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AMENT DE CUBELLES

F t .'

I:y ::ió d' Assoc íocionsqe v€ihs de cUBELLdi
Nif.; 6-6te4seis

DADES PERSONALS
Nom ¡ eognoms o raé soc¡al
FEDERACIO D'ASSOC/ACTONS DE VEiNS - AMICIJ. NIJCU ANNC "t[fkruu, *c4:4+ lfitf

Nom i cognoms o raó social (Representant)

Enric Delgado Jurado - Luis Criado Navarro - Me lsabelBalboa
DNUNIF

úsr'¿-/É: <2_
Carrer, plaga.,,
Picasso - Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
14 - 58, btC,2-3

Població
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938953101

Correu electrónic
i nmal luis @ tel efon ica. net

Fax

EXPOSA
constar els fets ¡ raonaments en vostra

A L'ATENCIO DE L'ALCALDIA

Un cop feta la consulta a la Generalitat de Catalunya, referent a la legalitat o il.legalitat de les mal anomenades, "pilons",
fa mateixa ens respon fen referent al Decret 135/ 1995 de 24 de marg de desplegament de la Llei 2011991 de 25 de
novembre: que tot i esser legals aquestes tenen que cumplir uns requisits
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SOL'LICITA
(Concreteu aquí la vostra pdició de la manen nÉs cla¡a possible!

Seria de bon grau tenir una reunió urgent amb la lllma. Alcaldessa de Cubelles, Sra. D'. Mónica Miquel i Serda, per
constatar les nostres discrepancÍes amb aquests "pílons".

Si no tenim resposta per part de lAjuntament de Cubelles, Alcaldía, a curt termini (dues setmanes), ens veurem obligats a
fer ús del nostres drets.

IL.LUSTRíSSIMA SENYORA



Ajuntament de Cubelles

Plaga de la Vila ne 1

08880 Cubelles

Alcaldia

Cubelles a 14 de marg de 2013

President Federacíó VeTns Cubelles

Enric Deleado'\
'f l>+r*\/- Ylill'' "
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lllma. Sra. Alcaldessa;

La Federació d'Associacions de VeTns, l'Associació de Veins del Nucli

Antic i AMICU, un cop feta la consulta a La Generalitat de Catalunya, referent a la legalitat o

il.legalitat dels "pilons" o "bolardos", la mateixa ens respon fen referencia al Decret 1351L995,

idiu: "aquestes pilones no compleixen ni s'ajusten a la normativa vigent"-

Li demanem una reunió urgent per parlar d'aquesta resolución.

Atentament

President d'AMICU


