boletín oficial de la provincia - alicante, 2 julio 2005 - n.º 148

22

butlletí oficial de la província - alacant, 2 juliol 2005 - n.º 148

EDICTE

AYUNTAMIENTO DE PEGO

La senyora Asunción Llorens Ayela, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Mutxamel,
Fa saber: que s’ha formulat contra els titulars que es
relacionen a continuació, les denúncies de trànsit que
s’expressen, per aquest motiu s’han iniciat els expedients
sancionadors sota els números que s’indiquen.
Com que es troben pendents de notificació als titulars,
per trobar-se en parador desconegut, haver canviat de
domicili, estar absent en el domicili de la notificació, no saber
o no voler firmar, es procedix a practicar en aplicació al que
disposa l’article 194 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, Llei 30/
1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/99, article 59.4, i Reglament
General de Recaptació, article 103, la següent notificació de
denúncia de caràcter col·lectiu.
Se’ls fa saber el dret que tenen, de conformitat amb l’article
79 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, d’al·legar per escrit
davant d’este Ajuntament, presentant les proves que consideren oportunes, dins dels 15 dies hàbils següents a la publicació
del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Si no és vosté el conductor/la conductora del vehicle de
la infracció, haurà de comunicar-nos-en el nom, professió i
domicili, dins del termini de quinze dies; amb l’advertència que
podrà vore’s obligat al pagament d’una sanció pecuniària, com
a autor/autora de falta greu, segons el que disposa l’article 72.3
del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

EDICTO

EXPT

NOM I COGNOMS

DNI/CIF

INFRACCIÓ MATRICULA LOCALITAT IMPORT €

334/05
336/05
343/05
352/05
353/05
354/05
361/05
366/05
367/05
372/05
373/05
374/05
384/05

ALEXANDRA MUCHENBERGER
JULIO JAVIER LORCA CLIMENT
LUIS JAVIER HUSILLOS ESCASAN
J. FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ
J. CARLOS FERNANDEZ ORTIZ
MANUEL ALVAREZ ULLOA
MANUEL FORNER PEREZ
M. ANGEL MUELAS FERNANDEZ
SONIA ESTELA PASTOR
PEDRO HERNANDEZ MAR
ALBA MARTIN MORENO
JOSE ALEMANY MORA
RAMIRO LUIS PERDIGUERO

X71289852
52775724Q
21479356R
52773747V
52764743Y
51401401N
21423743W
48348356X
21304592Z
21821864Q
48351183P
73975025X
13023446H

094-1B-8
094-1C-4
154-1
094-1C-4
094-1C-4
094-2-1
094-2-1
167-1
094-1C-4
094-1B-8
154-1
154-1
094-1B-08

1396-BDM
7982-BJN
A-2383-DM
7286-CBF
2006-CNR
M-8080-YC
A-5319-DF
A-0684-BM
1160-CDF
A-7071-CW
A-9134-AN
A-6039-BN
6412-BXZ

MUTXAMEL
MUTXAMEL
MUTXAMEL
ALACANT
ALACANT
MADRID
ALACANT
ALACANT
AGOST
CAMPELLO
SANT JOAN
MUTXAMEL
ALACANT

30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

El que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Mutxamel, 7 de juny de 2005.
L’Alcaldessa, Asunción Llorens Ayela.
*0515689*

EDICTO
Elevado a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento-Pleno
en sesión del 13 de mayo de 2005, por el que se aprobó
inicialmente el expediente número 2005/011 de modificación
de créditos al Presupuesto Municipal de 2005, a los efectos
previstos en el artículo 177 y concordantes del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
siguiente resumen:
CAP.

BAJAS POR
ANULACIÓN

CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS

2
4

50.661,49

39.736,26

TOTAL

50.661,49

39.736,26

SUPLEMENTOS
DE CRÉDITOS
10.925,23

10.925,23

Mutxamel, 20 de junio de 2005.
El Concejal de Hacienda, Josep Antoni Miquel García.
*0517276*

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
24 de febrero de 2005 aprobó inicialmente la ordenanza
reguladora de la accesibilidad al medio de las personas con
capacidades de movilidad reducida.
No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de información pública de treinta días hábiles establecido al efecto, por resolución de la alcaldía de 24 de mayo
de 2005 se ha declarado definitivo el acuerdo inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen local, se publica su texto íntegro al efecto de su
entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la citada Ley.
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer
Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anexo
Ordenança sobre accessibilitat al medi de les persones
amb capacitats de mobilitat reduïda
Capítol I. Disposicions Generals.
Article 1r.
El objectius que l’Ajuntament de Pego pretén aconseguir
per miltjà d’esta disposió són els següents:
1. Adoptar les mesures necessàries a fi de millorar la
qualitat de vida i facilitar l’accessibilitat al medi de les persones residents a Pego amb capacitats reduïdes quant a la
seua mobilitat.
2. Complir el mandat contingut en la Llei 1/1998, de 5 de
maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió
de Barreres Arquitectòniques Urbanístiques i de la
Comunicació, en quant disposa que els ajuntaments hauran
d’aprovar normatives perquè les persones amb discapacitat
que ho necessiten puguen estacionar el seu vehicle sense
vore’s obligats a efectuar llargs desplaçaments.
3. Adaptar l’ordenança a l’orde d’11 gener del 2001, de
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la
targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i s’establixen les condicions per
a la seua concessió.
Article 2n.
Els drets contemplats en la present norma seran
reconeguts a les persones discapacitades amb mobilitat
reduïda i dificultat per a deambular i usar el transport públic.
Es condició inexcusable per a l’efectiu exercici de tal drets,
la posessió de la targeta d’estacionament citada en el punt 3 de
l’article precedent i sobre la qual tracta el capítol següent.
Capítol II. Targeta estacionament vehicles.
Article 3r
S’aprova i declara d’us general a Pego la Targeta
d’Estacionament (en avant, TE) per a persones amb
discapacitat, disminuïdes quant a la seua mobilitat.
Article 4t. Caracteristiques de la targeta d’Estacionament.
Caracteristiques quant a tamany, imatge i mencions
que ha de reunir o contindre la TE:
- Longitud: 148 mm. Amplària: 106 mm.
- Haurà d’estar plastificada.
- Color: blau clar, pantone 298 amb excepció del símbol
blanc que representa una cadira de rodes, sobre fons blau
fosc pantone rèflex.
- El revers i l’anvers, estaran dividits verticalment en dos
mitats. Els textos emprats utilitzaran el castellà i el valencià.
En la mitat esquerra de l’anvers figuraran:
- El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre fons blau fosc;
- La data de caducitat de la targeta d’estacionament;
- El nombre de la targeta d’estacionament;
- El nom i l’escut de l’Ajuntament de Pego.
En la mitat dreta de l’anvers figuraran:
- La inscripció targeta d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda impresa en caràcters grans. A

boletín oficial de la provincia - alicante, 2 julio 2005 - n.º 148

continuació, prou separada i amb caràcters més xicotets, la
inscripció targeta d’estacionament en les altres llengües de
la Unió Europea;
- Com a fons de la mencionada inscripción en les diverses
llengües de la Unió Europea, l’indicatiu E dins del símbol de la
Unió Europea, el cercle de 12 estreles de cin puntes.
- Davall l’anterior, la inscripció model de les Comunitats
Europees.
En la mitat esquerra del revers figurarà, de dalt a baix,
pel següent orde:
- La fotografia del titular.
- Els cognoms del titular.
- El nom de titular
- La firma del titular o representat legal.
En la mitad dreta del revers figuraran les següents
inscripcions:
- Esta targeta dóna dret a utitlizar les corresponents
facilitats d’estacionament per a persones amb discapacitat
vigents en el lloc del país on es trobe el titular.
- Quan s’utilitze esta tarjeta, haurà d’exhibir-se en la part
davantera del vehicle de forma que únicament l’anvers de la
targeta siga clarament visible per al seu control.
Article 5t
La t’es personal i intransferible. Ha d’estar sempre en
possessió del seu titular per a l’exercici per este dels drets
que arreplega la present disposició, excepte quan el vehicle
automòbil que li servisca per al seu desplaçament es trobe
estacionat o aparcat, en este cas ha de romandre en la part
anterior del vehicle, visible el seu anvers des de l’exterior i
exposar-se per al seu control, si l’autoritat compente així ho
requerira. El titular de la targeta haurà de complir les
indicacions de la Policia Municipal en la interpretació de les
condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
El titular de la targeta deurà comunicar a l’Ajuntament el
canvi de domicili del titular de TE, així com la modificació de
les circumstàncies personals del titular de TE quan tal variació
supose una millora en la capacitat deambulatòria.
Article 6t
La validesa de la ET ve especificada en la mateixa.
Depenent de dos factors; edat del titular i característiques del
dictamen sobre la mobilitat, amb relació a si és permanent o
temporal. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es
fixarà en 10 anys a comptar des de la data d’expedició de la
TE, sempre que el dictament determine l’existència d’una
mobilitat reduïda amb caràcter temporal, la validesa de la
T’està marcada pel termini d’aquella.
En el cas que el titular tinga una edat inferior a 18 anys,
el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que
la duració de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale
un termini inferior, en este cas haurà d’ajustar-se a ell.
Article7é Requisits
- Estar empadronats en el municipi de Pego.
- Edat. Tindre una edat superior a 3 anys.
- Condició de minusvalidesa. Disposar de la preceptiva
resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid,
emés pel Centre de Diagòstic i Orientació dependent de la
Direcció Territorial de Benestar Social correspondent.
- Mobilitat reduïda. La determinació d’este extrem es fixarà
a través de l’aplicació del barem que, com annex 3 s’inclou en
el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de Procediment
per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de
minusvalidesa (BOE de 26 de gener del 2000), per mitjà de
dictamen emés pel Centre de Dianòstic i Orientació dependent
de la Direcció Territorial de Benestar Social correspondent.
Article 8é. Procediment per a la concesió de la targeta
d’estacionamiento.
1. L’expedient s’iniciará a sol·licitud de la persona
interessada per mitjà d’imprés normalitzat que s’acompanya
com Annex I, que s’arreplegarà i es presentarà, una vegada
complimentat, en el Registro General de l’Ajuntament de
Pego. El sol·licitant pot ser el propi titular o el seu representant
legal. La titularitat de la TE sempre serà ostentada per la
persona que reunisca els requisits establits en l’article 7.
2. L’Ajuntament, una vegada haja sigut firmada la TE pel
seu titular, s’encarregarà del procés de plastificació de la
mateixa abans de la seua entrega definitiva a la persona
interessada.
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3. La documentació a presentar al costat de la sol·licitud
de la següent:
- Fotocòpies del DNI del sol·licitant.
- Acreditació de la respresentació i fotocòpia del DNI del
representant legal, si és procedent.
- Dos fotos tamany carnet del titular.
- Dictament relatiu a la seua mobilitat, amb especificació,
si és procedent, del termini de revisió. Este dictamen ha de
ser emés pels Centres de Diagnòstic i Orientació dependents
de les direccions Territorials de Benestar Social, d’acord amb
l’assenyalat en l’article 7 de la present Ordenança.
- Fotocòpia de la resolució de reconeixement de la
condició de minusvàlid.
Estos dos últims documents podrán unificar-se en un sol.
Article 9é.
L’expedició de t’esta subjecta a la taxa per expedició de
documents administratius a instància de part, sent d’aplicació
a este supòsit de fet la tarifa contemplada en l’epígraf
corresponent de l’Ordenança fiscal reguladora de la citada taxa.
Capítol III. Parada
Article 10é.
1. Els vehicles ocupants per posseïdors de TE, quan
resulte necessari i inevitable per no existir lloc més apropiat,
podran parar i estacionar en qualsevol lloc de la via pública
durant el temps imprescindible, excepte en carrils reservats
a autobusos urbans i sempre que no s’entorpisca la circulació
de vehicles o el pas de vianants.
2. La policia local vetlarà especialment perquè la TE no
siga utilitzada per persona distinta al seu titular, així com
perquè el seu ús resulte racional i proporcionat.
Capítol IV. Aparcament.
Article 11é.
L’ús pels titulars de TE, de les places d’aparcament
ubicades en zones d’aparcament regulat davall control horari
(ORA), no meritarà la taxa que en cada moment es trobe vigent.
Article 12 é.
1.- L’Ajuntament de Pego reservará places d’aparcament
per als vehicles utilizats per titularse de TE prop de centres
de treball o estudi, públics o privats; edificis públics de
pública concurrència; centres culturals públics o privats;
espais d’oci tals com places, parcs i jardins públics; hospitals,
centres de salut i clíniques públiques o privades; així com en
aquells altres llocs on es comprove que és necessari. Els dits
estacionaments s’ubicaran en vies o espais públics, zones
d’estacionament regulat davall control horari i garajos públics
gestionats directa o indirectament per l’Ajuntament en règim
de rotació, en el lloc més pròxim possible als accessos
peatonals o itineraris accesibles.
2.- La senyalització de les referides places d’aparcament
exhibirà el símbol internacional d’accessibilitat i la prohibició
d’aparcament per a altres usuaris distints als titulars de TE,
els quals, cas d’aparcar indegudament, voran el seu vehicle
retirat per la grua municipal, sense perjuí de la imposició de
les correspondients sancions per estacionament prohibit.
Article 13é.
L’ús de les places d’aparcament a què es referix el
nombre 1r de l’article precedent, comportarà l’abonament de
la taxa que, si és procedent i cada moment se halle vigent,
amb l’especialitat arreplegada per l’article 11 per a les zones
ORA en superfície.
Capítol V. Aparcament reservat.
Article 14é.
1.- Disposaran d’un aparcament reservat degudament
senyalitzat en el lloc més pròxim al domicilio o lloc de treball
que les característiques de la via pública permeten, els
titulars de TE usuaris de vehicle de la seua propietat o de
membre de la seua unitat de convivència, en els supòsits de
persones amb molt greues problemes de mobilitat.
A estos efectes s’entenen com a persones amb molt
greus problemes de mobilitat les obligades a desplaçar-se
en cadira de rodes, i les que utilitzen dos bastons i/o bitutores.
2.- La senyalització s’efectuarà amb plaça de gual en què
necessàriament es farà constar la matrícula del vehicle autoritzat,
y demás circustancias y prohibiciones de l’article 12.2.
3.- La senyalització tant horitzontal com vertical de l’aparcament
reservat s’efectuarà per i a càrrec del titular de la TE.
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Capítol VI. Prohibicions
Article 15é.
Als efectes de la present Ordenança es consideren
conductes prohibides:
a) La cessió de la TE a persona distinta del titular.
b) L’estacionament de vehicles ocupats per titulars de
te’n forma tal que s’entorpisca la circulació de vehicles o el
pas de vianants.
c) L’estacionament de vehicles ocupats per titulars de
TE en llocs prohibits quan no existisca causa justificada.
d) Deixar de comunicar a l’Ajuntament el canvi de
domicili del titular de TE.
e) Deixar de comunicar a l’Ajuntament la modificació de
les circumstàncies personals del titular de TE quan tal variació
supose una millora en la capacitat deambulatòria.
f) La cessió de TE a persona usuària o propietària de
vehicle distinto aquél que transporta al titular de TE, per a l’ús
dels estacionaments que tracten els articles 10 i 12.
Capítol VI. Infraccions i sancions
Article 16é.
1.- Tindran la consideració d’infraccions lleus la
realització de les conductes assenyalades en l’article anterior en les lletres b), d) i e).
2.- Tindran la consideració d’infraccions greus, la
realització de les conductes assenyalades en l’article anterior en les lletres c), i b). En este últim supòsit, es considerarà
infracció greu la reincidència en la comissió de la conducta
assenyalada en b) i, sense necessitat de concórrer
reincidència, quan s’entorpisca, afectant-la greument, la
circulació de vehicles o el pas de vianants.
3.- Tindran la consideració d’infraccions molt greus, la
realització de les conductes assenyalades en l’article anterior en les lletres a) i f), així com la reincidència en la comissió
de les qualificades com greus.
Article 17
Les sancions lleus s’imposaran prèvia la instrucció d’un
expedient sumari contradictori en el que es garantirà
l’audiència a l’interessat.
Article 18 é
Per a la imposició de sancions per la comissió
d’infraccions greus, serà necessària la tramitació del
procediment a què es referix el RD 1389/1993, de 4 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici
de la Potestad Sancionadora.
Disposició Transitòria
Els titulars de la TE preexistent a la present Ordenança
i les persones que gaudisquen d’aparcament reservat en via
pública, en virtud d’acords municipals adoptats en data
anterior a l’entrada en vigor de la present, disposaran d‘un
termini d’un any des de tal data, per a acreditar que reunixen
els requisits contiguts en esta disposició.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
publicació de la seua aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Provincia d’Alacant.
La presente Ordenanza será objeto de publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrada en vigor
una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Pego, 1 de junio de 2005.
La Alcaldesa accidental, Ana Aparisi Server.
*0515692*
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el
ejercicio 2005 en sesión plenaria de fecha 30 de junio de
2005, acuerdo que, en aplicación de lo preceptuado en el
artículo 21.6 del R.D. 500/90, que desarrolla en materia
presupuestaria el texto refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, contiene expresamente el tratamiento
de las modificaciones operadas sobre el presupuesto prorrogado referido a la propia entidad local.
Por el presente y en atención a lo establecido en el
artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda éste expuesto al público 15 días en la Secretaría General para que los interesados prevenidos en el
artículo 170.1 del mismo cuerpo legal puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno por cualquiera de los
motivos tasados en el apartado 2 de este artículo.
Así mismo, cabe indicar que de no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Villajoyosa, 30 de junio de 2005.
El Concejal de Hacienda, Isidro Cantó Cano.
*0517416*
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE
ANUNCIO
El Ilmo. señor Presidente de la Corporación por Decreto
número 974/2005, de fecha 3 de junio, y a tenor de las
facultades que le están conferidas por el artículo 20.2 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto y artículos 89 y 104 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, ha designado a don Eloy López Martínez,
para que desempeñe el puesto de trabajo reservado a
personal eventual de Funcionario de Apoyo y Asesoramiento
al Grupo Popular de la Corporación, con una retribución
anual de 34.662,04 €, incluidas dos pagas extraordinarias.
El cese del señor López Martínez, que será libre, corresponderá al Ilmo. señor Presidente, y en todo caso cesará
automáticamente en el supuesto de cese o expiración del
mandato del mismo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Alicante, 17 de junio de 2005.
El Diputado del Área de Recursos Humanos, José
López Garrido. La Secretaria General accidental, María José
Argudo Poyatos.
*0517086*

ANUNCIO
Expropiación forzosa.
A fin de dar cumplimiento de lo previsto en los artículos
52.6ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 58.1 de su
Reglamento, mediante la presente Resolución se convoca a los
interesados en el expedientes de Expropiación Forzosa incoado
por esta Excma. Diputación Provincial con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en los proyectos que a continuación se relacionan, para proceder en la fecha, hora y lugar
que seguidamente se indican, al pago o consignación en su
caso de las cantidades fijadas en concepto de depósitos previos
e indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida
ocupación, así como al levantamiento de las actas de ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados.
Proyecto: “Acondicionamiento de la carretera CV-720
en el tramo Benigembla s Castell se Castells”
Lugar: Ayuntamiento de Benigembla
Día: 13/07/2005
Horas: de 9.30 a 13.30
Lugar: Ayuntamiento de Castell de Castells
Día: 14/07/2005
Horas: de 9.30 a 11.40
Lugar: Ayuntamiento de La Vall de Laguar
Día: 14/07/2005
Horas: de 13.00 a 14.15

