
Dimecres, 25 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

EDICTE

Havent estat adoptat en sessió plenària de data 17 de desembre de 2014 l'acord d'aprovació inicial de Modificació del 
reglament regulador del servei d'estacionament gratuït, amb horari limitat (zona vermella) en diverses zones del municipi 
de la Garriga, i al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament 
elevat a definitiu el mateix, el text modificat del qual es fa públic, en compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2  
d'abril, reguladora de les bases del règim local, article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  REGULADOR  DEL  SERVEI  D'ESTACIONAMENT  GRATUÏT,  AMB  HORARI 
LIMITAT  (ZONA  VERMELLA)  EN  DIVERSES  ZONES  DEL  MUNICIPI  DE  LA  GARRIGA,  ART.  17.  REDACTAT 
DEFINITIU.

Article dissetè: Les denúncies que s'interposin per manca de mecanisme que indiqui l'hora d'arribada i les que es posin, 
tot i tenir disc horari, per haver excedit el temps màxim d'estacionament permès, podran ser cancel·lades, sense donar 
lloc a sanció, si l'usuari/a, dins les dues hores següents a la que figura a la notificació d'aquella, adquireix un tiquet 
anul·lació de denúncia mitjançant el pagament de 5 EUR a la màquina expenedora i el diposita a la bústia d'aquesta 
màquina.

Contra  el  present  acord  es  podrà  interposar  pels  interessats  un  recurs  contenciós  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 de la publicació d'aquest anunci,  de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La Garriga, 16 de febrer de 2015
L'alcaldessa, Meritxell Budó Pla

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