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Assumpte: notificació mitjançant BOIB
Atès que no ha estat possible notificar l’acord de substitució de la sanció imposada per la resolució d’alcaldia nº6050/2010 per una mesura reparadora i/o
educativa de l’expedient 100/2010 que estableix un termini d’una setmana per a contactar amb els serveis socials procedim a notificar-ho d’acord amb allò que
determina l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a les persones que es detallen
a l’annex adjunt, tot fent constar:
Primer.- Acordar la substitució de la sanció de 200€ imposada per la Resolució d’Alcaldia número 6050 al Sr. Borja Tapias Oliveras per una mesura educativa o reparadora d’acord amb l’article 19 de l’O.M. reguladora de la convivència i l’oci a l’espai públic del municipi d’Alaior.
Cada hora de mesura educativa o reparadora equival a 10 € de multa (art. 19), per tant, correspon realitzar al Sr. Borja Tapias Oliveras amb DNI 41507577Y
un total de 20 hores de mesura educativa o reparadora, inclòs el treball comunitari o social.
L’interessat haurà de contactar en un termini d’una setmana des de la recepció de la present notificació amb serveis socials de l’Ajuntament d’Alaior per acordar la realització de la mesura educativa o reparadora, en cas contrari es continuarà amb la tramitació de la multa imposada.
Lloc de contacte: Serveis Social de l’Ajuntament d’Alaior, c/ Santa Rita, nº 20, telèfon de contacte 971.37.85.23
Tot això de conformitat amb el que s’estableix en els articles 42.4 i 42.5 en relació amb l’article 44.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior.
Annex
Número Exp,
100/2010

Nom i Cognoms,
Borja Tapias Oliveras,

Dni,
41507577y

Sanció,
200 Euros

Data de la Infracció,
10 de Juliol de 2010

P.A.../...
128/2010

Alaior, 9 / febrer / 2012
La Batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys.

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 3060
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 09.02.12, va acordar la modificació de l’ordenança fiscal nº 4, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
L’anterior acord, així com l’ordenança fiscal corresponent estarà exposada al públic per un període de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació del present Edicte en el BOIB, a efectes de presentació de reclamacions per part dels interessats, tot açò d’acord amb l’establert a l’article 169 del RD
2/2044, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord esmentat restarà aprovat de forma definitiva automàticament, d’acord amb el disposat a l’article 17.2 de
l’esmentada Llei.
Ciutadella de Menorca, 10 de febrer de 2012
L’Alcalde, José Mª de Sintas Zaforteza
————————————
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 09.02.12, acordó la modificación de la ordenanza fiscal nº 4, reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
El anterior acuerdo, así como la ordenanza fiscal correspondiente estará expuesta al público por un periodo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Edicto en el BOIB, a efectos de presentación de reclamaciones por parte de los interesados, todo esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
En el caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo citado restará aprobado de forma definitiva automáticamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la citada Ley.
Ciutadella de Menorca, 10 de Febrero de 2012
El Alcalde, José Mª de Sintas Zaforteza

—o—

Ajuntament d'es Mercadal
Num. 2991
El Consistori en sessió celebrada el passat dia 25 de gener de 2012 va acordar crear la Junta Local de Fornells i aprovar inicialment el seu Reglament regulador, cosa que s’exposa al públic durant un termini de 30 dies comptats a partir del següent a la publicació d’aquest anunci en el BOIB per al·legacions. En cas de
què no se’n produeixen, s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord.
Atentament, vos saluda
Es Mercadal, 6 de febrer de 2012
EL BATLE, Francesc Ametller Pons.

—o—

Ajuntament d'es Castell
Num. 2886
EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE DENÚNCIES I D’INICI D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
Pel el present edicte, el qual es realitza també mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, d’acord amb l’establert a l’article 11) del RD 320-1994,
de 25 de febrer, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.5), 59.6) i 61) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
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Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que han resultat infructuosos els intents de notificació personal als domicilis dels/les interessats/es, ES NOTIFICA: Que s’ha iniciat procediment sancionador, d’acord amb allò que estableix el Reglament del procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) a les persones físiques o jurídiques denunciades
i que figuren al annex.
De conformitat amb l’art. 74.d) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, les persones interessades disposen d’un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, per presentar al·legacions i/o proposar els mitjans de prova que considerin oportuns, amb l’advertiment de que si
no les efectua en el termini que s’indica, la denúncia serà elevada a Proposta de Resolució, que serà resolta per l’Alcaldia en virtut de l’establert a l’art. 71.4) de
l’abans esmentada Llei.
En cas de que els/las titulars d’aquesta notificació no fossin els autors de la infracció, i d’acord amb allò que disposa l’article 69) de la Llei 18/2009, de 23
de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de
març, hauran de comunicar les dades d’identificació del conductor en el termini de 20 dies naturals, tal i com disposa l’article 69.1.g) del mateix cos legal, amb
l’advertiment de que l’incompliment d’aquest deure podrà ser sancionat com a falta molt greu amb la multa prevista en l’article 67.2.a) de la Llei 18/2009, de 23
de novembre.
Es podrà obtenir el benefici del pagament de la multa amb bonificació del 50% sobre la quantitat publicada, si es fa efectiva dins dels 20 dies naturals següents
a comptar des de l’endemà de la present publicació. L’abonament anticipat amb la reducció anteriorment indicada, excepte en els casos legalment previstos (article 81.4, de la Llei 18/2009, de 23 de novembre), implicarà únicament la renúncia a formular al·legacions i recurs, tenint-se per no presentats en cas d’interposarse, i la finalització del procediment administratiu sense necessitat de dictar resolució expressa, en el mateix dia que s’efectuï el pagament, quedant oberta la via
contensiosa-administrativa, (article 80) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre).
De conformitat amb l’article 21.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 15.3) del reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i l’article 71.4) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, l’òrgan competent per sancionar infraccions en matèria de trànsit en via urbana, és el Batlle, així com s’indica l’òrgan instructor. El termini màxim per resoldre i notificar la Resolució del expedient sancionador, és de dotze mesos comptats des de la data d’incoació de l’expedient fins caiguda resolució, altament l’expedient caducarà.
Llocs de pagament:
El pagament es pot dur a terme personalment a l’oficina de Recaptació d’aquest Ajuntament, (Plaça des Mercat s/n), o bé, mitjançant transferència a Caixa
d’Estalvis de Balears ‘SA NOSTRA’ núm. de compte 2051-0048-78-1004498744, indicant el núm. d’expedient que figura a la present i la matricula del vehicle
denunciat o nom de l’interessat.
- ANNEX Expedient
000382-2011
000400-2011

Denunciat/a
Alvaro Montal García Fernández
Israel Matute Cabrerizo

D.N.I
45790586R
48976514S

Matricula
1806-HDX
IB-5767-CZ

Data Denúncia
02/12/11
13/12/11

Art. Infringit
94.2.a
91.2.g

Sanció Proposada
200,00 €
200,00 €

Es Castell, 13 de febrer de 2012
El Batlle, José Luis Camps Pons.

—o—
Num. 2961
El Batlle, assistit per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24/01/2012, ha resolt:
APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2012.
PRIMER.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del exercici 2012, elaborat sobre el del exercici anterior, tot incorporant les
modificacions notificades per la Direcció General de Trànsit, per un import total de 302.744,67 € que conté 6310 subjectes passius.
SEGON: Exposar al públic per un termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la seva publicació, aquest padró als efectes de notificació previstos en
el art. 102.3 de la Llei 58/2003,General Tributària, mitjançant edicte publicat en el BOIB, i exposats en el tauler d’anuncis municipal. Contra aquesta notificació
es pot presentar recurs de reposició previ al contenciós administratiu durant un termini d’un mes, tal i com disposa l’art. 14 del RD Leg. 2/2004,de 5 de març.
TERCER.- Procedir al cobrament de les quotes tributàries pels òrgans de recaptació de la Corporació.
QUART.- El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 de març i el 15 de maig, inclusivament, domiciliats dia 2 d’abril, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.
CINQUÈ.- El pagament de les quotes tributàries es farà en l’Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic d’aquest
Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, ‘LA CAIXA’, ‘SA NOSTRA’, ‘SCH’ i ‘BANCA MARCH’.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.
Es Castell, 31 de gener de 2012
El Batlle, José Luis Camps Pons

—o—
Num. 2963
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A 2012.
Aprovat inicialment en sessió plenària de 29 de desembre de 2011 el Pressupost General de l’entitat local per a l’exercici 2012, juntament amb els seus annexes, assignació de subvencions nominatives i les Bases d’execució.

