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EDICTO
O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O
Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do
texto íntegro .
ORDENANZA REGULADORA
DO ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO (ZONA AZUL)

Artigo 1.—De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/85, Reguladora das Bases do Réxime
Local, de 2 de abril e das disposicións contidas no Real Decreto Lexislativo 339/90, de 2 de marzo, polo que
se aproba o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, así
como o R.D. 1.398/93 de 4 de agosto que aproba o Regulamento do Procedemento do exercicio da Postestade Sancionadora, díctase a presente ordenanza que ten por obxecto regular o estacionamento limitado-gratuito (zona azul).
Artigo 2.—Considerando que a ocupación da vía pública co estacionamento de vehículos, supón o uso
dun ben escaso, que debe ser repartido, en virtude das facultades que se recoñecen ó Concello no artigo 25
da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, , e no art. 7 do Texto Articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, créase o “Servicio de Zona Azul”, que pretende acadar o acceso igualitario e limitado de tódolos/as conductores/as ó aparcamento nas zonas onde este é especialmente escaso.
Artigo 3.—Os estacionamentos regulados e con horario limitado, que existirán naquelas rúas e zonas habilitadas e sinalizadas para iso, e que se determinarán por medio dun acordo Plenario, que en todo caso deberán de coexistir cos de libre utilización, someterase ás seguintes determinacións:
1.—O estacionamento efectuarase mediante disco comprobante do horario, que indicará a hora do estacionamento. (Ver Anexo).
2.—O conductor/a do vehículo está obrigado a colocar o disco horario no lugar da parte interna do parabrisas que permita totalmente a súa visibilidade desde o exterior.
No caso de vehículos para persoas con mobilidade reducida existirán discos especiais (de diferente cor) e
os trámites para a obtención dos discos especiais para persoas con mobilidade reducida requerirán a presentación dunha solicitude (segundo modelo normalizado) que será presentada no Rexistro de Entrada do
Concello xunto coa seguinte documentación:
— Tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida
— DNI en vigor
— Certificado de minusvalía en vigor, onde consten os púntos mínimos estabecidos tanto en dificultades
para uso do trasnporte público colectivo como en necesidade de terceira persoa legalmente necesarios
para a expedicion de reservas especiais a persoas con mobilidade reducida.
— No caso de menores ou incapaces cuia solicitude a realice o pai ou a nai, fotocopia do libro de familia.
— No caso de menores ou incapaces, que o solicite no seu nome ó titor/a legalmente declarado/a fotocopia da declaración legal da titoria.
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O Departamento de Servizos Sociais, previa comprobación do cumprimento dos requisitos arriba citados, expedirá o disco especial para as persoas con mobilidade reducida.
3.—O período máximo de permanencia dun vehículo en zona azul será de unha hora e media, agás para
vehículos para persoas con discapacidade que será de tres horas.
4.—Quedan excluídos desta limitación, os vehículos da policía, protección civil, bombeiros, ambulancias
e persoal sanitario en servicio de urxencia.
5.—Unha vez concluído o tempo máximo de utilización, o vehículo deberá abandonar o aparcamento, e
non poderá volver a estacionar na mesma rúa ou praza, ata transcorridas dúas horas.
6.—O horario de limitación comprenderá de 09,00 a 14,00 e de 16 a 21,00 horas. Agás os domingos e festivos, nos que non haberá limitación.
7.—Despois de sinalar a hora de chegada no disco horario, non se poderá variar ata que o vehículo abandone o estacionamento en zona azul.
Artigo 4.—Constituirán infraccións leves desta modalidade de estacionamento:
1.—Sobrepasar o límite horario indicado no comprobante.
2.—Estacionar de novo o vehículo na mesma rúa ou praza, antes de transcorrer dúas horas contadas
desde a hora de chegada.
3.—Ocupar dúas prazas de estacionamento, ou non axustarse ó espacio marcado para o vehículo.
Constituirán infraccións graves desta modalidade de estacionamento:
1.—Modificar a hora de chegada despois do estacionamento.
2.—A falta de disco comprobante do horario.
Artigo 5.—As infraccións tipificadas como LEVES serán sancionadas con multa de “Vintecatro euros (24
€)”, e as sinaladas como graves con multa de “Trinteséis euros (36 €)”.
As devanditas multas se reducirán nun 30% se se fixeran efectivas durante os 30 días naturais seguintes
a aquel en teña lugar a notificación da denuncia.
Artigo 6.—Cando un vehículo estea estacionado en zona de estacionamento regulado e con horario limitado durante máis dunha hora e media, ou durante máis de tres horas no caso de vehículos para persoas con
discapacidade contadas desde que fora denunciado polo incumprimento das normas que regulen este tipo
de estacionamento, poderá ser inmobilizado ó obxecto de identificar ao seu conductor e notificar a denuncia pertinente; se fora reincidente, poderá ser retirado e trasladado ó Depósito Municipal. Neste caso, notificarase á persoa que pida a devolución do vehículo os gastos que supoñan a inmobilización, o traslado e o
depósito, segundo proceda.

Disposición final
Esta ordenanza, que consta de 6 artigos e unha Disposición final, entrará en vigor unha vez aprobado
definitivamente polo Concello e publicado o seu texto integro e transcorra o prazo de quince días a que se
refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local
ANEXO
MODELO COMPROBANTE DE DISCO HORARIO
Tamaño: 11 x 11 cm.
Materiais: Aluminio, Plástico, Cartolina.
Color: Poderá realizarse en varios colores, sempre que os recadros destinados á hora sexan perfectamente visibles, con fondo branco e caracteres en azul, negro ou vermello.
INDICACIÓNS PARA A UTILIZACIÓN
DO DISCO DE CONTROL HORARIO,
QUE CONSTARÁN NO MESMO
Axuste a hora de chegada á ZONA AZUL e deixe este disco fronte o parabrisas do seu vehículo en lugar
ben visible desde o exterior.
Dispón vostede ata a HORA LÍMITE para permanecer estacionado na ZONA AZUL.”
En Tui a 10 de abril de 2008.—O alcalde, Antonio F. Fernández Rocha.
❅ ❅ ❅

2008004989

MODIFICACIÓN
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O expediente obra neste Concello, no departamento de Secretaria, ante o cal lles asiste o dereito
de alegar por escrito o que na súa defensa estimen
conveniente, con aportación ou proposición das
probas que consideren oportunas, dentro do prazo
de quince días hábiles, contados dende o seguinte o
da publicación do presente no Boletín Oficial da
Provincial.
Transcorrido dito prazo sen que se faga uso do
dereito para formular alegacións ou proponer probas, se dictarán as oportunas resolucións
Tui, 15 de maio de 2009.—O Alcalde, Antonio F.
Fernández Rocha.
2009005846
——————

EDICTO
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da
Lei 30/92, de 26 de novembro de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento
Administrativo Común, na redacción referida pola
lei 4/1999, do 13 de xaneiro, faise publica a notificación da Proposta de resolución do expediente sacionador 11/08 “vehículos”, incoado no seu día a
Juan Braulio García Martínez, co último domicilio
coñecido en Carregal de Arriba 62 B Amorín - Tomiño, mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do concello de Tomiño, xa que habéndose intentado a notificación no ultimo domicilio coñecido, este non se puido practicar.
O expediente obra neste Concello, no departamento de Secretaría, ante o cal lles asiste o dereito de
alegar por escrito o que na súa defensa estimen conveniente, con aportación ou proposición das probas
que consideren oportunas, dentro do prazo de quince
días hábiles, contados dende o seguinte o da publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.
Transcorrido dito prazo sen que se faga uso do
dereito para formular alegacións ou propoñer probas, se dictarán as oportunas resolucións.
Tui, 21 de maio de 2009.—O Alcalde, Antonio F.
Fernández Rocha.
2009005999
——————

EDICTO
O pleno da Corporación Municipal, con data 26
de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín
Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril
de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de
trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local.

O artigo 4 da Ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado do Concello de Tui
que quedará redactado do seguinte xeito:
ARTIGO 4.

Constituirán infraccións LEVES desta modalidade de estacionamento:
1.—Sobrepasar o límite horario indicado no
comprobante ata dúas horas.
2.—Estacionar de novo o vehículo na mesma rúa
ou praza, antes de transcorrer dúas horas contadas
desde a hora de saída
3.—Ocupar dúas prazas de estacionamento, ou
non axustarse ó espacio marcado para o vehículo.
4.—Modificar a hora de chegada despois do estacionamento.
5.—A falta de disco comprobante do horario.
Constituirán infraccións GRAVES desta modalidade de estacionamento:
1.—Sobrepasar o límite horario indicado no
comprobante durante mais de dúas horas.
O artigo 5 da citada ordenanza, en relación- ás
sancións, que quedará redactado do seguinte xeito:
ARTIGO 5.

As infraccións tipificadas como anteriormente
como LEVES serán sancionadas con multa de vintecatro euros (24 €) e a sinalada como GRAVE con
multa de noventa e dous euros (92 €).
As devanditas multas se reducirán nun 30% se
se fixeran efectivas durante os 30 días naturais seguintes a aquel en teña lugar a notificación da denuncia.
En Tui, 18 de maio de 2009.—O Alcalde, Antonio F. Fernández Rocha.
2009005847
❅ ❅ ❅

VILA DE CRUCES
EDICTO
Mediante Resolución da Alcaldía nº 149/2009, de
data 4 de xuño, apróbase a Oferta de Emprego Público do Concello de Vila de Cruces, para o ano 2009:
PERSOAL FUNCIONARIO:

DENOMINACIÓN DO POSTO

Nº PRAZAS VACANTES

SUBGRUPO

Administrativo (cod. 01.00.00.02)

1

C1

Administrativo (cod. 04.00.00.03)

1

C1

PERSOAL LABORAL:

DENOMINACIÓN DO POSTO

Nº PRAZAS VACANTES GRUPO

Técnico de Cultura (cod. 06.02.00.01)

1

II

Operario Protección Civil (cod. 03.01.00.01)

1

V

Vila de Cruces, a 4 de xuño de 2009.—O Alcalde,
Jesús Otero Varela.
2009006403

