Expedient: 1811/2017 eTRAM -Masmovil Broadband SAU despliegue de red
Assumpte: Anunci

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell, en data 02/07/2018, va adoptar
el següent acord que en la part dispositiva diu:
Primer.-Aprovar el Pla de Desplegament d’una xarxa de fibra òptica FTTH a Taradell,
presentat per Masmovil Broadband SAU, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei
9/14 de Telecomunicacions, sense perjudici de tercers, salvant el dret de propietat,
supeditat a l’obtenció de les autoritzacions preceptives.
Segon.-Condicionar l’eficàcia d’aquest acord al compliment dels requisits i condicions
que es detallen a l’informe de l’arquitecte municipal de 1 de juliol de 2018 següents
1. L’acord d’aprovació del PD afecta exclusivament als treballs de les
instal·lacions, no als treballs d’obra civil i que per als quals caldrà sol·licitar la
llicència corresponent.
2. No serà admès cap creuament de carrer per xarxes aèries. De l’observació dels
plànols es detecta que aquest pas aeri es dóna als carrers Rocaguinarda, del
Vapor, Francesc Camprodon, Pça. Santa Llúcia i Ramon Pou. Per tant caldrà
corregir aquesta situació de forma que l’autorització no admetrà en cap cas
aquests passos de xarxa aèria.
3. Els traçats en façana es situaran el més agrupats possible amb les actuals
xarxes de coure i sense duplicar traçats.
4. Quan es treballi en xarxa soterrada de nova implantació, caldrà recavar
prèviament la informació de les diferents companyies de serveis als efectes de
la seguretat de les operacions i, amb el condicionant de respectar distàncies
mínimes de seguretat establertes per a cadascun dels serveis.
5. Caldrà aportar full de tècnic competent en la direcció de les obres
d’implementació de la xarxa de fibra òptica FTTH.
Tercer.-Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació, en el web
municipal i en el DOGC, per a coneixement general, en compliment d’allò que disposa
l’art. 45 de la Llei 39/15, de procediment comú de les administracions públiques.
Quart.-Notificar aquest acord a Masmovil Broadband SAU.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa i sense perjudici que es
consideri oportú plantejar altres recursos, es pot interposar recurs potestatiu de

reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
publicació. Altrament, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

Taradell, 7 de setembre de 2018
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde
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