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Num. 127

Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y ‘Colonya’ Caixa
de Pollença).
- Mediante la ‘Carpeta fiscal’ de la web www.atib.es. Para poder acceder
a la Carpeta fiscal se requiere disponer de un certificado digital admitido por la
Agencia Tributaria de las Illes Balears.
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2n.- Publicar la present resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i
en el BOIB, als efectes pertinents i donar trasllat de la mateixa a la Policia
Local, als efectes oportuns.
3r.- Aquesta resolució sortirà efecte des del mateix dia en què s’adopta.’
La qual cosa es publica per a general coneixement.

Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo.
RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto
13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto
772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.
Pollença, a 15 de Julio de 2011.
El Alcalde. Bartomeu Cifre Ochogavia.
Remesa: 9759
Expedient
Expediente
11-000312
Import
Importe
600€

Llinatges i Nom
Apellidos y Nombre
Neamtu Gheorghe Adrian
Pagament anticipat
Pago anticipado
NO

Matrícula
Matrícula
IB4397CU
Punts
Puntos
0

Data
Fecha
31/1/2011

Tipus
Tipo
M

Precepte
Precepto
LSV009bis-1A

Total: 1 Denúncies.

—o—
Num. 17606
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 28 de juliol de 2011,
va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern, pel que es sotmet a informació
pública per un termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació d’aquest
anunci en el BOIB per tal que pugui examinar-se l’expedient i, en el seu cas, formular reclamacions, objeccions o observacions de conformitat amb l’article 49
b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 102 b) i c)
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Pollença, 16 d’agost de 2011
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.

—o—
Num. 17639
Per la Batlia, en data 17.08.11, s’ha dictat la següent resolució:
‘Vist que l’ordenança municipal de l’Ajuntament de Pollença reguladora
de l’ús de la via pública (BOIB núm. 53 de data 02.05.02) atribueix en el seu
article 18 la potestat d’ordenar dels objectes que ocupin la via pública sense la
preceptiva llicència o incomplint les condicions de la llicència atorgada.
Atès que, a dia d’avui, la Batlia té atribuïda l’esmentada competència,
resulta precís habilitar als agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del
trànsit perquè exercitin amb les garanties jurídiques pertinents l’adopció de les
mesures cautelars relatives a la retirada dels objectes que ocupin la via pública
sense la preceptiva llicència o incomplint les condicions de la llicència atorgada.
Pels motius abans exposats, fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes de conformitat amb l’article 21.1 a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local,
RESOLC:
1r.- Autoritzar als agents de la Policia Local encarregats de la vigilància
de l’ocupació dels terrenys d’ús públic local l’adopció de la mesura cautelar de
retirada dels objectes que ocupin la via pública sense la preceptiva llicència o
incomplint les condicions de la llicència atorgada, en els supòsits legalment
establerts, amb l’advertiment que en cas d’incompliment de l’ordenat en el termini de 48 hores es procedirà a l’adopció de mesures per fer efectiva l’esmentada retirada.

Pollença, 17 d’agost de 2011
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavía.

—o—
Num. 17661
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de
Pollença
De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Pollença
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Jaume Martorell Plomer,
actuant com a secretari/a Ignaci Llompart Salas, dels quals podeu promoure la
recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.
f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts.
Així mateix, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu formular les al·legacions i proposar o aportar les proves que considereu oportunes. En
aquest cas se seguirà el procediment sancionador ordinari, que suposa la pèrdua
de la reducció del 50% de l’import de la multa. Les al·legacions s’han de presentar en el Registre General d’aquest l’Ajuntament o en els llocs assenyalats a
aquest efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot indicant les dades personals, el número d’expedient, la matrícula del vehicle i la data
de la denúncia. (arts. 79 a 81 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària).
En el cas d’infraccions lleus o de infraccions greus que no sostreuen
punts, si no s’abona l’import de la multa ni se formulen al·legacions en el termini de quinze dies naturals, la denúncia té l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. En aquest cas, la sanció es
pot executar transcorreguts trenta dies naturals des de la present publicació.
4. Si en el termini abans indicat, no identificau el conductor responsable
de la infracció, no abonau l’import de la multa o no formulau al·legacions, es
proposarà a l’òrgan competent per resoldre l’arxiu d’aquest expedient sancionador i la incoació d’un procediment sancionador contra la persona titular del
vehicle com autor de la infracció molt greu per l’incompliment de l’obligació
d’identificar el conductor responsable de la infracció [arts. 65.5 j) i 67.2 a) del
Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària]. La identificació del conductor s’haurà de realitzar mitjançant escrit dirigit a aquest Ajuntament, facilitant el nom i llinatges, DNI, adreça i el número

