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Càrrega ultraràpida per a busos

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

■ JUANMA RAMOS
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Endesa va posar ahir en funcionament a Barcelona un
punt de càrrega ultraràpida
per a autobusos elèctrics. El
carregador és un pilar situat al

La Corporació Municipal en Ple en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2016, adoptà, per la majoria que requereix la Llei, entre altres, el següent acord:
“Primer.-Aprovar definitivament la relació detallada del bé i drets afectats pel “Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires”, els quals són objecte d’ocupació i/o expropiació, per a l’execució del projecte esmentat i que tot seguit es detalla:
Finca registral afectada
5234
Finca cadastral
5922203DF0952S0001JI
Propietari
Recuperados del Anoia,SL
Interessat 1
Banco Santander Central Hispano,SA
Interessat 2
Hispavic Industrial,SA
Interessat 3
Catalana de Gas, SA
Superfície a expropiar
385,00 m2
Elements afectats
Consideració terrenys
Urbà
DESCRIPCIÓ DEL BÉ OBJECTE D’EXPROPIACIÓ i que forma part de la finca registral 5234, i de la qual s’haurà de segregar:
“URBANA: Sistema viari i protecció del mateix al Polígon Industrial Anoia. Porció de terreny de 385 m2 situat a Sant Esteve Sesrovires, de forma triangular,
que limita, pel nord-est, en diagonal amb una lleugera curvatura, amb una longitud de 43 m lineals, amb la finca matriu de la qual se segrega, finca registral
5234, pel sud, amb una longitud de 29 m lineals i per l’oest, amb una longitud de 31m lineals, amb el sistema viari de connexió del PI Can Margarit amb el PI
Anoia.”
La relació del bé i drets objecte d’expropiació són com a conseqüència de la necessitat de millora dels accessos al futur Polígon Industrial Can Margarit, i de
les actuacions fora de l’àmbit per tal de connectar el futur polígon industrial amb la carretera B-224, actuacions considerades pel planejament com a càrregues
externes de l’àmbit de gestió. És a dir, poder executar les obres de connexió del Sector de Can Margarit amb el carrer Comerç al polígon industrial Anoia.
Aquesta afectació de caràcter expropiatori de superfície 385 m2 és com a conseqüència de l’aprovació definitiva del “Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires”, aprovat en sessió ordinària del Ple de data 21 de març de 2012.
Segon.-Declarar la utilitat pública i l’interès social de l’execució del “Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires”, així com la necessitat d’ocupació del bé i drets afectats, i que tot seguit es relacionen:
Finca registral afectada
5234
Finca cadastral
5922203DF0952S0001JI
Propietari
Recuperados del Anoia,SL
Interessat 1
Banco Santander Central Hispano, SA
Interessat 2
Hispavic Industrial, SA
Interessat 3
Catalana de Gas, SA
Superfície a expropiar
385,00 m2
Elements afectats
Consideració terrenys
Urbà
DESCRIPCIÓ DEL BÉ OBJECTE D’EXPROPIACIÓ i que forma part de la finca registral 5234, i de la qual s’haurà de segregar:

