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Num. 15198
Feim públic que el Ple de l’Ajuntament de Ferreries, en sessió extraordinària de dia 4.07.2011 va adoptar el següent acord:
Primer.- APROVAR les assignacions i compensacions als membres de la
corporació que a continuació s’especifiquen:
- Dedicació regidor Vicente Coll Pons ¾ jornada (14 pagues): de 2.025 €
mes/bruts
- Assignació mensual regidors (per assistència a Ple i C.I.): 200 €/mes
- Complement per regidors amb delegacions: 200 €/mes
- Complement per formar part de la Junta de Govern: 60 €/mes
- Complement per presidència de C, Informativa: 150 €/mes
- Complement per tinença d’alcaldia:
- Primera Tinença d’Alcaldia : 120 €/mes
- Segona Tinença d’Alcaldia : 60 €/mes
Segon.- PENALITZAR l’absència no justificada de qualsevol regidor/a a
les sessions dels òrgans dels quals formi part amb 6 €, per no-assistència.
Ferreries, 6 de juliol de 2011.
L’Alcalde, Manuel Monerris Barberà.

—o—

Ajuntament d'es Mercadal
Num. 15149
Un cop aprovat per l’Alcaldia el padró de taxes per servei de clavegueram, proveïment d’aigua potable i cànon de sanejament d’aigües del 2r trimestre de l’any 2011, presentant per l’empresa concessionària del servei, i d’acord
amb el que s’estableix a l’actual legislació, se l’exposa al públic per un termini
de 20 dies, a les oficines de l’Ajuntament, i es notifica als senyors contribuents
que s’hi inclouen que contra les liquidacions respectives es podrà presentar, d’acord amb la legislació vigent, recurs de reposició davant l’alcalde, previ al contenciós administratiu previst a l’article 57 de la Llei de jurisdicció contenciosa i
administrativa.
El període de cobrament en voluntària serà de 19 de juliol de 2011 fins al
18 d’agost de 2011.
Acabat el termini, es procedirà al cobrament per via executiva.
Es Mercadal, 1 de juliol de 2011
L’Alcalde, Francesc X. Ametller Pons.

—o—

Ajuntament d'Eivissa
Num. 15121
Notificacions de la resolució sancionadora d’expedients sancionadors de
l’Ajuntament d’Eivissa en materia de trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat vial.
Les notificacions fetes per correu certificat, amb avís de rebut, no han tingut efecte i no s’han pogut fer efectives, per ignorar-se el domicili o no haverhi trobat els interessats que es relacionen, per la qual cosa, es procedeix, en compliment de l’establert a l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu:
En relació amb els expedients sancionadors més avall relacionats, i fent ús
de la facultat atorgada per l’art. 68.2 del RDL 339/90, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en virtut de les atribucions
que m’han estat delegades mitjançant decret de data 18 de juny de 2007,
RESOLC:
Informació relativa al SUPÒSIT A).
‘Ateses les actuacions practicades al present expedient de caràcter sancionador, a més del contingut de la Proposta de Resolució que, un cop comprovada la inexistència d’al·legacions contra la denúncia degudament notificada, m’eleva l’òrgan instructor, aquesta Batlia, fent ús de les facultats atorgades per l’article 68.2 del RDLeg. 339/1990, de 2 de març (BOE de 03.08.90) pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, resol: imposar al responsable de la infracció que s’indica, la
multa corresponent amb la quantia que s’hi fixa’.
Informació relativa al SUPÒSIT B).
Ateses les al·legacions formulades per l’interessat i les proves incorporades a l’expedient, a més de la proposta de resolució elevada per l’òrgan instructor basada en els fonaments que, de manera específica i succinta foren notificades a l’infractor, impòs al responsable de la infracció la multa corresponent a la
quantia que s’hi va fixar.
Informació relativa al SUPÒSIT C).
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Ateses les actuacions practicades a l’expedient, a més de la proposta de
resolució que m’eleva l’òrgan instructor i les al·legacions formulades per l’interessat, dispòs el sobreseïment i arxiu del present expedient, sense imposar cap
sanció.
Recursos: (PER ALS SUPÒSITS A i B).
L’anterior resolució posa fi a la via administrativa, contra la qual es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament o bé directament
recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de
Palma de Mallorca.
El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d’un mes
a partir de l’endemà a la notificació del present decret.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat, quan no s’hagi resolt i notificat en el termini d’un mes, a contar des de l’endemà al de la seva interposició,
quedant, en aquest cas, expedita la via contenciós-administrativa.
El termini per a interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, a partir de l’endemà a aquell que es practiqui la notificació del present
decret.
Si ho desitja podrà exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent a
l’empara del Titol VII de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú 30/92, de 26 de Novembre.
L’import de la sanció s’haurà de fer efectiu dins dels QUINZE DIES
HÀBILS següents a la data de fermesa. Fermesa que es produirà en no interposar-se recurs de reposició en el termini anteriorment citat,o per la resolució
expressa o presumpta d’aquest. Una vegada transcorregut l’esmentat termini
sense que hagi satisfet el deute en període voluntari, se li exigirà en via executiva, segons l’article 84 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor
i Seguretat Vial, incrementat en el recàrrec de constrenyiment i, si procedeix, els
corresponents interessos de demora.
Així mateix se li informa que la interposició de qualsevol recurs o acció
no suspendrà aquesta via executiva.
Formes de pagament (PER ALS SUPÒSITS A i B)
a) Al Servei de Recaptació Municipal (carrer Canàries, núm. 35-1er,
Eivissa) en metàl·lic o mitjançant xec o taló de compte corrent conformat, indicant-hi el número d’expedient i la matrícula del vehicle.
b) Mitjançant gir postal dirigit al Servei de Recaptació del Ajuntament
d’Eivissa, consignant-hi el número d’expedient i la matrícula del vehicle.
c) Mitjançant l’ingrés a qualsevol oficina de les següents entitats bancàries: Caixa d’Estalvis del Mediterrani ‘CAM’ c/c num 2090-6460-130064000149, Caixa de Balears ‘SA NOSTRA’ c/c núm. 2051-0028-201044714821 i Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘La Caixa’ c/c num
2100-0056-19-0200930526, indicant el número d’expedient i matrícula del
vehicle.
Nota informativa: Aquest Ajuntament remetrà a la D.G.T. les dades relatives a sancions greus i molt greus – que es detallen a l’annex II de la Llei
17/2005 de 19 de juliol- que impliquin pèrdua de punts a l’autorització per conduir.
Eivissa 24 de juny de 2011.
Marienna Sánchez-Jauregui Martinez, Alcaldessa.
(Vegeu annex, versió en castellà).
(Ver anexo versión en castellano).
_____________
Notificaciones de la resolución sancionadora de expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Eivissa en materia de tráfico, circulación de vehículos
de motor y seguridad vial.
Las notificaciones hechas por correo certificado, con acuse de recibo, no
han tenido efecto y no se han podido hacer efectivas, por ignorarse el domicilio
o no haber encontrado a los interesados que se relacionan, por lo cual, se procede, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo:
En relación a los expedientes sancionadores abajo relacionados y en uso
de la facultad conferida por el Art. 68.2 del RDL 339/90 de 2 de marzo, sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y en virtud de las
atribuciones que me han sido delegadas mediante decreto de fecha 18 de junio
de 2007, RESUELVO:
Información relativa al SUPUESTO A).
‘Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente de carácter
sancionador así como el contenido de la Propuesta de Resolución que, una vez
comprobada la inexistencia de alegaciones contra la denuncia debidamente notificada, me eleva el órgano instructor, esta Alcaldía en uso de las facultades conferidas por el Articulo 68.2 del RDLeg. 339/1990 de 2 de marzo (BOE de
3.08.90) por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial-, Resuelve: Imponer al responsable de la infracción que se indica, la multa correspondiente con la cuantía fijada para la misma.’
Información relativa al SUPUESTO B).
Vistas las alegaciones formuladas por el interesado y las pruebas incorpo-

