Segon.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta autorització al compliment dels requisits i condicions
que es detallen, d’acord amb allò que es desprèn de l’informe tècnic de data 17 d’octubre de
2017 incorporat a l’expedient: /.../
Tercer.- Facultar a l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Quart.- Publicar aquesta resolució per a coneixement general, en compliment d’allò que
disposa l’art. 45 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució, en deguda forma a Telefònica de España, S.A.
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.
Els Hostalets de Pierola, 27 de novembre de 2017
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Primer.- Aprovar el Pla de Desplegament d’una nova xarxa d’accés de nova generació
mitjançant fibra òptica fins a la llar (FTTH) al casc urbà dels Hostalets de Pierola, presentat
per Telefónica de España, SA, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de
maig, de Telecomunicacions, sense perjudici de tercers, salvant el dret a la propietat i
supeditat a l’obtenció d’altres autoritzacions que puguin ser preceptives.

Data 15-12-2017

“APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA AL CASC
URBÀ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en data 9 de novembre
de 2017, va adoptar el següent acord que en la seva part dispositiva diu:
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