DEPT. DE VICEPRESIDÈNCIA, POL.DIG. I TERRITORI

ACORD D’INCOACIÓ
EMBARCACIÓ

D’UN

EXPEDIENT

D’ABANDONAMENT

D’UNA

Expedient número : ABN-0003/22
Vista la proposta de la Subdirecció general de Ports i Aeroports de data 21 de juny
de 2022, que s’acompanya en annex,
RESOLC,
Primer.- Acordar l’inici del procediment de declaració de situació d’abandonament
d’una embarcació de nom ONDA PESQUERA amb matrícula 7ª MH-1-517-99, la
qual es troba presumptament abandonada al port Marina Palamós.
Segon.- Ordenar que es publiqui, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, l’acord d’inici del procediment de declaració de situació
d’abandonament i la seva corresponent tramitació, així com la corresponent
notificació al propietari i/o usuari.
Tercer.- Ordenar que aquest mateix Anunci sigui exposat al públic en el tauler
d’anuncis del port i de l’ajuntament de l’últim domicili conegut, si se’n té
coneixement, del propietari i/o usuari, durant el termini de 2 mesos.
Quart.- Ordenar que, en el cas que transcorregut aquest termini d’exposició al públic
el propietari i/o usuari no hagi retirat l’embarcació o hagi abonat els deutes existents,
prèvia audiència als interessats d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques es
declari l’esmentada embarcació en situació d’abandonament, d’acord amb l’article
230 de la Llei 10/2019 i l’article 28.6 del Decret 206/2001.
Cinquè.- Notificar aquest acord d’inici d’expedient al propietari i/o usuari de
l’embarcació, al concessionari del port, a la Capitania Marítima corresponent i a
Ports de la Generalitat.
Mercè Rius i Serra
Directora general de Transports i Mobilitat
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