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nistratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el President (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 Consell Insular 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 trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària]. La identificació del conductor s’haurà de realitzar mitjançant escrit dirigit a aquest Consell
Insular, facilitant el nom i llinatges, DNI, adreça i el número del permís o llicència de conducció del conductor responsable, o, en el cas d’empreses de lloguer sense
conductor, una còpia del contracte d’arrendament (arts. 9 bis i 81.2 del Text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat viària). En el
cas d’infraccions per estacionament, excepte en els casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’hagi identificat al conductor responsable del
fet, el responsable de la infracció és el titular o l’arrendatari del vehicle (art. 69.1.g) del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària).
5. En cas de denúncia perquè s’ha comès una infracció greu o molt greu que comporti la pèrdua de punts del permís o llicència de conducció indicats en la
en la relació adjunta en l’epígraf ‘Punts a detreure’, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, quedaran descomptats de manera automàtica i simultània en el moment en què s’anoti la sanció en el Registre de conductors i infractors.
6. El termini de caducitat per resoldre aquest expedient sancionador és d’un any (art. 92.3 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària).
Formes de pagament:
- A l’oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada a Eivissa 9,bj de Formentera o a qualsevol oficina de recaptació de la zona de
Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades de les oficines a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
www.atib.es), de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 13.30 hores, on se li lliurarà un document d’ingrés per a poder pagar en les entitas financeres col.laboradores (Banca March, Banc de Credit Balear, ‘Sa Nostra’ Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i ‘Colonya’ Caixa de Pollença) .
- Per mitjà de la ‘Carpeta fiscal’ del web www.atib.es. Per poder accedir a la Carpeta fiscal cal tenir un certificat digital admès per l’Agència Tributària de
les Illes Balears.
Claus d’identificació del llistat:
L: Lleu; G: Greu; MG: Molt greu.
LSV: 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.
RGC: Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener.
VEH: Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
CON: Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.
OM: Ordenança municipal.
Remesa: 11107
Expedient
Expediente
11-002630
11-002714
11-002734
12-000006
12-000007

Llinatges i Nom
Apellidos y Nombre
Oya Jimenez Manuel Ignacio de
Sabbag Afota Frederic Benjamin
Garcia Garcia Joaquin
Marull Luber Lluis Benet
Tur Costa Carlos

Matrícula
Matrícula
5034CBR
A2122DL
8916GGY
7145FYD
9630HBM

Data
Fecha
19/9/2011
25/10/2011
10/11/2011
16/11/2011
16/11/2011

Tipus
Tipo
G
L
L
G
G

Precepte
Precepto
RGC094-2
RGC171
RGC094-2
RGC018-2
RGC018-2

Import
Importe
200€
80€
80€
200€
200€

Punts
Puntos
0
0
0
3
3

Total: 5 Denúncies
Formentera , 01 de febrer de 2012
La instructora,
Paola Sales Jiménez

—o—
Num. 2858
Anunci de l’Ajuntament de Formentera de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat viària.
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat viària, per mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants degudament acreditats relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, compareguin a l’oficina
de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada a Formentera, C/ Eivissa, 9, o a l’Ajuntament de Formentera en horari de dilluns a dijous hàbils
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de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores i els divendres hàbils de 8.15 a
14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres laborables, de 8.15
a 14.30 hores), per a la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense
comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia
següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

20-02-2012

Nom
Samevy S Coop V
A Turbo Rent A Car Sl
Jorda Gonzalez Inmaculada
Formentera Autos Rent A Car Sl
A Turbo Rent A Car Sl
A Turbo Rent A Car Sl
Formentera Autos Rent A Car Sl
A Turbo Rent A Car Sl
Formentera Autos Rent A Car Sl
Cijes Alemany Miguel
Total Denúncies: 10

Exer.
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1
2011K1

565
Tip
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL

Rebut
Import
024-11K1-64-11002078
80
024-11K1-64-11002090
80
024-11K1-64-11002094
200
024-11K1-64-11002204
80
024-11K1-64-11002292
200
024-11K1-64-11001527
80
024-11K1-64-11001541
200
024-11K1-64-11001569
200
024-11K1-64-11001605
80
024-11K1-64-11000508
200

Formentera, 8 de febrer de 2012

—o—
El Tresorer
Enric Escanellas Colomar

Sección II - Consejos Insulares

Remesa 024 – 14074
Nom
Zafiu Nicoleta Mimi
Lull Clavel Sergio
Ramirez Tagle Sebastian
Campos Campos Angel Rafael
Oscar Luque Ibanez
Mitjorn Sc
Glemne Jan Anders
Abad Gaona Maximo
Gracia Dominguez Raul Anchel
Alonso Tur Cristian
Gracia Dominguez Raul Anchel
Zaragoza Criado Alberto
Gafencu Ionica
Chirilo Mateo
Gomez Garcia Jose Manuel
Cardas Romica
Cardas Romica
Cenacchi Daniela
Altes Santiago Francisco
Devoto Ezequiel Juan S
Otero Tarela Ignacio Damian
Berreda Palazon Manuela
Ross Uwe

Exer.
2011H1
2011H1
2011I1
2011I1
2011I1
2011I1
2011I1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1
2011J1

Tip
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL

Rebut
Import
024-11H1-64-11000137
80
024-11H1-64-11000142
200
024-11I1-64-11000543
200
024-11I1-64-11001002
200
024-11I1-64-11000379
80
024-11I1-64-11000383
80
024-11I1-64-11000474
200
024-11J1-64-11001355
200
024-11J1-64-11001204
200
024-11J1-64-11001222
80
024-11J1-64-11001226
200
024-11J1-64-11001643
200
024-11J1-64-11001731
200
024-11J1-64-11001860
200
024-11J1-64-11000268
200
024-11J1-64-11000293
200
024-11J1-64-11000305
200
024-11J1-64-11000308
200
024-11J1-64-11000320
80
024-11J1-64-11000378
80
024-11J1-64-11000397
80
024-11J1-64-11000399
80
024-11J1-64-11000181
80

Total Denúncies: 23

—o—
Num. 2859
Anunci del Consell Insular de Formentera de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor y seguretat viària.
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat viària, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants degudament acreditats - relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE
DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci,
compareguin a l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Formentera, C/ Eivissa, 9, a al Consell Insular de Formentera
en horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores
i els divendres hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns
a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per a la seva notificació.
Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Formentera, 31 de gener de 2012
El Tresorer
Enric Escanellas Colomar
Remesa 024 – 13858

Formentera
Num. 2684
Notificación de la resolución de expedientes sancionadores del
Consell Insular de Formentera, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
De conformidad con lo dispuesto 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 Común, se hace pública la notificación de la
resolución de los expedientes sancionadores que se indican en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Consell Insular
de Formentera a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, por ignorarse su domicilio o porque habiéndose intentando por dos
veces la notificación personal en el último domicilio conocido no se ha podido
practicar. El contenido de la notificación es el siguiente:
Vistas las diligencias practicadas en los expedientes que se relacionan,
una vez concluida la instrucción del procedimiento, en cumplimiento del artículo 15 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, y en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 71.4 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se dicta la siguiente
Resolución
1. Sancionar a cada uno de los denunciados con la multa que se indica, por
considerarse probados los hechos denunciados, y declarando responsables de
cada una de las infracciones a las personas cuyos datos se especifican.
2. La multa debe hacerse efectiva, en caso de que no se haya pagado antes,
dentro de los quince días naturales siguientes a la firmeza administrativa de la
resolución que se notifica, firmeza que devendrá por el transcurso del plazo para
la interposición del recurso de reposición sin que se haya presentado el mismo.
Una vez transcurrido el plazo de pago sin que se haya satisfecho, la exacción de
la multa se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, lo que determinará
la exigencia del recargo correspondiente y, en su caso, de los intereses de demora y de las costas que se produzcan (art. 90.2 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
3. En caso de haber sido denunciado por la comisión de una infracción
grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos, tal y como se indica en la relación en el epígrafe ‘Puntos a detraer’, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera y en el anexo II del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial quedarán
descontados de forma automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la sanción en el Registro de conductores e infractores.
Interposición de recursos
Contra esta resolución se puede interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante esta presidencia en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación o publicación de esta resolución, sin perjuicio de poder interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente en defensa de sus derechos. El
escrito de interposición del recurso de reposición, en el que deben indicarse el
número de boletín, la fecha de la denuncia y la matrícula del vehículo, podrá
presentarse en los registros y en las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si transcurre el plazo de un mes desde la interposición del recurso de

