
Dilluns, 20 d'abril de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre la notificació als propietaris dels vehicles abandonats a la  
via pública per poder procedir al seu tractament en qualitat de residu sòlid urbà

Havent-se realitzat, per part de la Policia Local, les notificacions a les persones propietàries dels vehicles abandonats a 
la via pública per poder procedir al seu tractament en qualitat de residu sòlid urbà, i no havent-se pogut notificar als 
titulars dels vehicles que seguidament es detallen, es procedeix a la notificació mitjançant la publicació de l’anunci al 
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA, als efectes d’allò assenyalat a l’art. 59.5 de la Llei 30/92.

MATRÍCULA           MARCA            MODEL  

B-1604-ST Ford Escort
B-8508-SZ Renault Safrane
9775-FVN Kia Carnival
B-7388-SZ Suzuki Swift
B-5518-OM Seat Ibiza
B-3506-SC Nissan Maxima

D’acord amb l’apartat 1r. de l’article 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat  
vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, modificat per la Llei 11/99 de 21 d’abril, es fa pública la 
llista de vehicles traslladats a dipòsit per un temps superior a 60 dies i/o provinents d’abandonament a la via publica, 
perquè en  el  termini  dels  quinze  dies següents  a  la  recepció  de  la  present,  procedeixin  a  la  seva  retirada,  previ 
abonament  de les despeses  derivades del  seu trasllat  i  dipòsit,  fent  esment  que,  en  el  supòsit  de no acomplir  el 
requeriment formulat, es procedirà al seu tractament en qualitat de residu sòlid urbà, el que implicarà el seu immediat 
desballestament, sens perjudici de l’inici de l’expedient sancionador en els termes previstos en el títol tercer de la llei  
6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus.

De conformitat amb el que disposa l’article 59, punts 4 i 5, de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, i atesa la impossibilitat  
de notificar als interessats, es publica el present anunci per als efectes corresponents.

Palau-solità i Plegamans, 9 d’abril de 2015
L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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