Decret
Decret del 18-12-2012 pel qual es pública la relació dels vehicles del propietari no localitzat.

Vist que el Servei de Circulació del Comú de Sant Julià de Lòria ha
constatat l'abandonament de diversos vehicles a l’aparcament situat a
la zona del camp de neu de La Rabassa.
Vist que, malgrat totes les gestions efectuades per a la localització dels
titulars dels esmentats vehicles, la seva recerca ha estat totalment
negativa,

continuen

corresponents

sense

generant-se
que

aquestes

les

despeses

tinguin

de

pupil·latge

l'expectativa

d'ésser

honorades, tot el que consolida l'apreciació de l'abandó dels vehicles
en qüestió,
Vist que a més, malgrat el temps transcorregut d'ençà el seu ingrés en
l'aparcament comunal o bé la immobilització dels mateixos en el mateix
aparcament, cap dels vehicles seguidament relacionats han estat
reclamats pels seus propietaris,
Vist el que disposa l’Edicte de data 31 de gener del 2000 pel qual
publica la modificació

de l'ordinació

intitulada "aparcaments

i

estacionaments".
El Comú de Sant Julià de Lòria, en la seva Junta de Govern que va tenir
lloc el dia 17 de desembre del 2012
Decreta:
Primer.- Fer públic el llistat de vehicles afectats, així com les dades dels
seus titulars que figuren a continuació:
model

matrícula

nom propietari

J-5 - Peugeot

B-1725

Àurea Toscas Pinol

Jumper 2.8 HDI Citroën

H6963

Àurea Toscas Pinol

Segon.- La referida publicació s'efectua als efectes que, davant
l'eventualitat que transcorregut el termini improrrogable de 30 dies, a
comptar de la publicació efectiva d'aquest Decret, els seus propietaris
passin a retirar-los tot satisfent les despeses de pupil·latge ocasionades.
Esgotat el termini establert, si els vehicles no han estat retirats de
l'aparcament comunal en les condicions prescrites, el Comú de Sant
Julià de Lòria els considerarà abandonats i n'obtindrà la seva total
disposició.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 18 de desembre del 2012
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