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Núm. 3.167
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU
Anunci
...
De conformitat amb el que determina
l’article 93 del TRLCAP aprovat pel RD
2/2000 de 16 de juny, el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en sessió
del dia 24 de gener de 2003, ha adjudicat
la venda següent:
Finca: Parcel·la núm. 6 del Sector
Industrial III de Sant Feliu de Buixalleu,
inscrita al Tom 2768 de Buixalleu, llibre
51, foli 147, finca 1.521, inscripció 1a.
Adjudicatari: INDÚSTRIAS DEL
MUEBLE DE CARDEDEU, SA
Import de la venda: 1.626.437,62
euros (IVA exclòs).
Sant Feliu de Buixalleu, 7 de febrer
de 2003.— L’Alcalde. Signat: Vicenç
Domènech Pérez.
...

Núm. 3.212
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Àrea d’Urbanisme,
Obres i Medi Ambient
Anunci
...
Unitat de Planejament i Gestió. / frm
Expedient: 1582/02
L’Ajuntament Ple en sessió de 31
d’octubre del 2002, va aprovar inicialment L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LA INSTAL.LACIÓ D’EQUIPS DE
SEGURETAT, DE CONTROL I DE
MESURA DEL SUBMINISTRAMENT
DE SERVEIS.
L’esmentat acord d’aprovació inicial,
juntament amb el projecte d’ordenança
proposada, s’ha sotmès al tràmit d’informació pública i audiència als interessats
pel termini de 30 dies, sense que durant
l’esmentat termini s’hagin presentat cap
reclamació, suggeriment o al·legació, per
la qual cosa l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva d’acord amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 162.2.c.) de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya.
Contra l’aprovació definitiva de

l’Ordenança, que és definitiu i posa fi a
la via administrativa, es pot interposar
recurs contenció administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al d’aquesta publicació.
El text íntegre de l’Ordenança reguladora de la instal·lació d’equips de
seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis és el següent:
“””ORDENANÇA REGULADORA
DE LA INSTAL.LACIÓ D’EQUIPS DE
SEGURETAT, DE CONTROL I DE
MESURA DEL SUBMINISTRAMENT
DE SERVEIS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La varietat i densitat de les xarxes de
serveis que s’instal·len a la via pública
fa precís de prendre mesures per tal de
procurar que se’n faci una utilització
equilibrada i racional.
Amb aquest objectiu general com a
marc de referència, la Corporació ha
considerat que una de les primeres qüestions a resoldre és la regulació de la instal·lació d’aparells de control, de seguretat i de mesura dels subministraments
domiciliaris de serveis que s’instal·lin,
perquè l’actual inexistència de pautes
provoca problemes d’ubicació a alguns
edificis antics de la ciutat, que han
d’acceptar exigències innecessàries per
part de les companyies explotadores,
sense que representi minva de seguretat.
ARTICLE 1.- Els quadres d’aparells de mesura de control i de seguretat
per habitatges unifamiliars, habitatges
aïllats, comerços, activitats industrials,
apartaments, edificis plurifamiliarts i
qualsevol altre punt de consum de subministraments de serveis, tant si es tracta
d’usos privats o comunitaris, hauran
d’instal·lar-se:
a) Empotrats als murs de tanca.
b) Empotrats a la façana de l’edifici,
llevat que es tracti de façanes protegides.
c) Dins de locals accessibles des
d’espais comunitaris integrats a l’edificació.
d) Dins d’armaris o locals habilitats
en els vestíbuls dels edificis.
ARTICLE 2.- Les construccions per
a residència unifamiliar i les de residència aparellada tan sols podran optar entre
totes les modalitats establertes als apartats a), b), c) i d) de l’article precedent i
en cas d’optar per la a) ó b) vindran
obligades a col·locar una portella amb
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tanca normalitzada d’acord amb les normes que tingui fixades la companyia
subministradora corresponent. La portella haurà d’anar enrasada amb la construcció de l’edifici i feta amb materials o
tractaments superficials similars als dels
murs i parets del mateix, de textura
opaca, a fi d’evitar que els equips del
receptacle siguin visibles des de la via
pública.
ARTICLE 3.- Les instal·lacions integrades en els murs de tanca no podran
modificar les dimensions d’aquesta,
d’acord amb el que estigui establert pel
vigent Pla General d’Ordenació Urbana.
ARTICLE 4.- Les instal·lacions
corresponents a edificis plurifamiliars o
multiús diferents de les contemplades a
l’article 2, hauran d’optar, alternativament, entre les dues modalitats d’instal·lació assenyalades pels apartats c) i
d) de l’article 1. Als edificis catalogats,
les instal·lacions s’hauran d’adaptar a les
modalitats a), c) i d)
ARTICLE 5.- Els projectes d’obres
de nova planta que es presentin a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, hauran de fer referència obligatòria a la ubicació concreta que s’hagi de
donar als quadres de comptadors, de
control i de seguretat dels subministraments de serveis a l’edifici. En el supòsit que s’hagués omès aquesta indicació,
la seva realització estarà condicionada a
la prèvia sol·licitud i obtenció d’una
llicència d’obres menors independent de
la llicència d’obres majors que s’hagués
de concedir per a la legalització de l’edifici.
ARTICLE 6.- Els provisionals
d’obres, s’hauran de situar fora de la via
pública, ancorats sòlidament en el terra o
en paraments verticals. No esta permès
ancorar-los sobre bidons plens de terra o
sorra. No està permès en cap cas utilitzar
el sòl i vol de la via pública per aquesta
instal·lació, encara que es situí dins de la
tanca protectora de l’obra en el seu cas.
DISPOSICIÓ
TRANSITÒRIA.Totes les obres en execució que incompleixin l’article 6, s’hauran d’adaptar a
aquesta ordenança en un temps inferior a
8 mesos.”””
El que es publica als efectes oportuns.
Sant Feliu de Guíxols, 11 de març
del 2003.— L’Alcalde. Signat: Joan
Alfons Albó i Albertí.
...

