
Major, núm. 1, com també proposar la prova, concretant els mitjans que vulguin fer servir (article 3.2 RD. 1398/1993 i 135 de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/92 de PAC).

Igualment se’ls requereix perquè en el cas de no ésser els conductors i/o infractors dels vehicles denunciats, comuniquin a aquesta batlía la identificació dels
mateixos: Nom, Llinatges, domicili i DNI. Si fos un vehicle llogat hauran de presentar el contracte de lloguer, advertint-los que en cas d’incompliment de la iden-
tificació, sense causa justificada podran ésser sancionats com a autors de falta greu d’acord amb el que disposa l’article 72.3 de la llei de trànsit abans esmentada
( 19/2001, de 19 de desembre), atès que el titular del vehicle denunciat té el deure d’identificar el conductor en el tràmit de procediment oportú i l’incompliment
d’aquest deure serà sancionat amb una multa de fins a 301 euros. Com també, s’adverteix als interessats que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut
de la iniciació del procediment, en el termini de 15 dies que s’ha indicat, la present resolució d’iniciació del procediment per a sancionar serà considerada com a
proposta de resolució, quan dugui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada (article 8.4 del Decret 14/1994) amb els efectes prevists de l’art. 13
al 15 de l’esmentat Decret. En el cas de no produir-se la identificació en el temps indicat, l’Instructor proposarà a l’òrgan competent per a resoldre, conforme amb
l’article 16.3 del RPS, l’arxiu per manca de proves de l’expedient seguit per la infracció denunciada, i que es prossegueixi l’expedient de sanció contra el titular
per haver incomplit el deure d’identificació del conductor i en conseqüència, per tal motiu se’l sancioni com a autor de falta greu tipificada a l’Art. 72.3 de la LSV
considerada com a infracció autònoma des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (sentència 154/94) per la qual cosa igualment se li notifica l’esmentada proposta als
efectes assenyalats als arts. 18 i 19 del RPS.

Exped. Precepte Matric Titular Població Quant.
23153 07.02 OOMM. IB4839DD INFANCIA I FUTUR MANACOR 60.00 
23187 07.01 OOMM 6424FDD RESOURCES MANAGE QUECA S.L. MADRID 60.00 
23193 07.01 OOMM 2234BLS PEDRO NEBOT MASSANET CAPDEPERA 60.00 
23198 07.01 OOMM 4018DZP ACUBONI DOS MIL SIS S.L. MANACOR 60.00 
23199 07.02 OOMM. 7433FVX EDUARDO PRADO GOMEZ PALMA 60.00 
23209 07.01 OOMM 8754GBS PEDRO BARCELO BALAGUER PUIGPUNYENT 60.00 
23212 07.01 OOMM IB5143CZ PEDRO HORRACH BONET CAMPOS 60.00 
23228 07.02 OOMM. 2303BRG SKJONSHOLT S.L. PALMA 60.00 
23232 07.02 OOMM. V7817EX WIDER MARTINEZ ROBERTO JERICA 60.00 
23237 07.01 OOMM IB5511DJ FERMIN NIETO MEDINA CAMPOS 60.00 
23240 07.01 OOMM 2441GVG SILVIA SINTES ALONSO MAHON 60.00 
23253 07.02 OOMM. 4018DZF ACUBONI DOS MIL SEIS S.L. MANACOR 60.00 
23265 07.01 OOMM IB3530DB DANIEL MARCOS MONROSIS PALMA 60.00 
23270 07.01 OOMM IB4079DM JOSE MILLAN RODRIGUEZ FELANITX 60.00 
23292 07.02 OOMM. 4301CYH COVAS BENITO Mª DEL CARMEN SES SALINES 60.00 
23302 07.01 OOMM 7081FRY BOVER VADELL ISABEL FELANITX 60.00 
23330 07.01 OOMM IB1967CD CHANGO JEREZ MARIO CAMPOS 60.00

Campos, 14 abril de 2011.
El batle, Joan Juan Pons.

— o —

Ajuntament de Deià
Num. 10168

Fem públic que durant el termini d’exposició pública (BOIB  Nº 47 de 31 de març de 2011 de l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
crèdits nº 1/2011 en el pressupost de 2011, no s’han presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera aprovat definitivament. Procedint a la publicació de
l’esmentat acord d’acord amb l’article 177.2 del Reial Decret Llei 2/2004.

Modificació de crèdits nº 1/2011 per un import de 90.000€.
Les modificacions que s’acorden son les següents:

Aplicació Expressió Prev. Inic. Modificació Prev.Def
450/60900 Passarel·la de vianants 0’00 90.000,00 90.000,00

Respecte les baixes per anul·lació d’altres crèdits que  s’han considerats innecessaris i que  no es troben compromesos ni retinguts, el pressupost de despe-
ses quedarà de la següent manera.

Aplicació Expressió Prev. Inic Modificació Prev. Def
450/60900 Passarel·la de vianants 0,00 90.000,00 90.000,00

Contra l’esmentat acord es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació . El termini per inter-
posar, en el seu cas, recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós - Administratiu de Palma de Mallorca, serà de dos mesos comptats des de el dia
següent a la notificació  de la resolució expressa del recurs de reposició. Si no hagués resolució expressa, el termini serà de sis mesos, a comptar de la data en que
s’entengui desestimat per silenci el recurs de reposició.

Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que consideri oportuna.

Deia a 2 de maig de 2011.
El Batle. Jaime Crespi Deya.

— o —

Num. 10169
Fem públic que durant el termini d’exposició pública de l’ordenança fiscal :taxa per parades barraques casetes de venda espectacles o atraccions situats en

terrenys d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic no s’ha presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera aprovat definitiva-
ment, procedint a la publicació de l’esmentat acord:

Texte de L’ordenança.
Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques,  casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i

ambulants i rodatge cinematogràfic.
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Article 1. Fondament i naturalesa.
D’acord amb el previst als articles 20.3 n  del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal,
, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 2.  Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofita-

ment especial que te lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic per parades,
barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per gaudir
l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que es
varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4 Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

-Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
-Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute

exigible.
-En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de

les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.
La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al

procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5 Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en

les tarifes contingudes a l’apartat següent:
-Les tarifes de la taxa seran les següents:
-Llicències per venda ambulant 3,00 € per metre lineal o fracció i dia, ocu-

pació màxima de fondària 2 m i amb una quota mínima de 10,00€ .
Els llocs de venda seran disposats per resolució de Batlia i les persones

interessades hauran de sol·licitar autorització mitjançant la presentació d’una
instancia i una declaració responsable (R.D 199/2010, de 26 de febrer que regu-
la l’exercici de la venda ambulant) que les serà facilitada a les oficines munici-
pals.

Llicencies per ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de
venda, espectacles, atraccions o esplai:20,00 € día.

-Llicencies per rodatge cinematogràfic. 1,000€ día.
-Llicències per reportatges fotogràfic     150,00€ dia.
Quan les activitats contemplades pugui afavorir tant a la imatge del muni-

cipi de Deia com la seva promoció turística a nivell nacional o internacional, l’a-
juntament de Deia prèvia sol·licitud de l’interessat, podrà atorgar les següents
bonificacions.

a) 50%, quan, sense la utilització del nom de Deia, es pugui apreciar de
forma clara la que la filmació o les sessions fotogràfiques han tingut lloc a
indrets típics de Deia.

b) B) el 75% quan, complint els requisits de l’apartat anterior, el nom de
Deia aparegui juntament amb el producte que es vol publicitar.

c) C) Excepcionalment, i quan de les campanyes publicitàries es puguin
derivar avantatges substancials tant per la imatge com per la promoció turística
de Deia, i aquesta divulgació es dugui a terme de forma continuada al mitjans
de televisió, es podrà acordar l’exempció de pagament de les taxes.

d) Juntament amb la sol·licitud, l’interessa’t haurà de demanar la bonifi-
cació o l’exempció de pagament de les taxes, aportant a l’efecte una memòria
explicativa on es detalli de forma breu quin és l’objecte de filmació o la sessió
fotogràfica i justificant els motius de bonificació o d’exempció enumerats a l’ar-
ticle anterior. La liquidació de la taxa es farà al moment de la sol·licitud, que-
dant la bonificació o l’exempció condicionada al que disposi l’informi dels ser-
veis tècnics de l’ajuntament, prèvia acreditació per part del sol·licitant d’haver
acomplert amb els requisits referits a la memòria .En cas que l’informe sigui

favorable es procedirà la devolució dels imports que corresponguin mitjançant
transferència bancària.

Article 6. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les

persones o entitats a favor de les quals s’otorguin les llicències, o les que se’n
beneficien de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 7. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat i tenen caràcter irreductible per al període
anual o de temporada autoritzat.

2. De conformitat amb el previst a l’article 26 de del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’administració, tota
sol·licitud de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un
justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2.a) següent i
formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements
que s’hi instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que hagin formulat els interessats, i les autoritzacions es concedi-
ran si no es troben deficiències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aques-
tes es notificaran als interessats i es giraran, si és  el cas, les liquidacions com-
plementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interes-
sats hagin arreglat les deficiències i, si escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.

En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·lici-
tar a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.

4. No es considerarà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abo-
nat i obtingut la llicència corresponent.

5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del primer dia del perí-
ode natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent.
La no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar abonant la taxa.

6. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-ne o sub-
arrendar-se a terceres persones. L’incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que les persones inte-
ressades hagin d’abonar.

Article 8.  Meritació.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades

i prorrogades el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenya-
lats en les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe

en la dipositaria municipal o allà on establís l’ajuntament, però sempre abans de
retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que disposa
l’article 26 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i s’elevarà a definitiu quan es conce-
deixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats
i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per semestres naturals, en les oficines de recaptació municipal.

Article 9.-  Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària.

Disposició Final.
Aquesta ordenança, aprovada per l’ajuntament Ple de dia 18 de març de

2011- elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a
partir de la seva publicació.

Contra l’esmentat acord es pot interposar recurs de reposició en el termi-
ni d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació . El termini per
interposar, en el seu cas, recurs contenciós administratiu davant el jutjat del con-
tenciós - Administratiu de Palma de Mallorca, serà de dos mesos comptats des
de el dia següent a la notificació  de la resolució expressa del recurs de reposi-
ció. Si no hagués resolució expressa, el termini serà de sis mesos, a comptar de
la data en que s’entengui desestimat per silenci el recurs de reposició

Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que
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consideri oportuna.

Deia , 2 de maig de 2011.
El Batle. Jaime Crespi Deya.

— o —

Ajuntament d'Escorca
Num. 10174

Per significar que al BOIB nº 56 de data 14/04/2011, es publicà Edicte sig-
nificant que per la Comissió Especial de Comptes celebrada el 31 de març de
2011, s’adoptà l’acord d’informar favorablement la compte general de 2009
quant ha de dir que es va informar favorablement la compte general de l’any
2010. 

El que es sotmet a informació pública per termini de 15 dies i vuit més als
efectes de que puguin posar-se al·legacions o reclamacions. 

Escorca, 29 d’abril de 2011 
El Batle, Antonio Gómez Pérez

— o —

Ajuntament de Felanitx
Num. 10267

Atès que no han pogut tenir efecte les notificacions de denuncies i san-
cions per infraccions a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial 

(Llei 18/2009 de 23 de novembre), ó Ordenança Reguladora del Servei
d’Estacionament de Vehicles a la vía pública (ORA)(C.INF: 1094226 ó
1094227), d’acord 

amb l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el pre-
sent anunci es comunica a les persones relacionades el seu contingut :

Atès que la Policia Local formula la següent proposta de sancions:

Exped.  C.Inf Titular  Matricula Importe
20110238 1094226 Policarpio Y Rafael, Sl Constr. Y Ref. 4688-FRW 50,00
20110239 1094169 Monserrat Sl  Francisco 4649-BJM 84,00
20110242 1094169 Oesterle  Annette 0081-CSP 84,00
20110243 1094169 Mi¥Aro Jorquera Rosa Maria 3539-DKS 84,00
20110247 1094226 Cerro Garrido Fermin 4032-DSM 50,00
20110248 1094226 Romero Gutierrez Maria Soledad 2792-FMV 50,00
20110249 1094226 Millan Rodriguez Jose IB-4079-DM 50,00
20110252 1094176 Camacho Torres Manuel IB-6561-P 100,00
20110253 1094174 Alias Rodriguez M¦ Del Carmen 7914-FYV 84,00
20110254 1094226 Villoldo Perez Pablo 4037-DSN 50,00
20110255 1094225 Alcon Martinez Rosario IB-0567-CS 84,00
20110258 1094226 Vazquez Collado Felix Z-5866-BG 50,00
20110260 1094226 Rigo Rossello Maria 5003-GGX 50,00
20110261 1094226 Barcelo Duran Juana Maria 2209-DWD 50,00
20110262 1094119 Balear Sl  Guia Blava IB-2055-DB 200,00
20110263 1094119 Mansilla Garcia Guadalupe PM-4422-BX 200,00
20110264 1094176 Davison  Gary Paul 5884-DBD 100,00
20110267 1094226 Silva Frances Antonio 2688-CJS 50,00
20110269 1094226 Oliver Oliver Barbara 3215-BWJ 50,00
20110270 1094226 Gomez Mu¥Oz Miguel 0763-FSX 50,00
20110271 1094226 Martinez Galera Juan Carlos 8253-BCK 50,00
20110277 10V7440 Carnicas Castilla la Mancha, sa Industrias 2686-CWB 400,00
20110278 10V6340 Mds Diving Sl 1651-FKV 300,00
20110279 10V6840 Ospina Castillo Edwin 7397-GCZ 300,00
20110280 10V5940 Son Ramon S.A. 6101-FYN 100,00
20110281 10V6040 Wulfken  Marianne 6786-BNR 100,00
20110282 10V6440 Greuzinger  Ingeborg IB-3048-DS 300,00
20110283 10V6040 Neumann  Karl Heinrich 3788-GJK 100,00
20110285 10V7440 Sanchez Acosta Miguel 8796-DKH 400,00
20110288 10V6340 Siemes  Maik 4522-BFX 300,00
20110291 10V6650 Puig De Pablos Julia 9907-CLV 100,00
20110294 1094115 Adrover Bennasar Marc Jaume 9735-BCX 200,00
20110300 1094116 Burguera Vidal Antonio 2226-CLG 84,00
20110301 1094116 Parra De La Fuente Teodora IB-3536-CP 84,00
20110305 1094226 Ouaryaghili  Houria PM-0165-CC 50,00
20110309 1094169 Zannouti  Larbi IB-1361-CF 84,00
20110310 1094169 Adrover Obrador Miguel 8597-GVL 84,00
20110313 1094174 Jaume Fullana Coloma IB-2260-CZ 84,00
20110316 1094220 Forteza Mesquida Juan IB-3391-DB 200,00
20110317 1094116 Ghaddari  Mohamed M-5024-VS 84,00
20110318 1094226 Llado Sagrera Antonia 4182-CWF 50,00
20110319 1094116 Agosta  Paulo IB-2886-CZ 84,00

20110324 1094176 Torralba Bermejo Manuel IB-4307-CT 100,00
20110330 1094226 Cabrera Gomez Noelia 9393-FLS 50,00
20110331 1094226 Adamuz Rodriguez Miguel 5341-BWG 50,00
20110332 1094176 Abril Moyano M¦ del Carmen B-5938-VC 100,00
20110336 1094226 Serra Gutierrez Laura Maria 8354-FFS 50,00
20110338 1094226 Millan Olmedo Nuria 1776-CGL 50,00
20110339 1094226 Marti Veny Aina Maria 5116-FYB 50,00
20110342 1094226 Mudoy Duarte Concepcion 6675-DST 50,00
20110343 1094112 Salinas Brand Leonardo Fabio 5435-GCD 84,00
20110344 1094174 Gonzalbez Barahona Carmen B-7983-UY 84,00
20110345 1094176 Waden  Kristina J. 5075-GGF 100,00
20110346 1094226 King Crimson Sl IB-6690-DH 50,00
20110348 1094116 Alejo Lopez Luis IB-5387-CL 84,00
20110350 1094225 Garcia Horrach Bernardino 1531-BTS 84,00
20110352 1094226 Oliver Auba Maria IB-8282-BU 50,00
20110354 1094226 Estarellas Adrover Margarita 7305-DFH 50,00
20110356 1094174 Aabou  Jilali 2657-BJR 84,00
20110358 1094226 Oliver Rossello Margarita 0238-BTN 50,00
20110364 1094174 Puig Guerrero Pedro Miguel IB-1553-BS 84,00
20110365 1094226 Millan Carmona Jonathan 2983-FPT 50,00
20110366 1094226 Millan Olmedo Nuria 1776-CGL 50,00
20110161 10V5740Knippelmeyer Dirk 4819-GVB 100,00
20110224 10V6340 Mayol Rossello Bartolome 1686-FXF 300,00
20110226 10V6540 Puchades Andreu Jesus 1548-GWG 300,00

Considerant que els fets ressenyats al corresponent butlletí de denúncia,
constitueixen una infracció a la llei de Seguretat Vial, de conformitat amb l’art.
73, següents i concordants de l’esmentada llei,ó a l’Ordenança Reguladora del
Servei d’Ordenació d’Estacionament de Vehicles a la Via Pública (ORA)
(C.INF.1094226, 1094227) 1r) Nomenar instructor dels expedients el Sr. Jaume
Piña Sirer, als efectes de possible abstenció o recusació prevists en els articles
28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de RJAPPAC (Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú).2n) Concedir
un termini de quinze dies, des de la publicació d’aquest anunci al BOIB, per
identificar el conductor responsable de la infracció, i comunicar les seves dades,
advertint-vos que, de no fer-ho, estareu obligats al pagament de la sanció.3er)
Cas de ser el conductor del vehicle denunciat, atorgar-vos el mateix termini indi-
cat a l’apartat 2n), per al·legar per escrit el que estimin convenient per a la seva
defensa, amb aportació o proposició d les proves que considerin oportunes. Si
no presenten descàrrec, els fets que es consignen no podran ser combatuts en el
recurs contenciós-administratiu.4rt) Concedir-vos, cas d’estar conforme amb la
denúncia, el benefici de reducció d’un 50% de la multa, fent efectiu l’import
dins del  termini de 15 dies naturals, des de la publicació d’aquest anunci al
BOIB.

Formes de pagament:A) A la tresoreria municipal (Casa Consistorial),
dies hàbils de 8 a 14 hores, en metàl·lic ó xec bancari degudament conformat.
B) Al Compte ‘Ajuntament’ de Sa Nostra 2051-0050-89-1048987062 òCAM
2090-6440-71-0200001364 ò Banca March 0061-0011-64-0024230181, indi-
cant el núm. d’expedient. C) Transferència bancària per abonament al compte
‘Ajuntatment’ de l’entitat anomenat a l’apartat b. D) Gir postal.  Observacions:
En efectuar el pagament es recomana la presentació d’aquesta notificació.

Així mateix se’ls comunica que poden consultar-ne els expedients respec-
tius a les dependències de la Policia Local.

———————

Dado que no se ha podido notificar las denuncias y sanciones por infrac-
ciones a la Ley de Tránsito y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
VialmLey 18/2009 de 23 de noviembre), ó de la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Estacionamiento de Vehículos en la via pública (ORA) (C.INF:
1094226 ó 1094227), de acuerdo con el artículo 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se comunica a las perso-
nas relacionadas el contenido :Dado que la Policia Local formula la siguiente
propuesta de sanciones:* ver relación detallada en la versión en catalán
Teniendo en cuenta que los hechos reseñados en el correspondiente boletín de
denuncia, constituyen una infracción a la ley de Seguredad Vial, de conformi-
dad con el art. 73, seguientes y concordantes de la mencionada ley, o a la
Ordenanza Reguladora del Servicio de estacionamiento de vehículos a la Via
Pública (ORA) (C.INF.1094226,1094227)

1) Nombrar instructor de los expedientes al Sr. Jaume Piña Sirer, a los
efectos de posible abstención o recusación previstos en los articulos 28 y 29 de
la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre de RJAPPAC (Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común).

2) Conceder un plazo de quince dias, desde la publicación de este anun-
cio al BOIB, para identificar al conductor responsable de la infracción, y comu-
nicar sus datos, advirtiendole que, de no hacerlo, estará obligado al pago de la
sanción.

3) Caso de ser el conductor del vehículo denunciado, otorgarle el mismo
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