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RJAP i del PAC modificada por la Llei 4/99 desenvolupada en el Real Decreto
429/93, de 26 de març que aprova el Reglament dels Procediments de les
Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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llei 4/99, i l’article 194 del R. D. 2568/86 de 28 de novembre, del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Pollença, 10 d’abril de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.

Tercer.- Copiosa Jurisprudència (SSTS 20-01-1984, 16-05-1984, 15-061992,...) estableix que perquè els particulars tenguin dret a ser indemnitzats per
l’Administració s’exigeix la concurrència dels següents requisits:

—o—
a) La efectiva realitat de un dany o perjudici avaluable econòmicament i
individualitzat amb relació a una persona o a un grup de persones.
b) Que el dany o lesió patrimonial sofert por el/la reclamant en els seus
béns o drets sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en una relació directa de causa a efecte, sense intervenció aliena que
pogués influir en el nexe causal.
c) Que el dany o perjudici no s’hagi produït per força major.
Quart.- Aquest òrgan administratiu és competent per l’adopció de la present resolució atès el que estableix la Llei 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Així les coses, el cert és que les circumstàncies en què es varen produir
els fets descrits a l’encapçalament d’aquesta resolució, no troben causa en els
tres supòsits de concurrència que exigeix l’Alt Tribunal sobre tot perquè el dany
o lesió patrimonial que hagi pogut sofrir el reclamant en els seus béns no han
estat conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
una relació directa de causa a efecte –acció o omissió d’aquesta administraciódoncs el vehicle en cap moment ha desaparegut simplement va ser mogut del
seu lloc on estava aparcat pels motius que s’exposen a l’informe emès per la
Policia Local còpia del qual s’adjunta a la present resolució en tant que part integrant de la mateixa.
En definitiva, i a reserva de les actuacions judicials que es puguin engegar, en el cas que ens ocupa no s’aprecia la concurrència de cap dany antijurídic produït a causa del funcionament dels serveis públics que depenen d’aquesta Administració d’acord amb el que preveu els articles 139 i 141 de la LRJAP
i del PAC tocant als aspectes substantius exigibles per a la imputació de responsabilitat patrimonial a aquest Ajuntament.
A la vista del que s’ha exposat, a l’empara de l’establert a l’art. 6-2 paràgraf segon del R.D. 429/1993 i en ús de les atribucions que em confereix l’art.
21.1.k) de la Llei 7/85, HE RESOLT:
Primer.- No admetre a tràmit la sol·licitud presentada pel Sr. Bartolomé
Campomar Mateu el proppassat dia 24 de gener de 2012 –RGE núm. 891/12- en
què sol·licita l’assumpció de la responsabilitat patrimonial d’aquesta administració derivada –tot fent una interpretació de la reclamació esmentada- presumptament de la pèrdua, per part d’aquest administració del seu vehicle marca
Nissan Pick Up amb matrícula 8830CCV.
Segon.- Decretar l’arxiu de les actuacions efectuades.
Tercer.- Notificar-ho a l’interessat.
El que li comunico als efectes pertinents.
Contra el present decret, que esgota la via administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, durant el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent a aquell en que rebi la present notificació.
b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest
decret, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent a aquell en que
rebi la present notificació. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense
que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia
següent a la desestimació presumpta.

Num. 7321
Per no haver pogut ésser notificat al domicili que apareix als expedients,
pel present anunci es notifica a les persones que es relacionen el següent Decret,
d’acord amb el que disposa l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú:
Vistes les denúncies formulades per la policia local i les actes d’abandonament de vehicles a la via pública.
Atesa la Llei 11/99 que modifica el RD Leg. 339/90, de 2 de març, modificat per la Llei 5/97, de 24 de març, referent a la determinació de l’estat d’abandonament dels vehicles, que estableix que es presumirà racionalment el seu
abandonament.
‘a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat després que l’autoritat competent l’hagi retirat de la via pública.
b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix
lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el desplaçament pels seus
propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació’.
Atès l’article 3.b) de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus, que estableix que el vehicle abandonat és un residu sòlid urbà, atorgant l’article 12.5 de
la mateixa Llei, competències a les entitats locals per a la seva gestió.
Vist que els vehicles relacionats es troben en aquest supòsit.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent.
Resolc:
Primer.- Tractar com a residu sòlid urbà els vehicles que, a continuació, es
relacionen. Es procedirà a la retirada de la via pública quan sigui estrictament
necessari.
Exp

Matrícula

Marca/Model

Titular

72/11
Lema

IB1248CD

Fiat Bravo

Miguel Angel Blanch Rodriguez
C/ Metge Sureda, 5
07460 Pollença

Segon.- Notificar aquesta resolució als titulars dels vehicles amb dades
conegudes, atorgant, d’acord amb l’article 53.3 de la llei 22/2011 de residus, un
termini de 15 dies des de la recepció de la notificació per aportar les al·legacions
oportunes.
En aquest termini, l’interessat haurà de procedir a la retirada del vehicle,
amb l’advertiment de la possible incoació del corresponent procediment sancionador d’acord amb l’establert a l’art. 2 de la llei 11/99 de 21 d’abril de modificació de la Llei reguladora de les bases de règim local i altres mesures per al
desenvolupament local en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial i l’art. 46.3 C de la Llei 22/2011 de residus. Així mateix, en
aquests 15 dies, l’interessat podrà renunciar expressament ala titularitat del
vehicle previ abonament dels deutes amb l’Administració Pública, si és el cas.
Pollença, 26 de març de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia

—o—

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. tot això de conformitat amb el que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Num. 7322
Notificació d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per infraccions de la Ordenança Municipal d’animals domèstics.

El que es fa públic, en compliment del que estableixen els articles 59.5 i
84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que li dona la

No havent pogut notificar a les persones interessades l’acord d’iniciació
d’expedients sancionadors per presumptes infraccions en matèria d’animals
domèstics, en compliment del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de

194

BOIB

Num. 55

26 de novembre, modificada por la Llei 4/119, de 14 de gener, de Règim Jurídic
de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es
procedeix a la notificació, fent constar que els interessats disposen d’un termini
de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquesta notificació, per formular les al·legacions i presentar la documentació que
estimin pertinents d’acord amb el que preveu l’article 84 de la Llei 30/1992.
Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions ni presentar documentació sobre l’acord d’inici, aquest podrà considerar-se com a proposta de resolució:
ExpedientsInteressat
5127
5129

Prec. Infringit /

Data /
Iniciació
Pedro Flores del Castillo art. 9 Ord. Animals 31/01/2012
Natalia Marro Díaz
art. 9 Ord. Animals 01/02/2012

Proposta
sanció
De 60 € a 300 €
De 60 € a 300 €

Pollença, 29 de març de 2012
L’Instructora, Maria P. Buades Cifre

—o—
Num. 7323
Després d’haver per dues vegades, fer les notificacions amb avís de rebut,
no s’han pogut fer efectives les comunicacions certificades per una infracció de
l’art. 12 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, en compliment del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada por la
Llei 4/119, de 14 de gener, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, es procedeix a la publicació al BOIB de
la comunicació:
NOTIFICACIÓ
Per al vostre coneixement i conseqüents efectes us comunico que segons
consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada dia 21 de febrer de 2012, s’adoptà entre altres el següent acord:
‘4. RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.4.- Varis
4.4.2.-Resolució, si procedeix, de l’expedient sancinador núm. 5042/OM
Neteja vies públiques i recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al sr. Allen Hoareau andre Joseph per
la comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 7.1 de l’ordenança
municipal de la neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids
urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no
s’han efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment
sancionador de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de
data 08.02.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. Allen Hoareau Andre Joseph una multa de 30’05 € en
aplicació de les sancions previstes a l’art. 41 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció administrativa tipificada a l’article 7.1 de l’ordenança
municipal de la neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids
urbans, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es poden interposar, alternativament, el recursos següents:
Directament el recurs contenció administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al
de la notificació del present acord.
El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent d ela notificació d’aquest.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recus contenciós administratiu,
en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.
No obstant això, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Pollença, 09 de març de 2012
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Pollença, 29 de març de 2012
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia

—o—
Num. 7339
Notificació de la Resolució d’expedients sancionadors de l’Ajuntament de
Pollença, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
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, es fa pública la notificació de Resolució dels expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària 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. El contingut de la notificació és el següent:
Ateses les diligències practicades en els expedients que s’esmenten, una
vegada conclosa la instrucció del procediment, en compliment de l’article 15 del
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, i en ús de les facultats atribuïdes per l’article 71.4 del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aquesta batllia dicta la següent
Resolució
1. Sancionar cadascun dels denunciats amb la multa que s’indica, perquè
es consideren provats els fets denunciats, i declarar responsables de cadascuna
de les infraccions les persones les dades de les quals s’especifiquen.
2. La multa s’ha de fer efectiva, en el cas que no s’hagi pagat abans,
durant els quinze dies naturals següents a la fermesa administrativa de la resolució que es notifica. Aquesta fermesa s’esdevindrà quan hagi transcorregut el
termini del qual es disposa per interposar recurs de reposició sense que s’hagi
presentat. Si acaba el termini de pagament sense que aquest s’hagi satisfet, l’exacció de la multa es durà a terme pel procediment de constrenyiment, fet que
determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de
demora i de les costes que es produeixin (article 90.2 del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària).
3. En cas de denúncia perquè s’ha comès una infracció greu o molt greu
que comporti la pèrdua de punts indicats en la relació en l’epígraf ‘Punts a
detreure’, d’acord amb el que estableixen la disposició addicional primera i l’annex II 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.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, un
recurs de reposició davant la batllia en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-se notificat o publicat aquesta Resolució, o directament un
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat o publicat aquesta Resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri convenient en defensa dels seus drets. L’escrit d’interposició del recurs de reposició, que ha d’indicar la referència de l’expedient, la
data de la denúncia i la matrícula del vehicle, es pot presentar en els registres i
en les formes que es preveuen en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Si transcorre un mes des que es va interposar el recurs de reposició sense
que se n’hagi notificat la resolució, el recurs es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es
pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver
rebut la desestimació quan sigui formulada de manera expressa, o en el termini
de sis mesos comptadors des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat de manera presumpta.
La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte
impugnat ni la de la sanció. En cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entén denegada transcorregut el termini d’un mes des de la
sol·licitud sense que s’hagi resolt.
Formes de pagament:
- A l’oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
situada a Ramon y Cajal 2-bj de Pollença, o a qualsevol oficina de recaptació de

