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LUIS CRIADO NAVARRO
AMIC CUBELLES

C. Joan Roig i Piera, 3-5
08880 CUBELLES

Benvolgut Sr. Criado,

En relació a la instánciade data 18 de febrer de2010, i registre d'entrada número 201012807,
sobre els problemes de recepció del senyal de televisió digital terrestre que li traslladen els socis
i sÓcies de la seva entitat, li trasllado quin són els passos duts a terme per aqllest Consistorj.

Com a administració local no tenim competéncies en matéria de telecomunicacions, ja que
aquestes coresponen als govern autonómics. Des de fa més d'un any, a través de la regidória de
Comunicació, es mantenen contactes amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya que és qui porta a terme el desplegament tecnoldgic
de la televisió digital terrestre. Davant dels problemes de recepció en gairébé tot el municipi, el
mes de juliol de 2009 es va sol'licitar una reunió amb el secretari general, Sr. Jordi Bosch, á qui
se li va traslladar la situació i l'enorme preocupació del Consistori davant els problemes de
recepció del senyal. Posteriorment, el mateix secretari es va traslladar al municipi de Cubelles
I'octubre de 2009 i es va reunir amb els presidents de les associacions de veihs, instal.ladors i
agents de la propietat immobiliária del municipi, per recollir les seves inquietuds. Igualment, un
técnic col'laborador de la Secretaria de Telecomunicacions va tornar a recollir lei incidéncies
técniques dels instal'ladors i el Ministeri de Telecomunicacions va traslladar el bus informatiu
de la TDT al municipi de Cubelles, el passat mes de novembre.

Amb tot aixd, vam acordar que totes les queixes rebudes, tant de particulars com de col.lectius,
seran traslladades a la Secretaria perqué tingui constáncia de la dimensió del problema i prengui
les mesures oportunes per tal de solucionar aquesta situació que, amb l'ápagada unulógi.u,
s' agreuj a considerablement,

Per tot aixó, agraeixo la seva comunicació, que formará part del llistat de queixes que estem
recollint per traslladar-les a la Generalitat de Catalunya, i li pregó traslladi aquesta infómació a
la resta de socis i sócies de la seva entitat. Confiem que la Secretaria de Télecomunicacions i
Societat de lp Informació resoldrá aquesta situació i garantirá una recepció del senyal de TDT
correctq i de/qualitat.
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Regidor de Comunicació

Cubelles, 11 de marg de 2010
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