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Edicte de notificació a titulars de vehicles abandonats 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59 apartats 5 i 6, a l’article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l’article 58 de la Llei 26/2010 de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; tenint en compte que s’ha intentat la notificació 
a les persones interessades i no ha estat possible per causes alienes a aquesta Corporació, mitjançant el present edicte, se cita 
als titulars dels vehicles per a què en el termini de quinze dies, comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci, 
compareguin a l’Ajuntament de Breda, situat a la Plaça de la Vila número 9, per a poder ser notificats reglamentàriament de 
l’acta que a continuació es detalla:

Exp. Titular Adreça Vehicle
01/2015 MBEMBA CAMARA C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 5 1r 1a. 17400 - BREDA OPEL – ASTRA / A-7593-CP
02/2015 SERIFF BALDE Torres i Bages, 14 2n 1a. 17190 – SALT HYASUNG / C-9603-BPG

 
Els vehicles que es relacionen es troben en situació d’abandonament per haver estat durant un període superior a un mes 
estacionat al mateix lloc, o bé, transcorreguts dos mesos des de la seva entrada en el dipòsit municipal dels vigilants municipals.

Els interessats disposen d’un termini d’un mes per retirar el vehicle del dipòsit, previ abonament de les taxes corresponents o, 
si volen renunciar a la seva titularitat s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Breda per gestionar els tràmits pertinents.

Si transcorregut aquest termini els interessats no han comparegut o no han presentat al·legacions, la present notificació 
podrà ser considerada proposta de resolució, essent donat al vehicle el tractament de residu sòlid urbà, i en conseqüència ser 
desballestat transcorregut el termini de la seva publicació.

Breda, 4 de febrer de 2015 

Jordi Iglesias i Salip 
Alcalde 


