
A Plataforma  Gondomar  Fibra  Xa!,  integrada  na  Coordinadora  de  Entidades  Veciñais  de
Gondomar, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno:

MOCIÓN POLA CONSECUCIÓN DUN SERVIZO DE INTERNET DE CALIDADE 
PARA TODA A VECIÑANZA DO CONCELLO DE GONDOMAR

Exposición de motivos:

De todos é sabido que os servizos de acceso a internet  en  gran parte  do  noso concello  son

lamentables: disfuncionais, saturados, obsoletos. O confinamento derivado da pandemia non fixo

máis que evidenciar esta deficiencia,  tanto maior canto máis lonxe do centro urbano. Estase a

vulnerar  o  dereito  da  veciñanza  de  Gondomar  a  ter  un  servizo  de  internet  de  calidade  e  en

igualdade de condicións que outras zonas. A verdadeira fenda dixital en Gondomar é a derivada

dun servizo esaxeradamente lento, cando non inexistente nas zonas máis rurais do concello. Esta

fenda fíxose máis notoria durante o confinamento, cando a conexión a internet foi máis necesaria

que nunca, e deixou en evidencia que aínda estamos nunha “Galicia de dúas velocidades”.

As dificultades dos centros educativos e do alumnado, con cada vez máis clases online e libros

dixitais,  os problemas para o teletraballo  de particulares,  autónomas e empresas radicadas no

municipio, ou para o acceso aos servizos sanitarios ou de ocio, xeran grandes desigualdades e

perda de oportunidades,

Por riba, a maioría da poboación de Gondomar que dispón dalgún servizo de conexión a Internet

está  a  pagar  por  un  servizo  que  non  recibe  das  empresas  de  telecomunicacións  coas  que  o

contratan. Estas ofrecen unhas prestacións que, de maneira sistemática, incumpren, mais iso non

se traduce nun desconto ou abaratamento no recibo mensual.

Os gobernos da Xunta e do Estado están a incumprir os obxectivos establecidos pola Axencia

Dixital  para  Europa no que respecta  á  velocidade do acceso a  Internet,  que establecían para

Galicia no 2020 en, cando menos, 30Mbps, mais nesta altura na maior parte de Gondomar aínda

non se acada nin o 10% dese mínimo.

Ademais nin eses gobernos, que pagan subvencións millonarias, fan seguimento dos prazos de

execución  das  fases  de  implantación  do  servizo  ou  estes  son  moi  laxos  ou  mesmo  son

prorrogados,  nin  as  empresas  perden  as  subvencións  nin  son  seriamente  sancionadas  por

incumprir eses prazos e por dilatar no tempo a execución dos traballos de implantación. Mentres,

os usuarios sofren as consecuencias do que a todas luces é unha nefasta xestión dos fondos

públicos. 



Temos un exemplo  evidente  que afecta  ao noso concello:  dentro  do  PEBANG 2017,  en  2018

Movistar foi a empresa adxudicataria da subvención para acometer a instalación do primeiro tramo

de alimentación dende o nodo da Ramallosa (Nigrán) ata Gondomar, unha distancia duns escasos

10Km, que faría chegar a fibra óptica a Vila e que aceleraría o despregamento no resto de lugares.

Mais a día de hoxe, en novembro de 2021, coa fibra xa instalada nun 30% do concello (entre

parroquias  e  casco  urbano),  seguimos  sen  esa  conexión,  cun  atraso  de  case  tres  (3)  anos,

consumidos en negociacións con particulares e/ou na obtención de autorizacións pertinentes.

Recentemente tivemos acceso á unha resposta do goberno do Estado (de 28 de outubro) en

que  di  que   o  proxecto  TSI-061000-2019-108,  executado  polo  operador  TELEFÓNICA DE

ESPAÑA,  S.A.,  que  ten  como  obxectivo  proporcionar  cobertura  de  servizos  de  velocidade

superiores a 100 Mbps, e que no caso de Gondomar contempla 55 zonas brancas, ten como data

de finalización prevista  decembro de 2021, (algo que tamén publicou a propia empresa no Faro

de Vigo no mes de maio),  e que non se lle concedeu ningunha prórroga. Mais o certo é que

estamos (mediando novembro) xa a día 2 e non semella que se vaia materializar en prazo.

Por todo o anteriormente enunciado,  a Plataforma Gondomar, Fibra Xa!, solicita do Pleno da

Corporación Municipal de Gondomar os seguintes

ACORDOS:

1.  Esixir  do  goberno  do  Estado,  do  goberno  da  Xunta  de  Galicia  e  da  AMTEGA,  como

interlocutoras da compañía Telefónica de España, S.A. e administradoras das subvencións

públicas para tal  fin,  que realicen as xestión necesarias para que a operadora cumpra o

prazo máximo estabelecido, con fincapé na necesidade de facer un seguimento exhaustivo

dos avances.

2. Instar  ao  goberno  de  Gondomar a  exercer  tamén  a  presión  necesaria  nas  demais

administracións e na propia empresa para que Telefónica de España, S.A. cumpra os seus

compromisos antes da finalización do presente ano.

Así mesmo, (instar ao goberno de Gondomar)  a demandar dos gobernos do Estado e da

Xunta a cobertura das zonas que non están incluídas nos actuais contratos do Programa de

Extensión de Banda Ancha de Nova Generación (PEBA-NGA), xa adxudicados a Telefónica

de España, S.A. e a R Cable y Telecable de Telecomunicaciones, S.A., ou dos proxectos da

Xunta de Galicia, de cara a garantir a igualdade de condicións no acceso a unha internet de

calidade a toda a veciñanza do concello de Gondomar.


