APORTACIONS A LA MOCIÓ EN RELACIÓ A
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓ 5G

LA

POSSIBLE

1a. Afegir tres consideracions a l’Exposició de motius, després del segon, paràgraf a la
moció en el seu redactat original:
“A banda de qüestions com ara l’impacte sobre la salut o sobre el medi ambient, també
hi ha l’aspecte de la protecció de dades i si, aquesta, es pot veure compromesa per la
implantació i desplegament del 5G.
Així, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tracta el tema al document
Introducción a las tecnologías 5G y sus riesgos (publicat el passat mes de maig), on
s’assenyala la necessitat d’adaptar la normativa de la Llei de Protecció de Dades a les
possibilitats que genera la tecnologia 5G: El establecimiento de un marco de confianza
en la seguridad de los tratamientos de datos en 5G es un factor imprescindible. Es
necesario adaptar la normativa vigente para establecer garantías adecuadas al
tratamiento de la nueva información de tráfico, y sobre todo, en relación con su
conservación […] La amenaza a la privacidad que suponía en el año 2007 la
conservación de información de geolocalización no es comparable a la que puede
suponer un escenario en el que se han desplegado redes 5G.
Per altra banda, el desplegament d’aquesta nova tecnologia aprofundeix en un model de
societat capitalista clarament insostenible des del punt de vista ambiental, energètic,
social i individual, generant noves i falses necessitats per tal de fonamentar i nodrir un
sistema de consum depredador del territori i els recursos naturals.
Per últim, en un context de crisi sanitària com l’actual, provocada per la COVID-19,
que ens aboca a una crisi econòmica i social, qüestionem també l’avinentesa que aquest
sigui el moment d’implementar una tecnologia amb l’alt cost econòmic que suposa.”
2a. Afegir, en consonància amb l’anterior, una 5a. Proposta d’Acord:
“1.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta l’equip de govern municipal a demanar al
Ministerio para la Transición Ecològica y el Crecimiento demográfico i al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo si s’han pres mesures per adaptar a la Llei i la normativa
de protecció de dades la implementació, explotació i gestió del servei 5G, i quines són
aquestes.”

