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Corbera de Llobregat, 26 de juny de 2000.#
LAlcalde, Pere Alegrí i Navarro.#
022000022877
)

Corbera de Llobregat#
EDICTE#
Iniciat procediment dexpropiació de la
porció de terreny situada al carrer Pau
Casals, s/n £-UTM 0458204£- de superfície 41
mts.2, per tal de destinar£-la a lús públic de
vialitat, es fa pública la relació de propietaris
i béns afectats a lobjecte que, en el termini
de quinze dies comptats a partir del següent
al de la inserció daquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, els interessats puguin
formular al·legacions, aportant totes aquelles
dades que permetin la rectificació dels possibles errors que sestimin comesos en la relació que es fa pública.#
Als sols efectes de la subsanació derrors
en la descripció material i legal dels béns,
qualsevol persona natural o jurídica podrà
comparèixer al·legant quants antecedents o
referències estimi pertinents.#
Relació de béns i drets afectats#
Nom del propietari: Ma. Antonieta Roig
Castellana.#
Domicili: C/ Carril, 47, 3r 3a. 08750
Molins de Rei.#
Descripció de la finca: Porció de terreny
de forma sensiblement rectangular, situada al
carrer Pau Casals, número 6. Té una superfície total amidada sobre plànol de 41 m2.
Limita al nord, est i oest amb el carrer Pau
Casals, i al sud amb la pròpia finca de que
segrega.#
La finca matriu es troba construïda, amb
accés per la part inferior pel carrer Andreu
Cerdà, número 45, si bé la porció afectada
no es troba construïda existent només una
tanca de filat amb el límit amb el carrer.#
Tipus dafectació: Al sistema viari.#
Supòsit expropiatori: Actuació assistemàtica en sòl urbà de casc.#
Corbera de Llobregat, 15 de juny de 2000.#
LAlcalde, Pere Alegrí i Navarro.#
022000022875
)

Esplugues de Llobregat#
ANUNCI#
LAjuntament dEsplugues de Llobregat,
mitjançant acord plenari de data 10 de maig
denguany, va resoldre extingir el lloc de
col·laboració de Vicesecretari Classe 1a daquest Ajuntament, així com modificar la
plantilla municipal en el sentit damortitzar la
plaça de Vicesecretari.#
Dacord amb el que disposa larticle 126.3

¢

del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
dabril, en relació amb el contingut de larticle 446 de lesmentat cos legal, sexposa al
públic durant el termini de quinze dies
hàbils, dintre del que sadmetran reclamacions i suggeriments davant del Ple, qui, si
escau, les resoldrà.#
Si finalitzat el termini dexposició no shaguessin presentat reclamacions, lesmentada
modificació sentendrà aprovada definitivament.#
Esplugues de Llobregat, 14 de juny de
2000.#
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.#
022000022407
)

Esplugues de Llobregat#
ANUNCI#
LAjuntament Ple, en sessió ordinària de
data 12 dabril de 2000, va acordar aprovar
inicialment lOrdenança reguladora de la instal·lació dinfrastructures de telecomunicació.
Transcorregut el termini dexposició pública
sense que hagi estat presentada cap al·legació, aquesta ordenança resta aprovada definitivament, procedint a continuació a la seva
íntegra publicació:#
ORDENANÇA REGULADORA DE LA
INSTAL·LACIÓ DINFRASTRUCTURES DE
TELECOMUNICACIÓ#
DISPOSICIONS GENERALS#
Article 1#
Objecte#
La present ordenança té per objecte regular les condicions dubicació i instal·lació de
les infrastructures de telecomunicació i radiocomunicació en làmbit del municipi dEsplugues, per tal que la seva implantació produeixi la menor ocupació despai i el menor
impacte visual i mediambiental.#
Article 2#
Infrastructures de telecomunicació en els
edificis#
1. En tots els edificis de nova planta o en
les actuacions de reforma de grau alt en edificis existents, caldrà preveure la reserva despai per les conduccions i instal·lacions de
connexió de les possibles antenes que shan
de situar a la coberta dels habitatges. Això
sense perjudici de allò que disposa el Reial
Decret Llei 1/1998, dinfrastructures de telecomunicació.#
2. Es considera antiestètica als efectes de
larticle 6.1b de lesmentat Reial Decret Llei,
la col·locació dantenes individuals quan el
nombre de les instal·lades sigui superior a
dues. En aquest cas, serà obligatòria la
instal·lació de la infrastructura comú daccés
als serveis de telecomunicació, fins i tot en

els edificis ja construïts.#
REQUISITS I LIMITACIONS PARTICULARS APLICADES A
LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS DANTENES#
Article 3#
Tipus dantenes#
Als efectes daquesta Ordenança sestableix la següent tipologia dantenes:#
1. Tipus A: Antenes de recepció de programes dels serveis públics o comercials de
radiodifusió i televisió o altres serveis de telecomunicació, com digitals sense cordó millorades (DECT) ) i altres de tecnologia anàloga.#
2. Tipus B: Antenes demissió de programes dels serveis públics o comercials de
radiodifusió i televisió.#
3. Tipus C: Antenes de radioafeccionats.#
4. Tipus D: Radioenllaços i comunicacions
privades.#
5. Tipus E: Instal·lacions per a telefonia
mòbil personal, sistemes de substitució de la
xarxa cablejada i altres serveis de telefonia
pública. Sinclouen en aquest tipus dantenes
les necessàries per a lemissió de telecomunicacions digitals sense cordó millorades
(DECT) ) i altres de tecnologia anàloga.#
Article 4#
Antenes de recepció de programes dels
serveis públics o comercials de radiodifusió i
televisió o altres serveis de telecomunicació,
com digitals sense cordó millorades (DECT) )
i altres de tecnologia anàloga. (Tipus A)#
1. No sen podran instal·lar a les obertures,
finestres, balconades, façanes i paraments
perimetrals dels edificis, llevat que, dacord
amb les Ordenances dedificació, sigui possible evitar£-ne la visió des de qualsevol via o
espai dus públic o caràcter comunitari, mitjançant els escaients elements constructius
permanents.#
2. No sen podran instal·lar en els espais
lliures dedificació, tant dus públic com privat.#
3. Les actuacions arquitectòniques que
impliquin una intervenció conjunta duna illa
de cases hauran de preveure un únic sistema
per cada funció.#
4. A lexterior del volum edificat només es
podrà instal·lar un únic sistema de recepció
per cada edifici i per cada funció que no es
pugui integrar tecnològicament amb altres en
un mateix sistema. Únicament sexceptuen
daquesta regla les antenes protegides de ser
vistes en les condicions del primer paràgraf
daquest article. En cas dhaver£-hi una antena
instal·lada a ledifici, aquesta tindrà el caràcter dantena col·lectiva i el propietari de limmoble o la comunitat de propietaris haurà
dadoptar les mesures necessàries perquè tothom qui ho vulgui pugui connectar£-shi. Això
implicarà rescabalar qui hagi pagat la
instal·lació de lantena en la part proporcional.#
5. Quan sinstal·lin a la coberta dels edificis, caldrà elegir la ubicació que millor eviti
que siguin vistes des de les vies i espais
públics i que sigui compatible amb la seva
funció.#
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6. Les antenes en les quals no sigui predominant una sola dimensió sobre les altres
dues, com les parabòliques i les de torre
composta, que sinstal·lin en edificis o conjunts catalogats o en edificis situats en les
vies principals, shauran de col·locar de la
forma més adequada per evitar qualsevol
impacte desfavorable sobre ledifici, conjunt
o via protegida. Amb aquest objecte, el seu
projecte haurà de contenir la proposta de la
solució adoptada amb una justificació raonada i motivada que és la millor entre totes les
possibles, la qual caldrà que tingui linforme
favorable dels serveis tècnics competents.#
7. Les línies de distribució entre la base
del sistema de recepció del senyal i el sistema damplificació, i entre aquest i els derivadors de cada pis, hauran danar encastades o
soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre edificis ja construïts degudament
autoritzats, es podran col·locar preferentment
en tub rígid o amb cable despullat de color
neutre, en terrats, parats interiors no vistes i
patis de serveis interiors del edificis. Per a
aquestes excepcions, caldrà aportar una
memòria justificativa de la seva excepcionalitat, una proposta dubicació i materials
emprats, i també la definició sobre plànols
del seu traçat a escala 1:50, com a mínim,
sempre que tècnicament sigui possible.#
8. En cap cas les antenes no podran incorporar llegendes o anagrames que puguin
interpretar£-se que tenen caràcter publicitari i,
si són visibles, només podran ser de color
neutre.#
9. En cas que la petició per a la instal·lació
de lantena sigui formulada per un operador
de sistemes demissió per satèl·lit, caldrà que,
a més de la documentació prevista en la present Ordenança, justifiqui que no és possible
captar el senyal duna altra antena, encara
que aquesta no es trobi en el mateix edifici
on labonat pretengui connectar£-se.#
Article 5#
Antenes demissió de programes dels serveis
públics o comercials de radiodifusió i
televisió (Tipus B)#
1. Les antenes demissió dels programes
dels serveis públics o comercials de ràdio i
televisió únicament es podran instal·lar en els
complexos i espais previstos a lefecte.#
2. Mitjançat la instrucció del corresponent
expedient, el Ple de lAjuntament podrà autoritzar dels esmentats complexos. Aquest
expedient contindrà, en tot cas, la justificació
de la necessitat daquest complex, fonamentada en la manca de capacitat dels ja existents o en el pla dimplantació que desenvolupi raonadament els requeriments tecnològics que en palesin la necessitat i que no
compleixen els ja existents.#
Article 6#
Antenes de radioafeccionats (Tipus C)#
1. Les antenes per a radioafeccionats que
no quedin fora de la vista des de qualsevol
via pública o espai de caràcter públic o
comunitari, només es podran instal·lar a les
cobertes dels edificis.#

¢

2. La instal·lació de qualsevol tipus dantena daquesta mena en edificis o conjunts
catalogats o vies principals estarà sotmesa a
les mateixes garanties de inocuïtat per als
elements a protegir i lautorització, en el seu
cas, haurà de ponderar limpacte sobre el
propi edifici o conjunt i sobre el seu entorn.#
3. Lautorització per a la instal·lació de
més duna antena per a aquesta funció, en un
mateix edifici, serà discrecional per a lAjuntament, i es basarà en els previsibles efectes
de contaminació visual que es puguin produir.#
4. Un radioafeccionat no podrà disposar
de més duna instal·lació daquesta mena en
un edifici, i això únicament quan sigui titular
dun habitatge o local en aquest edifici.#
Article 7#
Radioenllaços i comunicacions privades
(Tipus D)#
1. Com a norma general, les antenes per a
radioenllaços i comunicacions privades,
degudament autoritzades per ladministració
competent en telecomunicacions, shauran
instal·lar als complexos que es puguin preveure a lefecte, llevat que es situïn en sòl
qualificat de serveis tècnics o amb altra qualificació urbanística que permeti expressament aquest ús, o que quedin fora de la vista
des de qualsevol via pública i espai dus privat o públic.#
2. Excepcionalment, i mitjançant la presentació del pla dimplantació que justifiqui
la necessitat dinstal·lar algun o alguns elements de la xarxa en situació diferent, sen la
ubicació sobre la coberta dedificis; en qualsevol cas, lautorització estarà sotmesa a la
garantia dinocuïtat , que saplicaran amb
independència de la seva aparença o forma.#
3. Les antenes de les comunicacions de
caràcter oficial (en particular les dels serveis
de seguretat pública i defensa) també se sotmetran a les normes precedents amb les
especialitats exigides per les seves circumstàncies i necessitats peculiars.#
Article 8#
Instal·lacions per a telefonia mòbil personal,
sistemes de substitució de la xarxa cablejada,
altres serveis de telefonia pública i demissió
de telecomunicacions digitals sense cordó
millorades (DECT) i altres de tecnologia
anàloga (tipus E)#
1. Els sistemes de substitució, en cas davaria de la xarxa cablejada per a enllaços per
ràdio i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública, així com les dantenes les
necessàries per a lemissió de telecomunicacions digitals sense cordó millorades (DECT) i
altres de tecnologia anàloga, estaran subjectes a laprovació prèvia del pla dimplantació
de desenvolupament del conjunt de tota la
xarxa dintre del terme municipal, en el qual
caldrà justificar la solució proposada amb
criteris tècnics de cobertura geogràfica i en
relació amb les altres alternatives possibles.
Lesmentat pla haurà de definir, també, la
tipologia de les antenes per a cada emplaçament.#

2. Els operadors hauran de presentar el pla
dimplantació de cobertura actualitzat.#
3. Les antenes de Tipus E hauran dutilitzar
la millor tecnologia disponible que sigui
compatible amb la minimització de limpacte
visual.#
4. Limitacions dinstal·lació:#
a) No sautoritzarà la instal·lació dantenes
de Tipus E que no resultin compatibles amb
lentorn perquè hi provoquin un impacte
visual no admissible.#
b) Amb caràcter general no sautoritzarà la
instal·lació dantenes de Tipus E en edificis o
conjunts protegits, llevat dels casos concrets i
excepcionals, previ informe del serveis tècnics competents.#
5. les llicències per a la instal·lació dantenes de Tipus E tindran el caràcter de revisables a instància de lAjuntament, transcorregut el termini de dos any, des de la data de la
llicència o la seva darrera revisió. Els criteris
per a aquesta revisió es fonamentaran en leventual existència de noves tecnologies que
facin possible la reducció de limpacte visual
o mediambiental.#
6. Les sol·licituds de llicència per a la instal·lació dantenes de Tipus E seran sotmeses
a linforme previ duna comissió tècnica
designada per lalcalde.#
7. Els titulars de les antenes instal·lades
sobre edificis al moment de començar la
vigència daquesta Ordenança, hauran dajustar£-les a les seves previsions, en el termini
màxim de dos anys. En cas dincompliment,
sels retirarà la llicència.#
DE LES LLICÈNCIES#
Article 9#
Llicències#
1. Amb independència que el titular sigui
persona privada física o jurídica o un ens
públic, caldrà lobtenció dautorització municipal per a la instal·lació dantenes en els
següents casos:#
a) Tipus A: Antenes de recepció de programes dels serveis públics o comercials de
radiodifusió i televisió o altres serveis de telecomunicació, com digitals sense cordó millorades (DECT) ) i altres de tecnologia anàloga,
no caldrà la obtenció de llicència municipal
prèvia.#
b) Tipus B: Antenes demissió de programes dels serveis públics o comercials de
radiodifusió i televisió. En aquests supòsits,
amés de la tramitació de lexpedient a que fa
referència larticle 5 daquesta Ordenança,
shaurà dobtenir llicència urbanística i
permís municipal ambiental.#
c) Tipus C: Antenes de radioafeccionats,
serà necessària lobtenció de llicència dobres menors.#
d) Tipus D: Radioenllaços i comunicacions
privades, caldrà lobtenció de llicència dobres i permís municipal ambiental.#
e) Tipus E: Instal·lacions per a telefonia
mòbil personal, sistemes de substitució de la
xarxa cablejada, altres serveis de telefonia
pública i demissió de telecomunicacions
digitals sense cordó millorades (DECT) i altres
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de tecnologia anàloga, caldrà també lobtenció de llicència dobres i permís municipal
ambiental.#
2. Així mateix, cal lobtenció de llicència
prèvia per a totes i cada una de les
instal·lacions agrupades als complexos anomenats torre de comunicacions.#
3. Quan calgui, de conformitat amb
aquesta Ordenança, un pla dimplantació
previ, la llicència i el permís per a cada instal·lació individual de la xarxa només es
podran atorgar una vegada aprovat lesmentat pla i sempre que aquesta sajusti plenament a les seves previsions.#
4. Lòrgan competent per a latorgament
de la llicència i permís assenyalat es lalcalde
de lAjuntament, sense perjudici de les delegacions que pugui realitzar de conformitat
amb les disposicions de règim local.#
Article 10#
Plans dimplantació#
1. Per a laprovació dels plans dimplantació a que es refereixen els articles anteriors,
caldrà formular la sol·licitud pertinent, amb
els requisits formals de caràcter general que
determina la Llei 30/1992, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, acompanyada de tres exemplars del pla.#
2. El pla ha de tractar els següents aspectes:#
a) La disposició geogràfica de la xarxa i la
ubicació de les estacions base i antenes que
la constitueixen, en relació amb la cobertura
territorial necessària i comparativament amb
altres solucions alternatives possibles. Lesquema de la xarxa ha dincloure la localització de la capçalera, principals enllaços i
nodes, nombre, zona dubicació, cobertura
territorial, potència, freqüències i resta de
elements rellevants de les antenes i estacions
base.#
b) La incidència dels elements visibles de
la instal·lació sobre els elements que calgui
protegir (edificis i conjunts catalogats, vies
principals i paisatge urbà en general), amb
les propostes sobre adaptació de la seva aparença exterior a les condicions de lentorn.
En tot cas ha danar acompanyat de fotografies de ledifici o entorn afectat que incorporin lefecte visual de la instal·lació.#
c) Els plans dimplantació shauran dajustar als corresponents projectes tècnics, aprovats pel Ministeri de Foment, quan es tracti
de serveis finals o portadors i de difusió, de
conformitat amb allò que preveuen els articles 13, 14, 17, 25 i 26 de la Llei dordenació
de les telecomunicacions.#
d) Els plans dimplantació a presentar pels
operadors hauran de incloure, en primer lloc
la totalitat de la xarxa existent de la seva titularitat i, en segon lloc, la previsió de desenvolupament en el termini mínim dun any.#
3. En la tramitació se seguiran les normes
de procediment vigents. La competència per
resoldre la petició correspon a lalcalde,
sense perjudici de la delegació que pugui
realitzar, de conformitat a la legislació de
règim local. Les dades contingudes en el Pla
dimplantació seran tractades amb les degu-

¢

des garanties de confidencialitat.#
Article 11#
Llicencia urbanística. Requisits per a la
petició i tramitació de les sol·licituds#
1. Les sol·licituds de llicencia urbanística
per a la instal·lació dantenes dels Tipus B, D
i E, es formularan dacord amb allò que
determinen les Ordenances metropolitanes
dedificació a larticle 20 i concordats, i
caldrà adjuntar£-hi:#
a) Els càlculs justificatius de lestabilitat de
lantena amb els plànols constructius corresponents.#
b) La descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per a la protecció
contra descàrregues elèctriques dorigen
atmosfèric i per evitar interferències radioelèctriques i paràsits en altres instal·lacions.#
c) Justificació de la utilització de la millor
tecnologia quant a la tipologia i característiques del equips a implantar per tal daconseguir la màxima minimització de limpacte
visual i ambiental.#
d) Documentació fotogràfica, i gràfica, justificativa del impacte visual. Haurà daportar£se simulació gràfica de limpacte visual des
de la perspectiva de la visió del vianant.#
e) Document que expressi la conformitat
del titular, o comunitat de propietaris, de la
finca sobre la que shagin de instal·lar les
infrastructures.#
f) Declaració o compromís de mantenir la
instal·lació en perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.#
g) En particular, quan es tracti dantenes
de telefonia mòbil o de telecomunicació,
com digitals sense cordó millorades (DECT) )
i altres de tecnologia anàloga, caldrà aportar
a més a més, projecte tècnic , signat per tècnic competent, que contempli, al menys, el
següents extrems:#
I. Altura de lemplaçament.#
II. Àrees de cobertura.#
III. Freqüències demissió, potències demissió i polarització.#
IV. Modulació.#
V. Tipus dantenes a instal·lar.#
VI. Guanys respecte a una antena isotròpica.#
VII. Angle delevació del sistema radiant.#
VIII. Obertura del feix.#
IX. Alçada de les antenes del sistema
radiant.#
X. Densitat de potència (w/cm2).#
XI. Plànol demplaçament de lantena
expressat en coordenades UTM, sobre cartografia de màxim: 1:2000 amb quadrícula
incorporada. En el plànol shan de grafiar les
infrastructures que tinguin incidència sobre la
seva avaluació ambiental.#
XII. Plànol a escala 1:5000 que expressi la
situació relativa dels edificis confrontats.#
XIII. Certificació de classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació segons
el planejament urbanístic vigent.#
XIV. Plànols a escala adequada que
expressin gràficament la potència isòtropa
radiada equivalent (PIRE) màxim en W en
totes del direccions del disseny.#

XV. Justificació tècnica de la possibilitat de
compartició de la infrastructura per altres
operadors.#
2. Quan calgui lautorització del òrgans
competents de telecomunicacions o estar en
possessió duna concessió administrativa,
caldrà justificar de forma fefaent que sen disposa en formular la sol·licitud. Quan es
requereix pla dimplantació previ, caldrà justificar que la sol·licitud sajusta al contingut
del pla aprovat.#
3. Les llicències per a instal·lacions dantenes de telefonia mòbil tenen el caràcter indefinit, però podran revisar£-se dofici per part
de lAjuntament quan hagin transcorregut,
com a mínim, dos anys des de la seva autorització o darrera revisió, sempre que levolució tecnològica faci possible aplicar solucions que disminueixin el seu impacte visual
o la modificació de les condicions de lentorn faci necessari reduir limpacte. Aquesta
revisió, que no donarà dret a indemnització
de cap tipus, es realitzarà prèvia la tramitació
loportú expedient quedant garantida laudiència als interessats.#
4. Per a lautorització dantenes per a
radioafeccionats (tipus C), caldrà la sol·licitud, tramitació i obtenció de llicència dobres
menors. La sol·licitud anirà acompanyada de
fotografies actual de ledifici i de lentorn i
documentació tècnica justificativa del compliment de totes les condicions enunciades
en aquesta Ordenança. També saportarà
document que expressi la conformitat del
titular, o comunitat de propietaris, de la finca
sobre la que shagin de instal·lar lantena.#
Article 12#
Permís municipal ambiental. Requisits per a
la petició i tramitació de les sol·licituds#
La instal·lació dantenes tipus B, D i E,
resta sotmesa al permís municipal ambiental,
de conformitat amb allò que estableixen els
articles 12 i següents de lOrdenança reguladora de la intervenció integral de ladministració municipal de les activitats i
instal·lacions, (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 269, de 10£- 11£- 1999). Dit permís
ambiental es tramita i resol simultàniament
amb la llicència urbanística.#
Article 13#
Instal·lació dantenes en domini municipal#
La instal·lació dantenes sobre edificis propietat municipal, només podran ser autoritzades mitjançant una autorització sotmesa a les
disposicions reguladores del patrimoni dels
ens locals, amb independència de lobtenció
de la corresponent llicència, de les regulades
en aquesta Ordenança.#
OBLIGACIONS DELS TITULARS DINSTAL·LACIONS I
DANTENES#
Article 14#
Conservació dinstal·lacions i dantenes#
1. Els titulars de les llicències i de les concessions sencarregaran que aquestes
instal·lacions es mantinguin en perfecte estat
de seguretat i conservació. Subsidiàriament
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seran responsables daquesta obligació de
conservació els propietaris o comunitats de
propietaris de ledifici o terreny sobre el qual
estigui instal·lada lantena.#
2. Quan els serveis municipals detectin un
estat de conservació deficient, ho comunicaran als titulars de la llicència perquè adoptin
les mesures oportunes en un termini de quinze dies, o immediatament en cas durgència,
aquestes instal·lacions podran ser retirades
pels serveis municipals corresponents, a
càrrec de lobligat.#
Article 15#
Obligats al compliment#
1. Queden específicament obligades al
compliment de la present Ordenança, les
persones següents:#
a) Respecte de la instal·lació dantenes
tipus A, els propietaris dels immobles; comunitat de propietaris, en el cas que el lloc de
ubicació de lantena sigui espai comunitari, i
lempresa instal·ladora, en el cas que el servei contractat per lusuari inclogui la
col·locació de lantena.#
b) Respecte de les antenes del tipus B, les
empreses difusores del senyal corresponent.#
c) Respecte de les antenes tipus C, els titulars de la llicència de radioafeccionat.#
d) Respecte de les antenes tipus D, les
empreses titulars de les instal·lacions.#
e) Respecte a les antenes de tipus E, les
empreses operadores titulars de les antenes.#
2. En cas dincompliment dels preceptes
daquesta Ordenança, els serveis tècnics
municipals podran ordenar ladopció de les
mesures que escaiguin a fi i efecte de restablir la legalitat infringida, segons el que estableix la normativa urbanística general.#
3. Les ordres de desmuntatge i retirada de
les instal·lacions dantenes hauran de ser
complertes pels titulars en el termini de quinze dies, o immediatament en cas durgència.
En cas dincompliment, procediran a retirar£les els serveis municipals, a càrrec dels titulars, els quals hauran de pagar les despeses
corresponents a lexecució. Lordre de desmuntatge i retirada, quan no es disposi de
llicència, serà independent de lordre de
legalització, de manera que serà immediatament efectiva, mentre no estigui legalitzada
la instal·lació.#
4. Les mesures dexecució subsidiària són
independents i compatibles amb les que es
puguin imposar en concepte de sanció.#
5. Les antenes sense llicència o concessió
instal·lades sobre sòl dús o domini públic
municipal seran retirades per lAjuntament,
amb repercussió de les despeses a linteressat, a més de la imposició de les sancions
que corresponguin.#
INFRACCIONS I SANCIONS#
Article 16#
Disposicions generals#
1. Constitueix infracció administrativa tota
acció o omissió que vulneri les normes i obligacions establertes en aquesta Ordenança.#
2. La infracció de les disposicions daques-

¢

ta Ordenança pot donar lloc a les següents
actuacions de ladministració municipal:#
a) A lexigència de reposició al seu estat
originari de la situació física alterada i de
lordre jurídic infringit amb execució subsidiària de les obres a càrrec de linfractor.#
b) A lexecució forçosa de les obligacions
que hagin estat desateses pel responsable.#
c) A lexigència dindemnització pels
danys i perjudicis causats al municipi.#
3. Correspon a lalcalde latribució de sancionar les infraccions de les determinacions
daquesta Ordenança, sense perjudici de la
delegació que pugui realitzar, de conformitat
amb allò que disposa la normativa vigent.#
4. La tipificació dinfraccions daquesta
Ordenança, sestableix sense perjudici de les
tipificacions específiques que sen derivin de
les obligacions imposades per les Lleis i especialment per la normativa urbanística.#
Article 17#
Tipificació de les infraccions de lOrdenança#
1. Les infraccions es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.#
2. Són infraccions molt greus:#
a) La realització de instal·lacions tipus B,
D i E, sense disposar de les corresponents llicencies urbanística i permís municipal
ambiental.#
b) Amagar o alterar dades que hagin dincorporar £- se als expedients de llicencia i
permís.#
c) Falsejar o alterar el certificats tècnics en
aquests expedients.#
d) Les que es facin de forma conscient i
deliberada, sempre que es produeixi un
resultat danyós greu.#
e) Les que siguin concurrents amb altres
infraccions sanitàries o ambientals, o hagin
servit per facilitar£-ne o encobrir£-ne la comissió.#
f) Lincompliment reiterat dels requeriments específics formulats per ladministració
municipal.#
g) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de control i dinspecció.#
h) La resistència, coacció, o qualsevol altre
pressió exercida sobre les autoritats o agents
municipals.#
i) La reincidència en la comissió de faltes
greus en el darrers cinc anys.#
3. Són infraccions greus:#
a) La realització de instal·lacions tipus C,
sense disposar de la corresponent llicencia
urbanística.#
b) La manca de control i precaució exigible en lexercici de lactivitat, servei o
instal·lació.#
c) Lincompliment dels requeriment
específics que formuli ladministració municipal, sempre que es produeixi per primera
vegada.#
d) La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar col·laboració a la
ladministració municipal o els seus agents.#
e) La reincidència en la comissió de infraccions lleus, en els darrers tres mesos.#
4. Són infraccions lleus:#

a) La realització de instal·lacions tipus A,
sense respectar les determinacions daquesta
Ordenança.#
b) Les simples irregularitats en lobservació
de les normes contingudes en aquesta Ordenança.#
c) Les comeses per simple negligència,
sempre que lalteració o risc sigui descassa
entitat.#
Article 18#
Sancions#
1. Les infraccions daquesta Ordenança
seran sancionades dacord amb les determinacions de la legislació de règim local en la
forma següent:#
a) Les lleus, amb multa fins al 10% de la
quantia màxima legal.#
b) Les greus, amb multa fins al 50% de la
quantia màxima legal.#
c) Les molt greus, amb multa fins al 100%
de la quantia màxima legal.#
2. Les sancions es graduaran dacord amb
la gravetat de la infracció, el perjudici causat
als interessos generals, el benefici obtingut, el
nivell dintencionalitat, la reincidència, el
grau de participació i la capacitat econòmica
de linfractor.#
3. El procediment sancionador serà el que
amb caràcter general, tingui establert lAjuntament. Supletòriament serà el previst per a
les actuacions de ladministració de la Generalitat i, en el seu cas, es que reguli la legislació de lEstat.#
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA#
De les instal·lacions existents#
1. Les instal·lacions tipus A i C, que no sajustin a les previsions daquesta Ordenança
hauran dadaptar£- se en el termini de tres
anys, des de la seva entrada en vigor.#
2. Les instal·lacions tipus B, D i E, disposaran dun termini de un any, per tal adoptar
les mesures o realitzar del modificacions
necessàries per tal dadaptar£-se a les disposicions daquesta Ordenança, a partir de la
seva entrada en vigor.#
3. Pel que fa a lemissió de camps electromagnètics, les instal·lacions a que es refereix
aquesta Ordenança, hauran de complir, en
cada moment, la normativa vigent i la que
pugui establir en el futur ladministració competent. En tant en quant aquesta normativa
no sigui promulgada, serà daplicació la
Recomanació del Consell (UE), de 12 de
juliol de 1999 relativa a lexposició del
públic en general a camps electromagnètics.#
DISPOSICIÓ ADDICIONAL#
Noves tecnologies#
Quan les noves tecnologies de telecomunicacions, radiodifusió, televisió, facis
necessària la instal·lació de antenes emissores i receptores caldrà que sajustin a les previsions daquesta Ordenança i més concretament, les antenes demissió de qualsevol
mena es sotmetran seran considerades de
Tipus E, i les antenes de recepció, seran considerades de Tipus A.#
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DISPOSICIÓ FINAL#
Vigència#
La pressent Ordenança tindrà una vigència
indefinida i entrarà en vigor al dia següent de
la seva publicació integra al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.#
El que es fa públic per a coneixement
general en aplicació de lart. 162 de la Llei
8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.#
Laprovació definitiva de lOrdenança
exhaureix la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs contenciós£administratiu davant la Sala daquest Ordre
Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en un termini màxim de dos
mesos, a comptar des de lendemà de la data
de la seva publicació. I tot això, sens perjudici
dinterposar aquells altres recursos i accions
que es considerin procedents.#
Esplugues de Llobregat, 19 de juny de
2000.#
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.#
022000022408
)

Les Franqueses del Vallès#
EDICTE#
De conformitat amb allò que estableix larticle 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Finances Locals,
sexposa al públic el Compte General de la
Corporació corresponent a lexercici 1999,
juntament amb el dictamen favorable de la
Comissió Especial de Comptes, per tal que
els interessats, durant el termini de 15 dies, i
8 més, comptats a partir de lendemà de la
publicació del present edicte en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, puguin
presentar al·legacions, reclamacions, observacions o suggeriments.#
Les Franqueses del Vallès, 23 de juny de
2000.#
LAlcalde, Francesc Torné i Ventura.#
022000022900
)

Gavà#
Museu de Gavà#
INFORME#
La convocatòria pública de selecció dun
conservador de patrimoni natural, amb
caràcter laboral fix, aprovada per la Junta de
Govern del Museu Municipal de Gavà en
sessió ordinària celebrada el 19 de juny de
2000, sajusta a lestablert a larticle 21 de la
Llei 54/1999, de 29 de desembre, de pressupostos generals de lEstat per al 2000, per
tractar£-se duna Corporació local de menys
de 50.000 habitants.#

¢

«BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT
DE SELECCIÓ DUNA PLAÇA DE CONSERVADOR DE
PATRIMONI NATURAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
DEL MUSEU DE GAVÀ EN RÈGIM LABORAL FIX#
Primera#
Objecte de la convocatòria#
És convoca procés de selecció, mitjançant
el sistema de concurs de mèrits, duna plaça
de conservador de Patrimoni Natural, vacant
en la plantilla de personal del Museu de
Gavà, en règim laboral fix, amb funcions
destudi, proposta, control i execució de les
activitats tècniques derivades de la titulació
de biòleg, en làmbit de les competències del
Museu.#
Segona#
Naturalesa de la relació#
Contracte laboral de caràcter fix, amb un
període de prova de sis mesos. En el cas que
laspirant proposat pel Tribunal acrediti una
experiència en el lloc de treball igual o superior als sis mesos, la contractació sefectuarà
sense període de prova.#
Tercera#
Requisits dels aspirants#
Per prendre part en aquest procediment de
selecció serà necessari:#
a) Tenir la nacionalitat espanyola, la dalgun estat membre de la Unió Europea, o en
el cas de ser extracomunitari caldrà complir
els requisits establerts a la Llei Orgànica
4/2000, d11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració
social.#
b) Haver complert els 18 anys i no excedir
dels 50 anys en la data de finalització del termini dadmissió dinstàncies. Als efectes
esmentats de ledat màxima, es compensaran
els serveis prestats i susceptibles de comptabilitzar£-se en ordre a reunir el període de carència exigit per lInstitut Nacional de la Seguretat Social per a la prestació de la jubilació.#
c) Estar en possessió del títol de llicenciat/ada en Biologia. Cas de presentar títol
equivalent al sol·licitat, laspirant lhaurà de
lliurar degudament homologat per lorganisme competent.#
d) No patir cap malaltia o defecte físic o
que impedeixi el desenvolupament de les
funcions corresponents.#
e) No haver estat separat o acomiadat per
causa dexpedient disciplinari del servei de
cap administració pública, ni trobar£-se habilitat per a lexercici de funcions públiques.#
f) Estar en possessió del certificat acreditatiu dels coneixements mitjans de la llengua
catalana de la Junta Permanent de Català,
nivell C, o equivalent. Els aspirants que, en el
moment de presentació de la instància, no
acreditin estar en possessió del certificat
nivell C o equivalent, seran convocats durant
el procés de selecció, a realitzar una prova
per tal de determinar el nivell exigit.#
Quarta#
Sol·licituds#
Els qui desitgin prendre part en el procés

de selecció hauran de sol·licitar£- ho mitjançant instància en la qual hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions que sexigeixen a la base tercera,
llevat, si és el cas, del nivell C de Català,
adreçada al senyor Tinent dAlcalde Vicepresident del Museu de Gavà i hauran de presentar la instància al Registre General del
Museu o utilitzar el procediment que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dins del termini de vint dies
naturals a partir del següent al de la publicació de lanunci dun extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Prèviament es publicaran les
bases al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al
tauler danuncis del Museu Municipal de
Gavà.#
Els aspirants hauran dacompanyar a la
instància, una fotocòpia del DNI, una fotografia recent tipus carnet, el currículum vitae,
i aquells documents justificatius del que
sal·legui al currículum per tal que siguin
valorats a la fase de concurs. Aquests documents justificatius només es podran presentar
durant el període de presentació dinstàncies
i shauran dacreditar mitjançant documents
originals o fotocòpia compulsada. Els mèrits
insuficientment justificats no seran valorats.#
Els aspirants que tinguin la condició legal
de disminuïts hauran dadjuntar a la instància
el certificat de lEquip oficial de valoració de
disminucions, que acrediti la condició legal
de disminuït, la compatibilitat o no per a lexercici de tasques i funcions corresponents a
la plaça a cobrir i, si sescau, les adaptacions
que necessiti en el lloc de treball.#
Els drets dexamen per prendre part en la
prova selectiva es fixen en la quantitat de
3.000 pessetes, que els/les aspirants hauran
de satisfer en el moment de presentar la
instància. El pagament de limport daquests
drets es farà efectiu a les dependències del
Museu o bé per gir postal o telegràfic. En
aquest cas, es farà constar a la instància la
data i el número de la tramesa.#
Cinquena#
Admissió dels aspirants#
Un cop acabat el termini de presentació
dinstàncies, el Tinent dAlcalde Vicepresident del Museu dictarà una resolució en el
termini màxim dun mes, que es publicarà en
el tauler danuncis del Museu i de lAjuntament, en la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de les persones admeses i
excloses. Si en el termini de deu dies hàbils
no sha produït cap reclamació, la llista passarà a ser definitiva.#
Sisena#
Òrgan de selecció#
Els membres del Tribunal de selecció
seran designats pel Vicepresident en la mateixa resolució en la que saprovi provisionalment la llista daspirants admesos i exclosos i
es determini la data, lhora i el lloc de celebració del concurs i estarà format per:#
President:#

