ASINADO POR: Xefa Servizo Transportes (Mª Del Carmen Pintado García) 2018-07-05T14:24:31+02:00 - Concelleira Transporte E Proxectos Estatais E Europeos (Mª Angeles Marra Dominguez) 2018-07-06T12:23:44+02:00 -

Documento asinado

SERVIZO DE
TRANSPORTES

ÁREA TRANSPORTES,
PROXECTOS ESTATAIS
E EUROPEOS

CONCELLO
DE VIGO

E mais considerando

ANUNCIO
APARCADOIRO DE PRAZA PORTUGAL
SOLICITUDE PRAZAS RESERVADAS A RESIDENTES EN RÉXIME DE ABONO

Ponse en coñecemento dos residentes na zona de influencia do aparcadoiro
publico de praza de Portugal, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral
de Réxime interior regulador do servizo público do aparcamento soterrado sito na
Praza Portugal publicado na data 2 de decembro de 2011, e que estean interesados
en obter unha praza de residente no mesmo, que deberan presentar a solicitude no
Rexistro Xeral do Concello no modelo que axuntase ao presente anuncio.
Requisitos para a obtención das prazas :
Ser persoa física propietaria ou condutor habitual do vehículo e residir de feito e
figurar empadroada na area de influencia do aparcadoiro.
Nº de solicitudes de abonos
Por cada vivenda poderán solicitarse como máximo dous abonos de residente.
Prazo de presentación de solicitudes :
O prazo de presentación de solicitudes ábrese o día seguinte da publicación do
presente anuncio no B.O.P.P .e será até o transcurso de 15 días hábiles da citada
data.
Documentación a presentar :
1º Solicitude no modelo que se axunta.
2º Xustificante de empadroamento na area de influencia do aparcadoiro; poderá
substituíse pola autorización para facer a consulta.( axuntase plano da area de
influencia)
3º Fotocopia do DNI do solicitante.
4º Xustificante da titularidade do vehículo :(fotocopia de permiso de circulación ) o
xustificante de ser condutor habitual do mesmo ( fotocopia do contrato de leasing o
renting o documento expedido pola empresa na que se acredite que o solicitante e o
único e exclusivo usuario do vehículo e o utiliza fora da xornada laboral)
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Adxudicación das prazas :
A adxudicación das prazas realizarase de conformidade cos criterios fixados no
artigo 12 do regulamento xeral de réxime interior :
1ª O numero de orde .das solicitudes determinarase en función da data de
presentación das mesmas.
2º Terán preferencia os residentes de tipo 1 ( residente nun edificio que non conta
coa dotación de prazas de aparcadoiro sobre os residentes de tipo 2 ( restantes
residentes ).
3º No caso das solicitudes de dúas prazas, a segunda solicitude incluirase en lista
tras finalizar a lista de solicitudes da primeira praza.

FDO: A CONCELLEIRA-DELEGADA
Dominguez
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