxa de persones més 
enllà d’una simple xarxa d’ordinadors. Amb la Societat de la Informació estem vivint 
una revolució de característiques semblants a la revolució industrial del segle XVIII; la 
capacitat transformadora de les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
esta alterant els models de relació i comunicació entres les persones, el concepte de 
transmissió del coneixement i valor de la informació, els models de negoci existents i 
l’oci. 

Les TIC son actualment un motor de desenvolupament social, cultural, 
econòmic i polític perquè faciliten l’accés al coneixement, a la participació ciutadana i 
obren noves oportunitats econòmiques. Les Administracions locals tenen un paper 
important a l’hora d’establir estratègies globals que impulsin un desenvolupament 
uniforme i constant de la societat mitjançant l’ús de les TIC.  

Facilitant l’accés a les noves tecnologies i introduint les TIC a la vida diària del 
ciutadà, l’Administració local impulsarà un canvi cultural a la ciutat que provocarà 
l’accelerada provisió de serveis de comunicació per a tothom i permetrà la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans.  

Per liderar aquest canvi cultural, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
considera important: 

• Facilitar l’adaptació dels ciutadans als continus canvis del món tecnològic. 
• Apropar les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions al ciutadà evitant 

la info-exclusió de la població. 
• Promoure les noves tecnologies com a mitjà d’interrelació i comunicació 

ciutadana. 
• Aprofitar el potencial de les TIC per estimular l’accés a recursos de formació, el 

treball cooperatiu, la integració social i la participació ciutadana. 
• Facilitar l’accés al mercat de treball amb la utilització de les TIC. 
• Promoure i dinamitzar el comerç i l’economia local. 
• Apostar per la tramitació on-line per tal d’apropar l’Administració al ciutadà i 

millorar l’eficiència del serveis. 
• Accelerar la incorporació dels ciutadans a la Societat de la Informació amb la 

provisió d’infrastructures de telecomunicació que tinguin un desplegament 
ampli i uniforme. 
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Aquest objectius s’han articulat dintre del Pla Director en cinc àmbits 
d’actuació que es consideren fonamentals:  

• Societat, perquè la persona i la comunitat son els actors principals de la 
revolució cultural i del coneixement propiciada per les TIC. 

• Educació, ja que es el pilar bàsic que permet interactuar amb la informació per 
transformar-la en desenvolupament i millora de la qualitat de vida. 

• Promoció Econòmica i Comerç, perquè aquest sector necessita adaptar-se als 
canvis dinàmics propiciats per les TIC per tal de millorar la seva competitivitat i 
crear noves activitats econòmiques. 

• Administració, ja que té la oportunitat d’aprofitar les noves tecnologies per 
millorar en eficiència, eficàcia i transparència i alhora oferir mecanismes àgils 
de participació als ciutadans. 

• Infrastructura, perquè son la base sobre la que es construeix la Societat de la 
Informació. 

 

 

 

 
Participació TICs per 

a tothom Integració 
Desenvolu-

pament 
local 

Infrastructura 
    

Administració 
    

Educació 
    

Societat 
    

Promoció 
Econòmica i 
Comerç  
 

    

- Garantir que les infrastructures englobin tots els sectors de la ciutat. 
- Optimització  de les infrastructures existents, regulació de les TIC. 

- Potenciar la participació ciutadana i apropar l’Ajuntament a la població. 
- Facilitar al ciutadà les gestions administratives i l’accés a la informació. 

- Formació en noves tecnologies, evitant la exclusió social. 
- Canvi cultural respecte a les TIC. 

- Facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
- Introduir les TIC a la vida diària del ciutadà i  proporcionar alternatives d’oci. 

- Facilitar el desenvolupament i creixement del comerç local. 
- Dinamitzar el comerç de la ciutat. 
- Crear noves activitats econòmiques.

 
 

Figura 6. Objectius i àmbits d’acció del Pla Director 

Les cinc dimensions definides contenen una sèrie d’accions que necessiten 
desenvolupar-se de forma sincronitzada per tal de generar un efecte multiplicador que 
permeti desenvolupar amb equilibri la Societat de la Informació i el Coneixement.  

El conjunt d’eines hardware i software comunes a moltes iniciatives s’ha 
agrupat sota el concepte de Middleware amb la finalitat d’optimitzar recursos i 
cohesionar millor els diferents àmbits d’actuació en els quals s’ha dividit el Pla 
Director. 
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El Pla Director per a la Societat de la Informació a Santa Coloma de Gramenet 
tindrà èxit només si s’aconsegueix integrar a tota la societat. Per aconseguir aquest 
objectiu es necessari crear un Ens Impulsor de les TIC a la ciutat que coordini i 
dinamitzi el conjunt d’iniciatives, marqui directrius d’acció futures, informi sobre 
l’evolució de les accions i comuniqui a la població les noves oportunitats que ofereixen 
les TIC. 

L’estructura del projecte es complementa amb un model d’Operació, 
Administració i Gestió de les infrastructures i els serveis que permet explotar les xarxes 
de telecomunicació i els serveis comuns de manera eficient.  

S’ha de tenir present a l’hora de posar en marxa qualsevol iniciativa el conjunt 
de normatives nacionals, autonòmiques i locals que proporcionen el marc legal a l’hora 
de regular la implantació de les TIC a la societat. 

INFRASTRUCTURES

MIDDLEWARE

Educació SocietatAdministració Promoció 
econòmica i 
comerç

OAM:

- Operació

- Administració

- Gestió

N
orm

ativa (IC
T

’s, ordenances)

 

Figura 7. Estructura del Pla Director 

La nova Societat de la Informació obre noves possibilitats i oportunitats de 
desenvolupament; el domini de les noves tecnologies requereix d’un procés constant 
que permeti ampliar contínuament les capacitats dels ciutadans per tal d’adaptar les TIC 
a les seves necessitats i limitacions. 

El repte del Pla Director per a la Societat de la Informació a Santa Coloma de 
Gramenet es facilitar l’adaptació de la població a la nova era digital, afavorint el canvi 
cultural i posant les noves tecnologies al servei de totes les persones per aconseguir una 
millor qualitat de vida amb equilibri social i generació de valor i riquesa a la economia 
de la ciutat. 
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3.2 Coherència amb Projectes a Nivell Estatal i Europeu 

La Comunitat Europea i les Administracions Autonòmiques tenen un paper 
actiu a l’hora d’aprofitar en benefici dels ciutadans els canvis que s’estan produint a la 
societat com a conseqüència de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement. 

A l’hora de dissenyar el Pla d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de 
Gramenet s’han tingut en compte les línies estratègiques definides a nivell autonòmic i 
europeu en matèria de noves tecnologies; aquestes línies mestres es poden resumir en: 

• Introduir els beneficis de la nova Societat de la Informació a la vida diària de la 
població, estendre l’ús d’Internet i proporcionar noves formes de lleure. 

• Millorar i abaratir els serveis de telecomunicacions. 
• Potenciar el desenvolupament de xarxes de comunicacions que donin solucions 

a les noves necessitats que planteja el teletreball, l’aprenentatge a distància i les 
noves formes de negoci. 

• Concretar un marc legal que asseguri la privacitat i autentificació de la 
informació protegint les dades i promovent la implantació de la signatura digital 
per facilitar la relació administració-empreses i administració-ciutadà. 

El Pla Estratègic Catalunya en Xarxa 1999-2003[20] ha estat el marc de 
referència a nivell autonòmic en matèria d’implantació de noves tecnologies. L’objectiu 
central es adaptar Catalunya al més alt nivell possible a la Societat de la Informació amb 
una sèrie d’accions agrupades al voltant de tres línies estratègiques: 

• La política de Recerca i Desenvolupament (R+D). 
• La presencia de Catalunya a la xarxa. 
• El marc regulador. 

Les accions proposades dintre d’aquest Pla Estratègic intenten implantar les 
TIC en tots els àmbits d’activitat dels catalans: treball (implantació de centres de 
teletreball), educació (Programa ARGO a les escoles, incorporació de la llengua 
catalana als programaris i a la xarxa), comerç (promoció del e-commerce, creació 
d’indústries TIC), oci (creació de jocs interactius i multimèdia), administració (Projecte 
Administració Oberta de Catalunya), infrastructures de telecomunicacions (suport a la 
implantació d’infrastructures de telecomunicacions i xarxes).   

La Comunitat Europea ha pres el paper d’impulsora, coordinadora i integradora 
d’iniciatives en l’àmbit de les tecnologies de la informació; amb la intenció 
d’incrementar la competitivitat de la regió en matèria de noves tecnologies es va 
dissenyar el projecte “eEurope 2002: una societat de la informació per a tots” [18]. 

El principals objectius d’aquesta iniciativa son: 

• Posar “en línia” els ciutadans, les cases, les escoles, les empreses i les 
administracions i portar-los a l’era digital. 
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• Crear una Europa formada per a l’era digital, suportada per una cultura 
emprenedora, preparada per finançar i desenvolupar noves idees. 

• Assegurar que tot aquest procés integra  les persones amb dificultats o 
marginades i facilita i potencia la cohesió social. 

El programa eEurope parteix de la constatació que Europa no està explotant tot 
el seu potencial i que no està movent-se amb prou rapidesa cap a l’era digital; per això 
defineix línies d’actuació que engloben aspectes com: 

• L’accés dels joves a l’era digital. 
• Fer més econòmic l’accés a Internet. 
• Accelerar la implantació del comerç electrònic. 
• Un accés a Internet més ràpid per a investigadors i estudiants. 
• La salut en línia. 
• Capital/risc per a petites i mitjanes empreses innovadores. 
• La administració pública en línia. 

Actualment s’està acabant de dissenyar el pla eEurope 2005[19] que 
complementarà les acciones del seu predecessor. El pla d’acció s’organitza en dos grups 
d’accions principals; per una banda es pretén fomentar els serveis, les aplicacions i els 
continguts (tan relatius a la administració com al comerç electrònic) i per altra banda 
s’aborda el problema de les infrastructures de banda ampla i qüestions relatives a 
seguretat necessàries per impulsar les TIC. 

Entre els objectius clau del pla eEurope 2005 estan: 

• Connexió de banda ampla als centres escolars, de salut i les administracions. 
• Serveis públics interactius, accessibles per tothom i oferts mitjançant múltiples 

plataformes. 
• Prestació de serveis sanitaris en línia. 
• Supressió d’obstacles que s’oposen a la instal·lació de xarxes de banda ampla. 
• Revisió de la legislació que afecta als negocis electrònics. 
• Creació d’un grup operatiu sobre ciber-seguretat. 
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4 Pla d’Acció per a la Societat 

El paper de l’Administració local és molt important a l’hora d’impulsar Internet 
com a eina poderosa d’acció cívica perquè en la difusió de qualsevol tecnologia 
compten més el factors socials i culturals que els aspectes purament tecnològics. 

Santa Coloma de Gramenet es una ciutat 
caracteritzada per l’alt grau de participació 

ciutadana, per tant es molt important aprofitar 
l’enorme potencial de les TIC per estimular encara més 

aquest esperit democràtic i facilitar al mateix temps la 
comunicació entre els ciutadans. 

Transformar les TIC en motor de desenvolupament 
dintre de la societat no es una tasca fàcil perquè si el seu 
desplegament no es homogeni i racional les TIC poden crear 

una bretxa digital que separi els “ciutadans informats” dels “no 
informats”. 

 Evitar aquesta fractura forma part de les obligacions de les Administracions, 
les quals han de crear un entorn apropiat pel desplegament de les TIC a la societat amb 
polítiques que permetin:  

• Facilitar l’adaptació dels ciutadans a la nova societat digital mitjançant 
programes de formació i desplegament d’equipaments que els hi permetin estar 
familiaritzats amb les noves tecnologies. 

• Potenciar l’ús de les noves tecnologies com a eina d’interrelació i comunicació 
ciutadana. 

• Crear espais virtuals que permetin la integració multicultural, la 
intercomunicació ciutadana  i l’intercanvi de recursos remots. 

• Apropar les noves tecnologies als ciutadans evitant tot tipus d’exclusió. 
• Estendre l’ús de les noves tecnologies a Santa Coloma de Gramenet 

incrementant els punts públics d’accés a Internet i dotant aquests punts amb una 
infrastructura, una dinamització i un manteniment adequats. 

• Incorporar les noves tecnologies a la vida diària del ciutadà proporcionant-li 
informació transparent i fluida i estimulant activitats que permetin descobrir les 
TIC i participar en la comunitat. 

• Fer que les TIC facilitin l’accés al món laboral i no siguin pas una barrera de 
segregació. 

• Crear noves oportunitats de treball i el desenvolupant de noves habilitats dintre 
de la població mitjançant capacitacions de qualitat en noves tecnologies. 
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4.1 Directriu: Facilitar l’adaptació dels ciutadans de Santa Coloma a la nova Societat de la 
Informació 

Objectiu Accions Agents 

4.1.1.1  
Realitzar un programa de formació en matèria de 
TIC (cursos presencials i semipresencials) en 
centres municipals amb preus reduïts i 
assequibles per tothom 

 
 
Ajuntament 
Centres cívics 
 

4.1.1  
Garantir que els 
ciutadans estiguin 
familiaritzats amb les 
TIC 

4.1.1.2  
Estendre y potenciar l’ús de dispositius 
informàtics arribant a acords amb diferents ens 
de la ciutat per tal de fer mes assequible la seva 
adquisició 

 
 
Ajuntament 
Comerç local 
Centres cívics 

 
 

4.2 Directriu: Promoure nous mecanismes i canals d’intercomunicació ciutadana 
Objectiu Accions Agents 

4.2.1.1  
Creació d’una comunitat virtual formada per 
ciutadans empadronats i associacions i empreses 
registrades a la ciutat (els Gramenautes). 

 
 
Ajuntament 
Associacions  
Empreses 
Ciutadans 

4.2.1.2  
Proporcionar correu electrònic i espai web als 
ciutadans  

 
 
Ajuntament 

4.2.1.3  
Oferir mitjans de comunicació via Internet (radio i 
televisió) amb finalitat informativa i educativa: 
creació de continguts a càrrec dels ciutadans i de 
l’Administració 

 
 
Ajuntament 
Centres Cívics 
Associacions i 
entitats 
Ciutadans 

4.2.1  
Utilitzar les noves 
tecnologies com a mitjà 
de relació entre els 
ciutadans 
 

4.2.1.4  
Creació d’un punt virtual de trobada intercultural  

 
 
Ajuntament 
Associacions 
d’immigrants 
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4.3 Directriu: Apropar les noves tecnologies al ciutadà evitant la info-exclusió  
Objectiu Accions Agents 

4.3.1.1  
Instal·lació de quioscos d’Internet en llocs públics 
accessibles per tothom   

 
 
Ajuntament 

4.3.1.2  
Crear aules de lliure accés amb equips 
informàtics on els ciutadans puguin tenir accés 
gratuït a Internet 

 
 
Ajuntament 

4.3.1  
Posar la Societat de la 
Informació i del 
coneixement a l’abast de 
tots els ciutadans 

4.3.1.3  
Ampliar la franja horària d’atenció en els centres 
cívics per a la realització de cursos 

 
 
Centres cívics 
 

4.3.2.1  
Realitzar la “I Setmana de les TIC a Santa 
Coloma de Gramenet”. 
- Organitzar actes socials: xerrades, trobades 

de Gramenautes, exposicions, jocs en xarxa, 
etc. 

- Realitzar activitats tecnològiques a les 
escoles 

- Organitzar concursos que premiïn els millors 
projectes i iniciatives en TICs, tant a nivell 
particular com d’empreses 

- Premiar la innovació tecnològica de les 
empreses 

 
 
Ajuntament 
Empreses 
Escoles 
Associacions 

4.3.2.2  
Crear grups d’assessoria social via Internet en 
temes d’interès general: sanitat, drogues, consum 

 
 
Serveis socials 
Associacions 

4.3.2.3  
Elaborar campanyes informatives destinades a la 
població sobre salut i noves tecnologies per tal 
d’evitar els preconceptes 

 
 
Ajuntament 
 

4.3.2  
Promoure un canvi 
cultural incorporant l’ús 
de les TIC a la vida 
diària dels ciutadans 

4.3.2.4  
Crear grups de participació als centres cívics que 
s’involucrin en temes de noves tecnologies 

 
 
Ajuntament 
Centres Cívics 
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4.4 Directriu: Facilitar l’accés al mercat de treball amb la utilització de les noves tecnologies 
Objectiu Accions Agents 

4.4.1.1  
Potenciar a través d’Internet un servei de borsa 
de treball on-line 

 
 
Ajuntament 
Grameimpuls 

4.4.1  
Crear noves oportunitats 
de treball 
 

4.4.1.2  
Campanyes de formació per a aturats que 
despertin l’interès de la població i fomentin el 
coneixement de les noves oportunitats 
professionals generades per les TIC  

 
 
Ajuntament 
Grameimpuls 

 

Taula 4. Pla d’acció per a la societat 
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5 Pla d’Acció per a l’Educació  

L’educació i la formació son el pilars bàsics sobre els quals descansen les 
possibilitats de desenvolupament local i millora de la qualitat de vida en la societat. Les 
noves tecnologies proporcionen eines d’aprenentatge i informació donant la capacitat al 
ciutadà d’alterar el concepte i la font de moltes de les seves activitats quotidianes.  

L’estímul de l’activitat econòmica i laboral a la 
ciutat està lligat a la capacitat que tingui la població 
d’adaptar-se a les necessitats actuals i futures del seu entorn 
i entre altres coses passa per entendre i utilitzar 
correctament les noves Tecnologies de la Informació. Per 
tant, l’administració local ha de fomentar la formació 
continuada de la població en matèries de Societat de la 
Informació ja que es la millor aposta per anticipar-se a les 
futures exigències.  

La capacitat transformadora de les noves tecnologies 
requereix d’un esforç per part de les administracions per tal de 
proporcionar als ciutadans accés a una formació educativa que 
permeti harmonitzar la seva adaptació al ràpid canvi cultural 
provocat per les TIC evitant al mateix temps la denominada 
fractura tecnològica. Conscient d’aquest repte, l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet es planteja: 

• Facilitar la incorporació del ciutadà a la Societat del Coneixement mitjançant un 
programa de formació en l’ús de les noves tecnologies. 

• Articular el pla de formació amb altres ja existents per garantir la continuïtat. 
• Crear anells educatius que puguin servir com a punts de desenvolupament i 

intercanvi de material pedagògic i com a punts d’estímul de treball en equip i 
integració. 

• Equipar adequadament els centres públics en matèria de TICs. 
• Crear un ens Impulsor de les TIC dintre de la Administració encarregat de 

dinamitzar i coordinar totes les activitats relacionades amb les noves tecnologies 
• Aprofitar el potencial de les TIC com a eina de treball cooperatiu i d’accés al 

coneixement. 
• Estimular iniciatives que promoguin l’ús de les noves tecnologies com a eina de 

construcció del coneixement i que vetllin per la integració de col·lectius 
desfavorits com la gent gran, els immigrants o els joves en situació d’atur.  
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5.1 Directriu: Garantir una oferta educativa amplia, dinàmica i completa en matèria de TICs 
Objectiu Accions Agents 

5.1.1  
Vetllar per que l’oferta 
educativa en TICs a la 
ciutat tingui continuïtat i 
articulació amb altres 
plans formatius  

5.1.1.1  
Creació d’un ens Impulsor de les TIC a la ciutat, 
encarregat de coordinar projectes i plans dels 
centres educatius per facilitar la seva adaptació a 
les TIC  

 
 
Ajuntament 
 

5.1.2  
Oferir possibilitats 
d’accés a coneixement 
superior 

5.1.2.1  
Donar suport als centres educatius per que 
realitzin i estimulin la participació dels alumnes en 
cicles formatius relacionats amb noves 
tecnologies  

 
 
Ajuntament 
Departament 
d’Ensenyament 
Instituts 

5.1.3.1  
Potenciar accions de reciclatge i reconversió 
d’equips informàtics obsolets  
 

 
 
Ajuntament  
Empreses 
Escoles 

5.1.3  
Aconseguir que els 
centres d’ensenyament 
tinguin  l’equipament 
necessari  

5.1.3.2  
Programa de TICs per als col·legis. Iniciar 
campanyes conjuntes del comerç local i de les 
entitats educatives que siguin beneficioses  per a 
totes dues bandes (per exemple un programa de 
punts per ordinadors) 

 
 
Associacions de 
Comerç 
Escoles 
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5.2 Directriu: Aprofitar les possibilitats que ofereixen les TIC per accedir a fons de consulta, 
estimular el treball escolar cooperatiu i accedir a recursos de formació  

Objectiu Accions Agents 

5.2.1.1  
Construcció d’un anell educatiu amb enllaços a 
les planes web de tots el centres educatius, xats, 
fòrums, material educatiu (exercicis, documents 
de professors, pràctiques) i comunicació 
d’activitats  

 
 
Escoles 
Ajuntament 
Departament 
d’Ensenyament 

5.2.1.2  
Impulsar la creació de continguts i material 
educatiu en format digital  

 
 
Escoles 
 

5.2.1  
Utilitzar les TIC com una 
eina d’aprenentatge  

5.2.1.3  
Foment d’activitats (jocs de descoberta inter-
escolar) que apropin els alumnes a recursos 
tecnològics disponibles a la ciutat (biblioteques, 
escoles)  

 
 
Escoles 
Biblioteques 

5.2.2  
Estimular iniciatives que 
premiïn la innovació i el 
descobriment de les 
noves tecnologies 
 

5.2.2.1  
Concursos entre centres educatius premiant 
iniciatives en TICs, creació de material educatiu, 
elaboració de pàgines web, programes 
informàtics, jocs d’ordinador, o plans estratègics 
en noves tecnologies (Els premis han de ser una 
reinversió  en TICs)  

 
 
Ajuntament 
Departament 
d’Ensenyament 

 

Taula 5. Pla d’acció per a l’educació 
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6 Pla d’Acció per a la Promoció Econòmica i Comerç 

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació estan revolucionant totes les 
activitats humanes i el seu efecte transformador també s’estén al sector econòmic de la 
societat. Alhora que poden facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques, 
les TIC també poden afectar greument la competitivitat de les empreses i comerços 
locals si aquests no adapten les seves línies de gestió i de negoci als nous mitjans. 

La actual conjuntura econòmica amb un mercat 
cada vegada més global demanda de l’Administració local 
una capacitat de reacció ràpida que permeti a la ciutat 

adoptar posicions estratègiques alternatives. Això passa 
per implantar les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació en tots els àmbits de gestió i producció de 
bens i serveis provocant l’arribada de noves inversions 
a la ciutat. 

Per tal de facilitar el desenvolupament i 
creixement del comerç local i dinamitzar la economia de 

la ciutat, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es 
planteja:  

• Establir una política d’estímul del comerç i la economia locals estenent l’ús de 
les TIC per transformar els models de negoci actuals. 

• Definir estratègies d’acció per revitalitzar el comerç oferint alternatives als petits 
comerciants que els hi permetin entrar amb força en el món digital. 

• Estimular entre els comerciants i els ciutadans la confiança en el comerç 
electrònic mitjançant campanyes formatives i divulgatives. 

• Oferir als ciutadans un lloc a la xarxa on puguin consultar informació relativa al 
comerç i oci de la seva ciutat i on també puguin accedir a un ventall ampli de 
productes i serveis. 

• Impulsar la creació d’empreses relacionades amb noves tecnologies que 
permetin la creació de noves fonts de treball a la ciutat fent servir les TIC. 

• Donar suport a gent emprenedora que pugui tirar endavant projectes amb idees 
innovadores. 
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6.1 Directriu: Promoure i dinamitzar el comerç i l’economia local 
Objectiu Accions Agents 

6.1.1.1  
Creació d’un centre comercial virtual que permeti 
tenir una alternativa de negoci a tots els petits 
comerços de la ciutat, sense que això suposi cap 
despesa per a ells 

 
 
Associacions de 
comerç 
Grameimpuls 

 

6.1.1.2  
Creació d’una targeta de crèdit que sigui la 
imatge del comerç local de Santa Coloma i que 
serveixi tant per les compres tradicionals com les 
fetes per Internet (100% segura en compres on-
line) 

 
 
Associacions de 
comerç 
Grameimpuls 
Entitats bancaries 

6.1.1  
Fer servir estratègies 
conjuntes per que els 
comerciants puguin 
entrar fàcilment i amb 
més força al món digital 

6.1.1.3  
Realitzar jornades continuades de formació i 
divulgació del comerç electrònic entre els 
comerciants  

 
 
Associacions de 
comerç 
Grameimpuls 

 

6.2 Directriu: Afavorir la instal·lació i el desenvolupament de les empreses de nova economia  

Objectiu Accions Agents 

6.2.1.1  
Creació d’un viver virtual d’empreses amb 
continguts i serveis on-line per a emprenedors, 
que aculli una comunitat virtual d'empreses que 
puguin interactuar entre si amb l'objectiu de crear 
xarxes col·laboratives per a la cooperació i la 
innovació 

 
 
Grameimpuls 
 

 

6.2.1  
Utilitzar les TIC per 
transformar els models 
de negoci 

6.2.1.2  
Creació d’un centre públic de teletreball destinat 
a empreses i treballadors on es potenciï la 
utilització de sistemes per treballar remotament 

 
 

Grameimpuls 

 

Taula 6. Pla d’acció per a la promoció econòmica i el comerç 
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7 Pla d’Acció per a l’Administració Pública 

L’objectiu principal es el de digitalitzar els processos de les administracions 
publiques per apropar-se i obrir-se al ciutadà i a les empreses i ser mes eficient en la 
gestió interna de recursos. 

Les TIC permeten als ciutadans i a les empreses facilitar l’accés 
a la informació i als serveis de l’administració pública. Internet 
també contribueix a millorar la  transparència i a implicar a tots els 
ciutadans en la pressa de decisions de manera interactiva. Per 
altra part, la millora de la disponibilitat de la informació 
pública a la xarxa fa que Internet guanyi acceptació a la 
vida quotidiana, potenciant el número d’usuaris, i en 
definitiva, incrementant la participació en la Societat de 
la Informació. Altre avantatge del desenvolupament de 
l’administració electrònica es que permet reduir la despesa 
pública, fent més dinàmics els fluxos d’informació.  

El fet de realitzar tramitacions amb l’Administració 
de forma remota es un procés que requereix accedir a bases de dades municipals per 
consultar o modificar informació molt crítica, per aquesta raó es necessiten garantir els 
següents aspectes: 

• Mecanismes de protecció: s’ha de garantir que ningú podrà modificar o 
consultar informació més enllà d’on estigui autoritzat. 

• Mecanismes d’autentificació: s’ha de garantir a traves de mitjans electrònics que 
l’usuari és realment qui diu ser i que ningú ha falsejat les seves dades. 

Tenint sempre en compte tots aquests requisits de seguretat, l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet es proposa seguir les següents línies:  

• Utilitzar les noves tecnologies per aconseguir una relació molt més directa amb 
el ciutadà. 

• Crear zones on el ciutadà pugui trobar tota la informació que necessiti de la 
ciutat. 

• Incentivar la participació ciutadana utilitzant Internet com a canal de 
comunicació. 

• Escoltar les opinions de tots els ciutadans i fer-los partícips en la presa de 
decisions. 

• Posar en marxa els processos de tramitació on-line, per evitar desplaçaments i 
cues als ciutadans. 

• Utilitzar les TIC com un medi per millorar la funcionalitat interna de 
l’Ajuntament. 

• Fomentar l’intercanvi electrònic d’informació entre els empleats municipals i 
possibilitar que ho puguin fer des de qualsevol punt de la ciutat. 

• Implantar progressivament el software lliure de cara als nous processos.  
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7.1 Directriu: Promoure les noves tecnologies com a mitjà de comunicació amb el ciutadà 
Objectiu Accions Agents 

7.1.1.1  
Enviar informació d’interès general als telèfons 
mòbils dels ciutadans via SMS (per exemple 
l’agenda cultural)  

 
 
Ajuntament 

7.1.1.2  
Reunions on-line del Consell de la Ciutat, fent 
vídeoconferències des de diferents centres 
municipals 

 
 
Ajuntament 
Centres Cívics 

7.1.1.3  
Reestructuració del Portal Ciutadà per que 
inclogui més continguts i sigui accessible des de 
plataformes mòbils (PDA’s o telèfons mòbils):  
- Visita virtual a la ciutat amb vídeos 
- Incorporar enllaços a tots els nous serveis: 

Centre de Comerç i d’Oci, Gramenautes, 
Anell Educatiu, ... 

 
 
Ajuntament 
 
 

7.1.1  
Utilitzar les TIC com a 
mecanisme per que el 
ciutadà trobi tota la 
informació del seu 
interès i per apropar 
l’administració a la 
població 
 
 
 

7.1.1.4  
Eliminar les barreres per a persones 
discapacitades existents a les webs municipals 
seguint les pautes i recomanacions de la Xarxa 
de Municipis per l’Accessibilitat Digital de la 
Diputació de Barcelona 

 
 
Ajuntament 
Diputació de 
Barcelona  
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7.2 Directriu: Estimular els serveis de tramitació on-line  
Objectiu Accions Agents 

7.2.1.1  
Possibilitar la tramitació on-line: 
- Permetre recepció de documents via correu 

electrònic 
- Pagament  electrònic 
- Peticions de certificacions i consultes de 

tramitació on-line 
- Consultes estat tributari 
- Empadronament 
- Licitacions 
- Serveis atenció a discapacitats 

 
 
Ajuntament 

7.2.1.2  
Proporcionar signatura electrònica als ciutadans i  
certificats que permetin l’autocertificació  

 
 
Ajuntament 
Entitats 
certificadores 

7.2.1.3  
Utilitzar altres vies de comunicació amb el ciutadà 
(per exemple l’enviament de missatges als 
telèfons mòbils) com a mecanisme de feedback a 
l’administració on-line 

 
 
Ajuntament 

7.2.1  
Simplificar les gestions i 
estalviar temps 
 
 
 
 
 

7.2.1.4  
Edició del catàleg de procediments 

 
 
Ajuntament 

 

7.3 Directriu: Promoure processos de participació ciutadana 
Objectiu Accions Agents 

7.3.1.1  
Fomentar la participació ciutadana als processos 
previs a la presa de decisions sobre projectes 

 
 
Ajuntament 

7.3.1.2  
Realitzar xats amb responsables polítics i fòrums 
ciutadans  

 
 
Ajuntament 

7.3.1  
Recollir mitjançant les 
TIC les propostes de la 
població 
 

7.3.1.3  
Realitzar les primeres experiències de votacions 
on-line en sectors no crítics per a l’Administració  

 
 
Ajuntament 
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7.4 Directriu: Millorar el funcionament intern de l’Administració municipal mitjançant les TIC 
Objectiu Accions Agents 

7.4.1.1  
Creació d’una extranet en la qual estiguin 
contingudes informacions d’interès per als 
empleats municipals 

 
 
Ajuntament 
 

7.4.1.2  
Habilitar mecanismes segurs per connectar-se 
remotament a la xarxa de l’Ajuntament. Fer 
possible que es pugui treballar des de qualsevol 
lloc de la ciutat de la mateixa manera que si 
s’estigues a l’Ajuntament 

 
 
Ajuntament 

7.4.1.3  
Estimular l’ús d’eines de Workflow 

 
 
Ajuntament 

7.4.1  
Definir processos i 
sistemes per millorar el 
flux d’informació 
corporatiu 

7.4.1.4  
Habilitar eines per fer possible la gestió 
electrònica de centres culturals i esportius 

 
 
Ajuntament 
 

7.4.2.1  
Utilitzar el software lliure a les aules 
informàtiques de lliure accés per garantir una 
oferta variada de software i evitar l’ús d’un únic 
sistema operatiu monopolista 

 
 
Ajuntament 
Centres Cívics 
Adm. Linux 

7.4.2  
Implantar 
progressivament l’ús del 
software lliure 

7.4.2.2  
Utilitzar el software lliure per a desenvolupar tots 
els nous serveis on-line que es vagin creant en el 
futur: Centre de Comerç i d’Oci, Gramenautes, 
Anell Educatiu, ... 

 
 
Ajuntament 
Adm. Linux 

 

Taula 7. Pla d’acció per a l’Administració Pública 
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8 Pla d’Acció per a les Infrastructures 

Les infrastructures de telecomunicació són la base sobre la que es construeix la 
societat digital; en la actualitat han deixat de ser un privilegi i s’han convertit en un 
servei bàsic capaç de transformar la manera d’entendre la educació, l’intercanvi 
d’informació, els models de negoci i els models de comunicació entre les persones. 

El desenvolupament i la integració de Santa 
Coloma de Gramenet en la Societat de la Informació i el 
Coneixement passa per garantir la disponibilitat 
d’infrastructures de telecomunicació que assegurin l’accés 
per part  dels ciutadans, les entitats i les empreses a 
múltiples serveis de banda ampla. 

El paper de l’Administració local es fonamental per 
impulsar el desplegament uniforme de xarxes de 
telecomunicació d’alta velocitat  que incorporin nous 
conceptes com els de mobilitat i connexió permanent i que 
estiguin adequades a les necessitats actuals i futures dels 

ciutadans.  

L’absència d’infrastructures de telecomunicació es un obstacle per la 
implantació de les TIC a la ciutat i per aquesta raó, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, es planteja el repte d’oferir solucions a les noves exigències de la població 
mitjançant: 

• Polítiques que impulsin el desplegament ràpid i equilibrat de la Societat de la 
Informació a Santa Coloma de Gramenet. 

• Actuacions coordinades tant a nivell intern com a nivell extern a l’hora de tirar 
endavant projectes urbanístics que es puguin aprofitar per millorar les 
infrastructures de telecomunicació existents. 

• Desplegament d’una xarxa metropolitana de banda ampla per a tots els ciutadans 
amb punts d’accés distribuïts per tota la ciutat evitant d’aquesta manera la 
creació de l’anomenada “bretxa digital”. 

• Oferir serveis propis de qualitat accessibles de forma gratuïta per tots els 
ciutadans. 

• Apostar per tecnologies d’última generació que donin la capacitat de transmetre 
qualsevol tipus d’informació amb qualitat de servei. 

• Promoure la implantació de diversos operadors de telecomunicacions per tal que 
els ciutadans tinguin una oferta variada i llibertat per escollir ISPs. 

• Crear un model de gestió i manteniment d’infrastructures eficient i sostenible. 
• Generar informació clara i entenedora pel ciutadà sobre les normatives TIC 

vigents a la ciutat. 
• El control del cumpliment d’instalació d’Infrastructures Comunes de 

Telecomunicació en noves edificacions. 
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8.1 Directriu: Fer un desplegament ampli, racional i uniforme de les xarxes de 
telecomunicacions, vetllant per l’equilibri social 

Objectiu Accions Agents 

8.1.1.1  
Elaboració d' un inventari de totes les 
infrastructures de telecomunicacions de la ciutat i 
identificar les zones més deficitàries per tal de 
centra-hi més esforços 

 

Ajuntament 

8.1.1.2  
Elaboració de mapes detallats on sigui fàcil 
localitzar qualsevol infrastructura existent a la 
ciutat (cables de fibra, antenes de telefonia, ...)  

 

Ajuntament 

8.1.1  
Realització d’una 
auditoria de les 
infrastructures de 
telecomunicació a Santa 
Coloma 

8.1.1.3  
Elaboració d’una proposta d’ampliació de la xarxa 
de telecomunicació per garantir que la banda 
ampla arribi a tothom.  Aprofitar la construcció de 
noves infrastructures de transport per estendre la 
xarxa d’alta velocitat (fibra òptica) 

 
 
Ajuntament 
Operadors 
TMB 
 

8.1.2.1  
Creació d’una xarxa de telecomunicacions 
ciutadana amb serveis gratuïts i llibertat per 
escollir ISP. Interconnectar en aquesta xarxa tots 
els centres i empreses de la ciutat 

 
 
Ajuntament 
ISP 
Empreses 

8.1.2  
Estendre les xarxes de 
telecomunicació de 
banda ampla allà on 
sigui necessari 

8.1.2.2  
Fer una aposta per tecnologies innovadores: 
wireless, serveis multimèdia i veu sobre IP 

 
 
Ajuntament 

8.1.3  
Crear un model de 
gestió eficient 

8.1.3.1  
Centralitzar l’administració i el manteniment de 
totes les infrastructures de xarxa utilitzant eines 
de gestió remota 

 
 
Ajuntament 
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8.2 Directriu: Afavorir polítiques que impulsin el desenvolupament de les TIC  

Objectiu Accions Agents 

8.2.1.1  
Vetllar pel compliment de les ordenances actuals 
que regulen les infrastructures de 
telecomunicacions: 
- Adaptar els edificis de nova construcció 
- Regular les antenes parabòliques 
- Reduir l'impacte visual de les TIC integrant 

les infrastructures al màxim amb l’edificació 

 
 
Urbanisme 
Ajuntament 

 

8.2.1.2  
Planificar i realitzar els medis portadors per a 
futures instal·lacions de cable cada vegada que 
es facin obres a la via pública 

 
 

Ajuntament 

8.2.1.3  
Millorar la coordinació entre l’Ajuntament i els 
operadors cada vegada que es planegin 
infrastructures de nova creació 

 
 
Ajuntament 
Operadors 

8.2.1  
Normalització de les TIC 

8.2.1.4  
L’Ajuntament ha de comunicar les normatives en 
matèria de TICs al ciutadà de forma fàcil i 
entenedora 

 

Ajuntament 

 

Taula 8. Pla d’acció per a les infrastructures 
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9 Objectius pel futur 

9.1 Seguiment i Divulgació  

Per arribar a un desplegament òptim de la Societat de la Informació no es 
suficient executar accions puntuals, s’ha de fer un pla seguit i continuat que combini 
una tasca de coordinació tècnica interna amb la difusió pública del projecte.  

L’Ens Impulsor de les TIC s’encarregarà de dinamitzar el procés d’implantació 
de les noves tecnologies a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet; serà l’eix vertebrador 
que vetlli pel compliment dels plans d’acció, marcarà les línies estratègiques de futures 
iniciatives i serà responsable d’establir canals de comunicació i difusió del Pla amb els 
ciutadans. 

De la traducció dels projectes en realitats dependrà l’assoliment dels objectius 
fixats així com l’èxit i continuïtat del Pla; per aquest motiu cal assegurar un seguiment 
complert i adient en funció de la naturalesa i grau de dificultat de cada projecte. Caldrà 
mantenir una visió general del Pla d’Implantació de les TIC a la ciutat fent balanços 
dels projectes realitzats i per realitzar, així com dels recursos utilitzats. 

L’avaluació del Pla s’haurà d’articular en funció d’un seguit d’indicadors que 
donin compte del grau de compliment dels objectius fixats: 

• Indicadors d’execució, per avaluar el desenvolupament de les diferents accions. 
• Indicadors d’impacte, per observar la incidència del projecte dintre de la 

societat. 
• Indicadors d’evolució, que indiquin l’avanç del sector de les TIC i la ciutat  cap 

a l’horitzó establert pel Pla Director. 
 

9.2  Recomanacions d’Actuació Futures 

De cara al futur, l’Ajuntament ha de seguir treballant de forma continuada per 
tal que Santa Coloma de Gramenet tingui sempre un desplegament òptim de la Societat 
de la Informació i del Coneixement. L’Ajuntament ha de jugar un paper actiu, liderant i 
encarrilant el canvi cultural dels seus ciutadans; aquesta política no només ha de 
potenciar iniciatives publiques, sinó que també ha de participar i col·laborar en la 
posada en marxa d’iniciatives privades que puguin ser més beneficioses per a tota la 
ciutat en matèria de TICs. 

Un exemple es la implantació de les xarxes cablejades de telecomunicacions. Es 
important fomentar l’arribada de nous operadors que siguin capaços de donar una oferta 
variada i que creïn un valor afegit per a la ciutat. S’ha d’establir un model de 
comunicació molt estret entre l’Ajuntament i els operadors per tal de millorar la 

48 



  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

 

coordinació i facilitar la seva entrada. Cada vegada que es planegi fer algun tipus d’obra 
a la via pública que pugui ser útil per ampliar la xarxa de telecomunicacions s’ha 
d’informar als operadors i donarlis facilitats per que ho aprofitin.  

Per altra banda, l’Ajuntament també ha de crear les seves pròpies canalitzacions 
de fibra. Es freqüent a les ciutats tenir la necessitat de fer obres als carrers per instal·lar 
canalitzacions d’aigua, gas, etc.; es justament en aquestes situacions quan l’Ajuntament 
ha d’aprofitar per estendre les seves pròpies infrastructures de telecomunicacions. 
Aquesta filosofia s’ha de seguir especialment als barris més desfavorits, on a priori els 
operadors no estan interessats en entrar perquè la tipologia de client no s’adapta als seus 
requeriments. Una forma d’estendre la xarxa en aquestes zones es fent que l’Ajuntament 
proporcioni les canalitzacions i desprès les cedeixi als operadors. Si no es fa així, les 
TIC es convertiran en un altre obstacle d’exclusió social per aquests barris. 

Un altra al·licient que facilita i incentiva l’entrada dels operadors es el fet de 
que als edificis hi hagi instal·lades ICTs. No només s’ha de vetllar per que les noves 
construccions incorporin plans d’ICT, sinó que també seria interessant proposar 
promocions i subvencions per instal·lar ICTs en edificis antics que no tenen l’obligació 
d’implantar-les amb la conseqüent modernització de la ciutat. 

Un altre problema al que s’enfronta l’Administració son el desconeixement i els 
prejudicis de bona part de la població cap a les noves tecnologies. Son molts els temors 
a les radiacions d’antenes de telefonia mòbil. En els propers anys, amb el 
desenvolupament de noves tecnologies, aquesta situació es tornarà a repetir, per això es 
convenient que l’Ajuntament faci d’interlocutor en temes de salut i noves tecnologies de 
cara al ciutadà, explicant de forma clara i entenedora quins son els riscos reals de les 
noves tecnologies. 

L’Ajuntament ha de seguir apostant per mesures com la de l’Administració on-
line, la qual estarà a l’abast dels ciutadans en uns pocs mesos. Mitjançant aquest 
projecte s’implantaran els mecanismes necessaris per que els ciutadans tinguin la 
possibilitat de realitzar tots els tràmits administratius des de casa seva o des de 
qualsevol dels punts públics que s’instal·laran arreu de la ciutat sense haver-se de 
desplaçar a les oficines municipals. 

L’extensió de l’Administració On-line s’ha de fer d’una forma uniforme i 
vetllant per que arribi a tothom. Santa Coloma es una ciutat multicultural i per això tota 
la informació de les webs municipals ha d’estar disponible en diferents idiomes. També 
s’ha de posar especial interès en els col·lectius de persones que tenen alguna 
discapacitat visual, auditiva o motriu ja que podrien ser els grups més beneficiats per 
l’Administració On-line. Actualment, la xarxa està repleta de petites barreres per 
aquests col·lectius; un estudi recent publicat al maig de 2003 per la consultora Emergia 
dona suport a aquesta teoria, afirmant que la majoria de les webs administratives tenen 
barreres [38].  
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Segons marca el pla e-Europe, totes les pagines de les administracions 
publiques tenen que ser accessibles per a gent amb minusvalies per l’any 2005. La 
Diputació de Barcelona s’ha fixat l’objectiu d’aconseguir aquesta fita un any abans, per 
això ha posat en marxa diverses iniciatives per a fomentar l’accessibilitat [24] , donant 
suport a la creació de webs accessibles. Si aquestes directrius es tenen en compte des de 
el primer moment de disseny de les webs, s’aconseguiran millor resultats i no caldrà cap 
inversió extra, ja que fer una pagina accessible des del principi no te costos afegits; 
adaptar-la, sí. 

10 Conclusions 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es conscient que la revolució 
cultural propiciada per les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està 
transformant la manera de viure, treballar i relacionar-se de les persones. 

La societat es l’actor principal que està empenyent aquest canvi cultural, però 
es necessita del lideratge i de l’estímul extern de l’Administració per tal de promoure la 
ràpida incorporació dels ciutadans a la Societat de la Informació i el Coneixement.  

El Pla d’Implantació intenta encaminar el canvi cultural cap a una societat amb 
més oportunitats per a tothom tal i com mostra la següent figura. 

Desenvolupament de les TIC

Societat de la Informació

Accés a la informació i 
transformació en coneixement

Desenvolupament integral de les persones

Canvi Polític Canvi Econòmic Canvi Cultural
Coneixement

Innovació

Noves inversions

Millora de la qualitat 
de vida

Participació a la vida 
social, econòmica i 
política de la societat

Apropar les TIC al  ciutadà evitant la info-exclusió de la població i facilitant la seva 
adaptació a la societat digital

Potenciar les TIC com a mitjà d’ interrelació i comunicació ciutadana i com a eina de  
formació i integració

Dinamitzar el co merç i economia locals i obrir noves oportunitats de treball

Apropar l’Administració al ciutadà i millorar l'eficiència dels serveis

Facilitar l’accés a la societat de la informació amb in frastructures de telecomunicació 
que tinguin un desplegament uniforme

Ciutat de la informació amb co mpetitivitat 
econòmica i cohesió social

 
Figura 8. Impacte del Pla d'Implantació a la societat 
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  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

 

Les línies estratègiques del Pla d’Implantació guiaran aquest procés i permetran 
obrir noves oportunitats de progrés econòmic i social per a la ciutat. S’ha d’aconseguir 
que el ciutadà utilitzi les relacions on-line amb l’Administració o el comerç electrònic 
amb la mateixa confiança que utilitza la banca electrònica. 

Si les línies estratègiques marquen directrius cap al futur, el Pla d’Implantació 
també incorpora accions concretes que serviran com a punt de partida d’aquesta 
revolució cultural. Es proposen accions que apropin les TIC al ciutadà, de forma que 
aquest les utilitzi de forma habitual en la majoria dels àmbits de la seva vida diària 
(treball, lleure, etc.). 

Un dels principals obstacles que es troba en el desenvolupament de la Societat 
de la Informació es l’elevat cost de connexió als serveis. L’accés a Internet en banda 
ampla  a Espanya continua essent dels més cars de tots els països de la Unió Europea, 
per aquesta raó al Pla d’Implantació s’ha donat molta importància a la creació de punts 
públics d’accés gratuïts. 

El repte esta plantejat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’assumit 
amb decisió. El Pla d’Implantació de les TIC s’executarà de forma continuada a la ciutat 
perquè, a pesar de la crisi del sector, la demanda de serveis relacionats amb les TIC no 
ha  parat de créixer i es preveu que continuï amb aquesta tendència.  

 

 

51 


	Societat
	Educació
	Promoció Econòmica i Comerç
	Administració Pública
	Infrastructures
	Xarxes de Comunicacions i d’Accés a Internet
	Telefonia mòbil
	Infrastructures comunes de telecomunicació

	Quadre DAFO
	Raó i Necessitat del Pla Director: Objectius i Estructura
	Coherència amb Projectes a Nivell Estatal i Europeu
	Directriu: Facilitar l’adaptació dels ciutadans de Santa Col
	Directriu: Promoure nous mecanismes i canals d’intercomunica
	Directriu: Apropar les noves tecnologies al ciutadà evitant 
	Directriu: Facilitar l’accés al mercat de treball amb la uti
	Directriu: Garantir una oferta educativa amplia, dinàmica i 
	Directriu: Aprofitar les possibilitats que ofereixen les TIC
	Directriu: Promoure i dinamitzar el comerç i l’economia loca
	Directriu: Afavorir la instal·lació i el desenvolupament de 
	Directriu: Promoure les noves tecnologies com a mitjà de com
	Directriu: Estimular els serveis de tramitació on-line
	Directriu: Promoure processos de participació ciutadana
	Directriu: Millorar el funcionament intern de l’Administraci
	Directriu: Fer un desplegament ampli, racional i uniforme de
	Directriu: Afavorir polítiques que impulsin el desenvolupame
	Seguiment i Divulgació
	Recomanacions d’Actuació Futures

