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47. Disseny, elaboració i seguiment dels
indicadors mensuals dactivitat (compliment
del PAM,...).
48. La gestió per projectes. Tècniques de
disseny i control de projectes.
Aquesta convocatòria, juntament amb les
seves bases, es publiquen en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en extracte detallat, en el Butlletí Oficial de lEstat, amb el
contingut determinat en lart. 6.2 del RD
896/91, produint-se els efectes administratius
des de la data de publicació de lextracte en
el Boletín Oficial del Estado.
Dosrius, 6 de març de 2009.
LAlcalde-President, Josep Jo i Munné.
022009008662
A

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
LAjuntament Ple, en sessió ordinària de
data 18 de febrer de 2009, va acordar aprovar definitivament la nova Ordenança sobre
estacionament regulat que a continuació es
transcriu per a la seva íntegra publicació:
ORDENANÇA SOBRE ESTACIONAMENT
REGULAT
Art. 1. Objecte
La present Ordenança té per objecte la
regulació, en ús de les competències que li
atorguen la Llei 18/1989, de 25 de juliol, de
bases sobre trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Viària i el seu text articulat,
aprovat per RD Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, en la seva redacció donada per la Llei
19/2001, de 19 de desembre i la Llei
17/2005, de 19 de juliol, així com el RD
1428/2003, de 21 de novembre, pel qual saprova el Reglament General de Circulació,
dels usos de les vies urbanes, en allò que es
refereix a la parada i estacionament de vehicles, fent compatible la equitativa distribució
dels estacionaments entre tots els usuaris,
amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i
amb lús dels carrers per part dels vianants,
així com lestabliment de mesures destacionament limitat, amb la finalitat de garantir la
rotació dels estacionament, prestant especial
atenció a les necessitats de les persones amb
discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat, i que utilitzen vehicles, tot això amb la
finalitat dafavorir la seva integració social.
Art. 2. Classificació de les zones
destacionament regulat
LAjuntament, amb aquesta finalitat, establirà, classificarà i delimitarà zones, espais o
àrees de la via pública en les que lestacionament estarà subjecte a limitacions dhorari o
utilització.
Aquestes zones o àrees, són les següents:
- Àrea Verda:
* Zona Blava.
* Zona Verda.

- Reserves destacionament i parada:
* Reserva de parada.
* Reserves destacionament.
Art. 3. De lÀrea Verda
1. Concepte:
Les zones, espais o àrees subjectes a limitació horària, que sanomenaran genèricament Àrea Verda, consistiran en espais de
la via pública degudament delimitats mitjançant senyalització horitzontal i vertical, en
les que lestacionament de vehicles no podrà
perllongar-se més enllà del límit de temps
preestablert, amb tarifes i marge temporal
diferents, per a persones residents i per a persones visitants, adequades, en cada cas a
cada tipus de demanda.
2. Òrgan competent:
Serà competència del Ple de lAjuntament
la determinació del número, ubicació i delimitació de les àrees verdes. Aquesta competència podrà ser objecte de delegació en
lAlcaldia o en la Junta de Govern Local.
3. Classificació:
Les porcions de la via pública delimitades
com a àrea verda es classifiquen en:
- Zona Verda: Constituïda per les porcions
de la via pública, degudament delimitada i
senyalitzada, on les persones residents i les
persones visitants poden estacionar lliurement, previ abonament de tarifes diferents i
per temps preestablert, també diferent.
- Zona Blava: Constituïda per les porcions
de la via pública, degudament delimitada i
senyalitzada, on totes les persones usuàries
poden estacionar lliurement, previ abonament de tarifes i per temps preestablert, digual quantia i duració.
4. Senyalització:
a. Les porcions de la via pública, les zones
i els àmbits que conformin cada àrea verda
es senyalitzaran de forma suficientment
abundant i diferenciada, perquè en cap cas,
pugui oferir dubtes a les persones usuàries,
que la plaça daparcament que pretén ocupar
es troba a una zona sotmesa a control, com a
zona blava o com a zona verda.
b. La senyalització horitzontal, que serà de
color blau, per a la zona blava, i de color
verd, per a la zona verda, inclourà el marcatge de totes les places subjectes a control, tant
en bateria com en cordó.
c. La senyalització vertical, que en tot cas
indicarà linici i el final de la zona subjecte a
control, haurà dajustar-se al model informat
favorablement pels Serveis Tècnics municipals.
5. Control:
a. En Zona Blava:
El control del compliment de la limitació
horària es verificarà mitjançant papereta o
tiquet que la persona usuària haurà de
col·locar en lloc visible des de lexterior, a la
part interna del parabrises davanter del vehicle; prèvia la seva obtenció en els expenedors instal·lats a lefecte.
b. En Zona Verda:
El control del compliment de la condició
de persona resident a làmbit territorial de la
zona verda regulada, es verificarà mitjançant

distintiu expedit per lAjuntament dEsplugues, en la forma i amb els requisits establerts
en aquesta ordenança, i tiquet prèviament
obtingut en els expenedors instal·lats a lefecte. Ambdós elements distintiu i tiquet shauran de col·locar en lloc visible des de lexterior, a la part interna del parabrises davanter
del vehicle.
c. Persones amb dret a lobtenció de distintiu de resident:
Per tenir dret a distintiu cal estar empadronat al municipi dEsplugues de Llobregat,
dins els límits del sector regulat i acomplir un
dels requisits següents:
i. Ser titular o conductora habitual o primera conductora, dun vehicle donat dalta
de lIVTM (Impost sobre vehicles de tracció
mecànica) a la ciutat dEsplugues.
ii. Disposar dun vehicle en règim de rènting, leasing o lloguer superior a tres mesos i
amb el contracte a nom dun particular.
iii. Constar com a conductor/a principal
dun vehicle propietat de lempresa on es treballi o en règim de rènting, leasing o lloguer
superior a tres mesos i amb el contracte a
nom de lempresa.
iv. En tots els casos, els vehicles no han de
superar les 9 places, inclòs el conductor, ni
els 6 metres de longitud i ni els 3.500 quilograms de PMA (pes màxim autoritzat).
v. Estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, preus públics i multes) amb lAjuntament dEsplugues.
d. Documentació a aportar per a lexpedició de distintiu de resident:
Lannex I recull la documentació que les
persones residents a Esplugues de Llobregat
hauran daportar per tal dobtenir el distintiu
corresponent. Lòrgan competent per a lestabliment de les tarifes del servei, podrà modificar el contingut de lannex I, mitjançant
resolució expressa.
e. Situacions especials:
LAjuntament dEsplugues podrà establir
convenis de col·laboració, amb la Unió de
Botiguers o amb altres entitats associatives de
comerciants, per a la determinació de la
forma dutilització de places en zona verda i
altres aspectes relacionats amb lestacionament regulat.
f. Vigència i model de distintiu:
i. La vigència dels distintius serà dun exercici, i en tot cas caducaran a 31 de juliol de
cada any.
ii. El model de distintiu serà determinat pel
servei municipal competent, i en ell figurarà
de forma ben visible el sector regulat i el
número de la matricula del vehicle corresponent. El color i altres elements del distintiu
variaran en funció del sector regulat i del
període de vigència, per facilitar la seva identificació.
g. Models i vigència dels tiquets:
i. Els models de tiquet, que seran determinats pel gestor del servei, hauran de permetre:
1. La fàcil identificació de les dades rellevant del mateix, com a títol habilitat per a
lestacionament per temps limitat.
2. Les lletres i signes dels tiquets seran de
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color verd o blau, en funció de la zona en
relació a la qual constitueixin títol habilitant.
ii. La vigència dels tiquets serà la següent:
1. En Zona blava:
Màxima de dues hores consecutives, des
del moment de la seva obtenció.
2. En Zona verda:
a. Modalitat diària: Màxima, des del
moment de la seva obtenció i la terminació
de lhorari de funcionament de la Zona
Verda.
b. Modalitat setmanal: Màxima, des del
moment de la seva obtenció i la terminació
de lhorari de funcionament de la Zona
Verda del sisè dia posterior al dobtenció del
tiquet.
3. Vigència específica per a àrees regulades, properes a centres hospitalaris o àrees
bàsiques de salut:
Per la singularitat que suposa la seva utilització, podrà ampliar-se la permanència, fins
a un màxim de 2 hores 30 minuts consecutius.
h. Estacionament de vehicles amb targeta
per a persones amb discapacitat:
Quan es disposi de targeta destacionament per a persones amb discapacitat expedides per lAdministració, es podrà estacionar
el vehicle, sense cap limitació de temps i
sense tiquet ni distintiu, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de
càrrega i descàrrega. La tarjeta ha dexhibirse a la part frontal del parabrisa.
6. Tarifes:
La utilització de làrea verda comportarà
lobligació de pagament dun ingrés de dret
públic, de conformitat amb les disposicions
vigents en cada moment.
7. Horari:
La limitació horària de les Àrees Verdes
serà efectiva en la franja horària següent:
* De dilluns a divendres de 9 a 13:30
hores i de 16:30 fins a 20 hores.
* Els dissabtes de 9 a 14 hores.
* Resten exclosos tots els diumenges i dies
festius.
Anualment es confeccionarà un calendari
de dies exclosos addicionals, amb motiu de
vacances estivals o de dies inhàbils, el qual
es publicarà a la revista municipal El Pont
dEsplugues i a el Web municipal.
8. Infraccions:
Són fets constitutius dinfracció de les
determinacions daquesta Ordenança:
a. De caràcter Lleu:
i. La permanència del vehicle en qualsevol
plaça destacionament regulat, una vegada
sha depassat el període assenyalat al tiquet
obtingut.
b. De caràcter greu:
i. La permanència del vehicle en qualsevol
plaça destacionament regulat, una vegada
sha depassat el doble del temps autoritzat.
ii. La utilització de qualsevol plaça destacionament regulat sense la obtenció del
tiquet que en cada cas correspongui.
9. Sancions:
a. Les infraccions lleus seran sancionades
amb multa de 60 euros.
b. Les infraccions greus, consistents en la

permanència del vehicle en qualsevol plaça
destacionament regulat, una vegada sha
depassat el doble del temps autoritzat. seran
sancionades amb multa de 91 euros.
c. Les infraccions greus, consistents en La
utilització de qualsevol plaça destacionament regulat sense la obtenció del tiquet que
en cada cas correspongui, seran sancionades
amb multa de 150 euros.
d. Aixecament de la sanció:
No obstant el que sestableix a les disposicions anteriors, i sempre que el temps depassat no excedeixi del doble del temps autoritzat, la persona usuària podrà evitar linici del
preceptiu expedient sancionador mitjançant
labonament, en lacte i mitjançant la utilització dels dispositius expenedors de tiquets, de
3,00 euros, si la infracció sha produït en
zona blava i de 4,00 euros, si la infracció
sha produït en zona verda.
Limport daquest tiquet podrà modificarse per resolució expressa dòrgan competent
per a laprovació de les tarifes del servei,
sense necessitat de modificar aquesta ordenança.
e. Retirada del vehicle:
1. La permanència del vehicle a la zona
regulada, una vegada sha sobrepassat el
doble del temps autoritzat; així com lestacionament sense la prèvia obtenció de tiquet,
comportarà, de conformitat amb allò que disposa larticle 71 del RDL 339/1990, de 2 de
març pel que saprova el Text Articulat de la
Llei de Seguretat Viària i a més de la sanció
que en cada cas corresponent, incórrer en
una de les circumstàncies que habiliten la
Policia Local per a retirar vehicles de la via
pública, mitjançant els Serveis Municipals
que tinguin encomanada aquesta tasca i amb
els mitjans de què es disposi.
2. Retirat el vehicle i dipositat al lloc habilitat a lefecte, serà retornat a qui nostenti la
titularitat, previ pagament de la taxa municipal establerta a lefecte, i sense perjudici de
la sanció que correspongui, que serà imposada dacord amb el procediment establert.
10. Gestió de lestacionament regulat:
Lactivitat dinstal·lació, explotació i conservació de sistemes de regulació de places
daparcament en vies públiques es gestionarà
per lAjuntament mitjançant una de les formes de gestió de serveis i activitats establertes a la normativa vigent que resulti daplicació.
Art. 4. De les reserves destacionament i
parada
1. Concepte:
Les zones subjectes a limitacions dutilització, que sanomenaran reserves destacionament i parada, consistiran en espais de la
via pública degudament delimitats mitjançant
senyalització horitzontal i vertical, a les que
només es podran estacionar o aturar vehicles
expressament autoritzats bé en funció de la
comesa que desenvolupin; bé en funció de
les necessitats específiques de determinades
persones usuàries, equipaments o activitats.
2. Naturalesa jurídica:
Les reserves destacionament, constituei-

xen un ús comú especial de béns de domini
públic i, en conseqüència, estaran subjectes
a llicència municipal, dacord amb les especificacions daquesta ordenança i subjecta,
en el seu cas, al pagament del tribut o ingrés
de dret públic que sigui procedent, segons les
disposicions vigents a cada moment.
Tot això, sense perjudici de les zones o
espais de la via pública que es determinin
per lAjuntament per a utilització exclusiva
per alguna de les següents destinacions:
* Zona de càrrega i descàrrega de vehicles
de transport de mercaderies, degudament
acreditats amb la targeta de transport, per a la
seva utilització general.
* Zona de estacionament de vehicles utilitzats qui disposi de Targeta daparcament per
a persones amb discapacitat, concedida de
forma reglamentària, dacord amb el Decret
97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de
Catalunya, (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 3602, de 25 de març de
2002).
3. Classificació:
Segons la funció que hagin de complir les
zones de reserva destacionament poden
classificar-se de la següent forma:
* Reserves de parada:
Destinades als vehicles de servei públic
regular de transport col·lectiu de viatgers,
que hagin de realitzar les parades pròpies de
principi i fi de línies.
* Usos assistencials durgència:
Destinades als vehicles de serveis públics
o privats, destinats a la prestació de serveis
sanitaris i assistencials en general, de caràcter
urgent.
* Reserves destacionament:
- Amb caràcter privatiu, per a vehicle utilitzat per persona discapacitada.
- Per a càrrega i descàrrega de mercaderies
destinades a activitats industrials o comercials concretes, que així ho precisin
- Per facilitar laccessibilitat dels ocupants
de vehicles a hotels.
- Al servei dedificis públics i organismes
oficials.
4. Requisits per a lobtenció de llicència:
A lobjecte dobtenir la corresponent
llicència, serà necessari acreditar al moment
de formular la sol·licitud, els requisit que
sindiquen seguidament.
a. Per a reserves de parada:
i. La disponibilitat de la concessió, llicència o altra títol habilitant per a la prestació
del servei o realització de lactivitat.
ii. Les característiques del servei o activitat
i la necessitat de disposar de la reserva
sol·licitada en el lloc concret a que faci
referència.
b. Per a reserves destacionament:
1. Amb caràcter privatiu, per a vehicle utilitzat per persona discapacitada:
a. Estar en possessió de la targeta daparcament de vehicles per a persones amb discapacitat, concedida de forma reglamentària,
dacord amb el Decret 97/2002, de 5 de
març, de la Generalitat de Catalunya, (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 3602, de 25 de març de 2002).
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b. Disposar de permís de conducció amb
indicació de les característiques a què haurà
dadaptar-se el vehicle, en el cas de ser titular
conductor.
c. Disposar de vehicle propi adaptat (fitxa
tècnica), en el cas de ser titular conductor.
d. Justificar documentalment les relacions
de caràcter laboral, docent o daltres, diferents de les de domicili, en les que es fonamenti la petició de reserva en una zona concreta de la via pública, en el seu cas.
e. Justificar, amb aportació de la documentació que es consideri necessària, el
motius que fonamenten la sol·licitud duna
reserva destacionament, amb caràcter privatiu.
Prèviament a la formulació de la proposta
de resolució, els serveis municipals dAtenció
Social i Salut Pública, hauran de valorar les
circumstàncies que concorrin en la petició
formulada i hauran demetre informe favorable o desfavorable a latorgament de la reserva destacionament privatiu.
Linforme haurà de ser favorable quan sevidenciï la impossibilitat dutilització de les
reserves públiques destacionament dús
compartit per part de la persona discapacitada conductora, o no conductora, per raons
únicament de caràcter socio-sanitari, altrament linforme haurà de ser desfavorable.
2. Per a la càrrega i descàrrega de materials dobra:
a. Disposar de llicència dobres, en vigor.
b. Les característiques de lespai a reservar
i la necessitat de disposar de la reserva
sol·licitada en el lloc concret a que faci
referència.
La reserva destacionament per a càrrega i
descàrrega de material dobra, es senyalitzarà
per permetre la realització de les operacions
corresponents dintre de lhorari de funcionament de lactivitat constructora, i en tot cas,
en una franja horària màxima des de les 8
hores i fins a les 20 hores.
La reserva destacionament no podrà fer-se
efectiva, fins al moment dinici material de
les obres, ni durant el període daturament o
suspensió de les mateixes.
3. Per a càrrega i descàrrega de mercaderies:
a. Disposar de llicència dobertura de lactivitat de què es tracti.
b. Les característiques de lespai a reservar
i la necessitat de disposar de la reserva
sol·licitada en el lloc concret a que faci
referència.
La reserva destacionament per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, es senyalitzarà per permetre lestada de vehicles per un
temps no superior a 60 minuts. La reserva
sajustarà a lhorari de funcionament de les
activitats empresarials i comercials, i en tot
cas, en una franja horària màxima des de les
8 hores i fins a les 20 hores, dels dies laborables.
4. Per estacionament dels hotels:
a. Disposar de la llicència dobertura de
lactivitat hotelera.
b. Les característiques de lespai a reservar
i la necessitat de disposar de la reserva

sol·licitada en el lloc concret a que faci
referència.
La reserva destacionament dels hotels es
senyalitzarà per permetre lestada de vehicles
per un temps no superior a 20 minuts. En
aquelles vies urbanes en que no sigui possible situar lesmentada reserva en front del
propi hotel, subicarà en el lloc més proper
possible daquest.
5. Informe previ:
En tots els casos anteriors serà preceptiu
linforme previ de la Policia Local.
6. Vigència:
Les llicències es concediran pel termini
requerit per atendre la necessitat que hagin
de satisfer, amb un màxim de sis mesos per a
les reserves dobres i de cinc anys per a la
resta, renovables sempre que persisteixin les
condicions que van motivar latorgament de
la llicència i que sacoblin a les ordenances
vigents.
Transcorregut aquest termini, la reserva es
considerarà anul·lada, i els serveis municipals procediran, dofici, a retirar la senyalització instal·lada, essent de càrrec del particular les despeses que se puguin ocasionar.
Les renovacions hauran de sol·licitar-se
quinze dies abans de la data de caducitat.
7. Canvi de titularitat:
Per autoritzar el canvi de nom, serà necessari que qui hagi de ser titular lhagi sol·licitat
a ladministració, justificant que no han
variat les circumstàncies que varen motivar
latorgament de la llicència vigent. Si es produís variació, es tramitarà la petició, com si
es tractés duna nova sol·licitud.
Per efectuar ampliacions, supressions o
reduccions dels espais reservats a la via
pública, caldrà disposar de llicència en vigor.
8. Senyalització:
La senyalització horitzontal i vertical sajustarà als criteris que en cada cas sestableixin per resolució de la Junta de Govern
Local.
A les zones dobres la senyalització horitzontal no serà necessària.
La persona titular de la llicència està obligada a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la en perfecte estat de conservació i a retirar les plaques i esborrar les marques pintades en els quinze dies següents a la
data de caducitat de la llicència
9. Infraccions:
a. De caràcter Lleu:
i. Lestacionament de vehicle no autoritzat, en qualsevol plaça destinada a reserva
destacionament o parada, excepció feta de
lestacionament en plaça reservada, amb
caràcter privatiu, a per a vehicle utilitzat per
persona discapacitada.
ii. Lestacionament de vehicle autoritzar
durant un període superior al establert, en
funció del tipus de reserva de que es disposi.
b. De caràcter greu:
i. La reiteració en la comissió dinfracció
lleu, en els termes establerts les disposicions
generals en matèria de trànsit i circulació de
vehicles.
ii. Lestacionament de vehicle no autoritzat, en plaça reservada, amb caràcter priva-

tiu, a per a vehicle utilitzat per persona discapacitada.
10. Sancions:
a. Les infraccions lleus seran sancionades
amb multa de 60 euros.
b. Les infraccions greus consistents en la
reiteració en la comissió dinfracció lleu, en
els termes establerts les disposicions generals
en matèria de trànsit i circulació de vehicles,
seran sancionades amb multa de 91 euros.
c. Les infraccions greus consistents en lestacionament de vehicle no autoritzat, en
plaça reservada, amb caràcter privatiu, per a
vehicle utilitzat per persona discapacitada.
seran sancionades amb multa de 150 euros.
Disposició addicional
Sense perjudici de les competències pròpies de la Policia Local, les persones encarregades de la vigilància i control de les places
subjectes a estacionament regulat restaran
obligades a formular denuncia de les infraccions que observin durant el desenvolupament de la seva tasca i que facin referència a
la utilització, en infracció, de qualsevol de
les places destacionament regulat, a que fa
referència aquesta ordenança; i en concret, a
les situades dintre de làmbit de les Àrees
Verdes que sestableixin, i a les que conformen les reserves destacionament o parada.
Disposició transitòria
En tant es produeix, en les diferents àmbits
territorials del municipi dEsplugues de Llobregat, de laprovació i implantació dàrees
verdes, ajustades a les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, sestableix que:
1. La regulació continguda en la present
ordenança serà de directa aplicació a les
actuals zones blaves, degudament aprovades
delimitades i implantades, de conformitat
amb lanterior Ordenança reguladora aprovada pel Ple municipal en data 27 dabril de
1994.
2. Les zones destacionament regulat destinades en lactualitat a residents, es mantindran en la seva integritat quan a les seves
característiques, configuració, delimitació i
drets de les persones amb distintiu vigent.
3. Laparcament de vehicles en zones destacionament regulat destinades en lactualitat
a residents, sense disposar del distintiu
corresponent, serà considerat infracció molt
greu, als efectes del que sestableix a larticle
3, punt 11 daquesta Ordenança i comportarà una sanció de 150 euros i la retirada del
vehicle de conformitat amb allò que disposa
larticle 71 del RDL 339/1990, de 2 de març
pel que saprova el Text Articulat de la Llei
de Seguretat Vial
Disposició derogatòria
A lentrada en vigor daquesta ordenança
restaran derogades:
- Lordenança sobre estacionament regulat, aprovada pel Ple de lAjuntament dEsplugues en data 27 dabril de 1994.
- Les disposicions que soposin al contingut daquesta ordenança i que formin part
daltres ordenances i reglaments municipals.
Disposició final
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Aquesta ordenança entrarà en vigor als
vint dies de la seva íntegra publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
ANNEX I
Documentació
Si la persona que sol·licita el distintiu de
resident de lÀrea Verda és titular dun vehicle amb limpost sobre vehicles de tracció
mecànica donat dalta a Esplugues de Llobregat:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
Si la persona que el sol·licita és la conductora principal dun vehicle amb limpost
sobre vehicles de tracció mecànica donat
dalta a la ciutat dEsplugues de Llobregat,
però la titular és una altra persona:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
* Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
* Fotocòpia de la pòlissa vigent de lassegurança en què figuri com a conductora
habitual o primera conductora.
Si la persona que sol·licita el distintiu és la
conductora principal dun vehicle, però la
titular és una empresa:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
* Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
* Fotocòpia de la pòlissa vigent de lassegurança en què figuri la persona que el
sol·licita com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa hi figura lempresa
com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar també un certificat de
lempresa que autoritzi a la persona que
sol·licita el distintiu com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa no figura el període
de vigència o sha superat la data de finalització, cal aportar també lúltim rebut bancari.
Si la persona que sol·licita el distintiu és la
conductora principal dun vehicle en règim
de lloguer, leasing o renting durant més de
tres mesos, a nom duna persona física:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
* Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
* Fotocòpia del contracte de lloguer, leasing o renting entre les parts arrendadora i
arrendatària.
Si la persona que sol·licita el distintiu és la
conductora principal dun vehicle, a nom
duna empresa, en règim de lloguer, leasing o
renting durant més de tres mesos:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
* Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
* Fotocòpia del contracte de lloguer, leasing o renting entre lempresa arrendadora,
lempresa arrendatària i el conductor princi-

pal.
En aquest contracte ha de figurar la persona que sol·licita el distintiu com a conductora principal del vehicle.
Si no hi figura, cal aportar també una
fotocòpia de la pòlissa vigent de lassegurança en què consti.
Si en aquesta pòlissa hi figura lempresa
com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar un certificat de lempresa
que autoritzi la persona que ho sol·licita com
a conductora habitual o primera conductora
del vehicle.
Per fer aquest tràmit no saccepten contractes o pòlisses dassegurança provisionals,
sol·licituds ni propostes.
Si la persona que sol·licita el distintiu ha
adquirit un vehicle nou o de segona mà o ladreça del permís de circulació sha traslladat
a Esplugues de Llobregat:
* Fotocòpia del DNI, passaport o permís
de residència de la persona que el sol·licita.
* Fotocòpia del permís de circulació.
* Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
Si no es disposa de la documentació definitiva cal aportar també
* Fotocòpia del contracte de compravenda
o provisional de la gestoria.
* Fotocòpia de la pòlissa vigent de lassegurança en què figuri la persona que ho
sol·licita com a conductora principal del
vehicle.
Si és un vehicle nou i no sen té la documentació definitiva cal afegir:
* Lautoliquidació de limpost sobre vehicles de tracció mecànica en què figuri que la
persona que sol·licita el distintiu és la conductora principal del vehicle i que està domiciliada a Esplugues de Llobregat
El que es fa públic per a coneixement
general en aplicació de lart. 178 del Text
Refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Laprovació definitiva de lOrdenança
exhaureix la via administrativa. Contra
aquesta es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en un termini
màxim de dos mesos, a comptar des de lendemà de la data de la seva publicació. I tot
això, sens perjudici dinterposar aquells altres
recursos i accions que es considerin procedents.
Esplugues de Llobregat, 9 de març de
2009.
LAlcaldessa, Pilar Díaz Romero.
022009008647
A

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
Havent-se aprovat inicialment, per acord
de la Junta de Govern Local de data 9 de
gener de 2009, el projecte dobres per a la
remodelació del carrer Baronessa de Maldà
entre els carrers Milà i Pi i Dr. Ramon Turró,

daquesta població, amb un pressupost de
273.564,01 EUR, més 43.770,24 EUR dIVA,
en total 317.334,25 EUR, publicat al BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA núm. 24 de data
28.01.2009, i transcorregut el termini de 30
dies dinformació pública sense haver-se formulat cap reclamació, resta aprovat definitivament.
El que es posa en coneixement del públic
en general en compliment de larticle 38.2
del Reglament dobres, activitats i serveis dels
Ens Locals.
Contra lanterior aprovació, que esgota la
via administrativa es podrà formular recurs
potestatiu de reposició davant del mateix
òrgan que lha dictat, en el termini dun mes,
a comptar des del dia següent de la publicació daquest anunci al últim diari (BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya). Aquest recurs
sentendrà desestimat transcorregut un mes
des de la seva interposició sense que sigui
notificada la seva resolució, restant expedita
la via contenciosa-administrativa. El recurs
contenciós-administratiu podrà interposar-se
davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la
notificació de lacord resolutori del recurs de
reposició, si és exprés, si no ho fos, el termini
serà de sis mesos a comptar des del dia
següent a aquell en que es va produir lacte
presumpte.
Si no sinterposa lesmentat recurs de reposició potestatiu, es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant
els Jutjats de lo Contenciós-administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos,
comptat des del dia següent a la publicació
daquest anunci al últim diari (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya).
Tanmateix, se ladverteix que ambdós
recursos no podran interposar-se simultàniament.
Malgrat això, podrà exercitar en ambdós
casos, qualsevol altre recurs que es cregui
adient.
Esplugues de Llobregat, 9 de març de
2009.
LAlcaldessa, Pilar Díaz Romero.
022009008685
A

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
Havent-se aprovat inicialment, per acord
de la Junta de Govern Local de data 16 de
gener de 2009, el projecte dobres per a la
construcció duna marquesina per a cobriment de part de la graderia del camp de futbol del Salt del Pi, daquesta població, amb
un pressupost de 202.109,55 EUR, més
32.337,53 EUR dIVA, en total 234.447,08
EUR, publicat al B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
P ROVÍNCIA núm. 22 de data 26.01.2009, i

