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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE DEIÀ

2954 Requeriment al titular per la retirada del seu vehicle de la vía pública

Degut a la impossibilitat de localitzar els interessats, es procedeix d’acord amb l’establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu:

Es notifica a les persones interessades que ha estat dictada la següent Resolució de Batlia dins dels expedients 1/2009 i 2/2009 en matèria de
vehicles abandonats i es comunica que els interessats disposen d’un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions, així com
aportar documents i proves i que els expedients es poden consultar a l’Ajuntament, en les oficines municipals (C/ Porxo, 4. Deià).

ANTECEDENTS:

Dos vehicles turismes de marques Peugeot 106 amb matrícula IB8344BS i Seat Ibiza amb matrícula IB0781DD, fa més de tres mesos que es
troben estacionats al camí d’es Molí i al carrer Clot, ocasionant molèsties als veïnats, en estat de residu i sense cap possibilitat de localitzar
els seus propietaris, segons els informes de la Policia Local de data 30 de desembre de 2016.

FONAMENTS DE DRET:

En cas que un vehicle es consideri residu sòlid, el titular o posseïdor del vehicle n’és responsable, excepte si es lliura a l’Ajuntament o a un
gestor autoritzat, de conformitat amb l’article 33.2 de la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus.

Considerant que el posseïdor actual, d’acord amb l’informe policial abans esmentat, seria l’Ajuntament de Deià, per la ubicació del cotxe a
un carrer de titularitat municipal com és el C/ Teix.

Per tot l’anteriorment exposat, HE RESOLT:

1.- Declarar abandonats i tractar com a residus sòlids urbans els vehicles turismes marques Peugeot 106 amb matrícula IB8344BS i Seat Ibiza
amb matrícula IB0781DD, dels quals no es localitzen els seus titulars.

2.- Ordenar al servei municipal corresponent la retirada dels esmentats vehicles i la seva entrega al gestor autoritzat més a prop.

3.-Que es publiqui la present resolució mitjançant el Tauler d’anuncis municipal i al BOIB.

La qual cosa els notific pel seu coneixement i efectes oportuns, comunicant-los que podran interposar recurs de reposició davant aquesta
Batlia, dins del termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, així com a recurs contenciós-administratiu que podran
interposar dins de 2 mesos comptats a partir del dia següent al del rebut de la present notificació, davant la Sala Contencios-Administratiu de
Palma, podent també interposar qualsevol altre que considerin pertinent.

 

Deià a 28 de febrer de 2017

La Batlessa,
Magdalena López Vallespir
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