Dilluns, 12 de març de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2011 va acordar l’aprovació inicial de
l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local va acordar sotmetre a informació pública l’esmentada modificació de
l’Ordenança per un període de trenta dies a efectes d’informació pública i audiència als interessats i les interessades per
tal que poguessin presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments. Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en data 10 de gener de 2012, núm. de registre 201120074004, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6038, de 4 de gener de 2012, a la web de l’Ajuntament, full informatiu l’Ajuntament Informa, i al tauler
d’anunci d’aquest Ajuntament des del 28/12/2011 al 20/01/2012, sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment.
En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local va acordar ratificar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de
circulació de vehicles i vianants al següent Ple, pel que es va ratificar en data 30 de gener de 2012.
Pel que esdevé definitiu l’esmentat acord, de conformitat amb l’article 65.1 i 66.1 del Decret 179/1995, 13 de juny, de
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), i no entra en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Pel que la nova redacció de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet es modifica, en el sentit següent:
Suprimir:
- “Article 23.5 Es prohibeix l’estacionament de vehicles pertanyents o posats a disposició pels seus propietaris, amb la
finalitat d’exercir les activitats d’exposició, compra o venda de vehicles de qualsevol classe, sempre que s’exerceixi com
a activitat professional, tant si qui l’exerceix, és persona física o jurídica, disposa d’establiment obert al públic o no, i està
o no legalment acreditat pel seu exercici. En un termini de 48 hores a comptar des de la notificació de la infracció a la
persona interessada, l’ajuntament, per qualsevol de les formes de gestió directa dels serveis públics admeses en dret,
podrà procedir, si l’obligat a fer-ho no ho fes, a la retirada d’aquests vehicles de la via pública, quan els agents de la
autoritat encarregats de la vigilància del trànsit constatin que no ha cessat la utilització privativa o l’aprofitament especial
de béns de domini públic, per tal de recuperar la possessió dels béns de domini públic afectats, per a l’ús comú
general.”

- “Article 22.10 Es prohibeix, igualment, l’estacionament dels vehicles a la via pública per la seva venda o lloguer, amb
finalitat fonamentalment publicitàries, o des del qual es procedeixi a efectuar activitats il·lícites, com la venda ambulant
no autoritzada, així com la reparació no puntual de vehicles a la via pública, pel que s’impedeix la lliure circulació,
l’ocupació temporal d’aquest espai d’una manera limitada i rotativa per altres eventuals usuaris, i dificulta l’equitativa
distribució d’aparcaments.
La realització de la conducta descrita té la consideració d’infracció lleu i és sancionada amb una multa de 100 EUR,
llevat que el fet constitueixi una infracció més greu.”
Modificar l’article 29 de l’Ordenança de circulació de vehicles i vianants, pel que fa a la retirada dels vehicles, amb el
redactat següent:
“Article 29. Els agents de la Policia Municipal i els agents de mobilitat podran procedir a la retirada dels vehicles de la via
pública i al seu dipòsit en el lloc que hagi designat, a més dels previstos en la normativa vigent, en els casos següents:
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“Article 29.4 Quan es realitza activitat d’oferiment en venda del propi vehicle, o quan es realitza qualsevol negoci jurídic
no autoritzat en vehicles estacionats a la via pública.
Les despeses derivades de la retirada i dipòsit, correspondran al titular, arrendatari o conductor habitual, que han de ser
abonats com requisit previ a la devolució del vehicle i sense perjudici del dret de recurs que li assisteix i de la possibilitat
de repetir-los sobre el responsable que dóna lloc a acordar la mesura.”
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Santa Coloma de Gramenet, 23 de febrer de 2012
El secretari general, Francisco Javier Ezquiaga Terrazas
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