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Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde
su notificación o desestimación presunta por
silencio.
No están legitimados para la impugnación
quienes hubiesen votado a favor del acuerdo,
por sí o por medio de representante.
Artículo 48. - Disolución
Son causas de disolución:
1. Por mandato judicial o prescripción
legal.
2. Cuando la Junta haya realizado el objeto por el que se creó.
3. En forma voluntaria, siempre que legalmente y urbanísticamente sea viable su disolución, por acuerdo de la Asamblea General
adoptado con el quórum previsto en el artículo 22, sin perjuicio del cumplimiento, por
subrogación de las obligaciones contraídas y
de las responsabilidades subsidiarias a que
pudiera haber lugar.
En los supuestos dos y tres, la disolución
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento e
inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
No se podrá acordar la disolución de la
Junta de Compensación hasta que ésta no
haya suscrito con la Administración actuante
las Actas en las cuales se formalicen las
cesiones de obras, instalaciones y dotaciones.
Artículo 49. - Liquidación
Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la liquidación de la Junta en
la forma siguiente:
1. El Presidente de la Junta de Compensación procederá a la liquidación con observancia de las instrucciones dictadas específicamente por la Asamblea General.
2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálicos, se distribuirá entre
los asociados en proporción a su participación en la Junta de Compensación
Cornellà de Llobregat, 13 de juliol de
2009.
L'Alcalde, p.d.f., la Cap Administrativa
d'Acció Territorial i Habitatge, Rosario Campos Felguera.
022009023010
A

Espluques de Llobregat
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en sessió del 20 de maig de 2009 va
aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre estacionament regulat. Es van
publicar anuncis en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20 de maig i de 8 de juny
respectivament i durant el termini d'exposició pública no es va presentar cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa l'esmentat
acord s'eleva a definitiu, en compliment del
que disposa el Reglament d'Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals.

Les modificacions fan referència als apartats 8 i 9 de l'article 3 i a la disposició final.
El text íntegre de la modificació és el següent:
Article 3. De l'Àrea Verda.
8. Infraccions.
Són fets constitutius d'infracció lleu de les
determinacions d'aquesta Ordenança:
a) La permanència d'un vehicle en zona
blava o en zona verda (amb tiquet de zona
blava) un cop superat el termini autoritzat,
que consta en el corresponent tiquet.
b) La permanència d'un vehicle (amb distintiu de resident) en zona verda, un cop
superat el termini autoritzat que consta en el
corresponent tiquet.
c) La permanència d'un vehicle en zona
blava, una vegada superat el doble del temps
autoritzat que consta en el corresponent
tiquet.
d) La permanència d'un vehicle en zona
verda, una vegada superat el doble del temps
autoritzat, que consta en el corresponent
tiquet.
e) La utilització de qualsevol plaça d'estacionament regulat sense la obtenció del
tiquet que en cada cas correspongui.
f) El falsejament, manipulació o utilització
indeguda del rebut d'estacionament.
9. Sancions.
a. Les infraccions establertes en el paràgraf
a) de l'apartat anterior r seran sancionades
amb multa de 60 EUR.
b. Les infraccions establertes en el paràgraf
b) de l'apartat anterior seran sancionades
amb multa de 40 EUR.
c. Les infraccions establertes en el paràgraf
c) de l'apartat anterior seran sancionades
amb multa de 80 EUR.
d. Les infraccions establertes en el paràgraf
d) de l'apartat anterior seran sancionades
amb multa de 60 EUR.
e. Les infraccions establertes en els paràgrafs e) i f) de l'apartat anterior seran sancionades amb multa de 90 EUR.
f. Aixecament de la sanció:
Sempre que el temps depassat no excedeixi del doble del temps autoritzat la persona
usuària podrà evitat l'inici de l'expedient sancionador si abona 4 euros mitjançant la utilització dels dispositius expenedors de tiquets.
Aquest import podrà modificar-se per resolució expressa d'òrgan competent per a l'aprovació de les tarifes del servei, sense
necessitat de modificar aquesta Ordenança.
g. Retirada del vehicle: (es manté íntegrament el redactat de l'anterior paràgraf e.).
Disposició final
L'Ordenança sobre estacionament regulat
va ser aprovada definitivament pel Ple de la
Corporació de 18 de febrer de 2009 i publicat el text íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de 14 de març de 2009. L'última
modificació va ser aprovada pel Ple de la
Corporació de 20 de maig de 2009 va acordar la seva modificació.»
Esplugues de Llobregat, 15 de juliol de

2009.
L'Alcaldessa, Pilar Diaz Romero.
022009023273
A

Esplugues de Llobregat
EDICTE
S'ha sotmès a informe de la Comissió
Especial de Comptes d'aquest Ajuntament el
Compte anual corresponent a l'exercici
econòmic de 2008.
De conformitat amb el que disposen els
articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i l'article 101.2 de la Llei
8/1987, de 15, d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i altra normativa vigent,
es fa públic que els esmentats Comptes, els
seus justificants i els informes de la Comissió
Especial de Comptes, estaran exposats al
públic a la Secretaria Municipal, durant el
termini de quinze dies hàbils, a comptar a
partir del següent al de la publicació d'aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant aquest termini i vuit dies més s'admetran reclamacions, objeccions i observacions
que s'hauran de formular per escrit.
Esplugues de Llobregat 13 de juliol de
2009.
L'Alcaldessa, Pilar Díaz Romero.
022009023302
A

Les Franqueses del Vallès
EDICTE
Es posa en coneixement general que el Ple
de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28
de maig de 2009, va donar-se per assabentat
de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local de 7 de maig de 2009, que es transcriu
a continuació:
«Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió
ordinària que va tenir lloc el dia 29 de maig
de 2008, va adoptar, entre d'altres, l'acord de
delegar, a favor de la Junta de Govern Local,
totes aquelles atribucions del Ple de l'Ajuntament que, d'acord amb la Llei, se li podien
delegar.
Atès que el referit acord plenari es va
adoptar amb l'(única) finalitat de fer possible,
amb el recolzament legal abans esmentat,
que la gestió diària de l'ajuntament fos el
més àgil possible, és a dir, sense cap intenció
de menystenir el caràcter representatiu i
sobirà del Ple municipal.
Atès que, malgrat això, diversos
regidors/es que no tenen atribucions de
govern han demanat que es deixi sense efectes la referida delegació.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa a la

