
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sanciona-
dors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants deguda-
ment 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 Muro, C/ des Peix, 17, o a l’Ajuntament de Muro en horari de
dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores i els diven-
dres 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 actua-
cions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de com-
parèixer en qualsevol moment del procediment.

Muro, 10 Agost 2012
El Tresorer, Juan Moragues Pujol.

Remesa 039 – 16828
Nom Exer. Tip Rebut Import
Vives Bergas Jaime 2012B1 MUL 039-12B1-65-11000221 80
Luis Ochogavia Gabriel Juan 2012B1 MUL 039-12B1-65-11000253 80
Florit Vicens Bartolome 2012D1 MUL 039-12D1-65-11000238 80
Total núm. Denúncies: 3

___________

Anuncio del Ayuntamiento de Muro, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no impu-
tables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los intere-
sados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a conti-
nuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Muro,  C/ des
Peix, 17, o en el Ayuntamiento de Muro, en horario de lunes a jueves hábiles de
8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas y los viernes hábiles de 8.15 a 14.30
horas, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a viernes labora-
bles, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su represen-
tante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.

(Ver versión en catalán)

Muro, 10 Agosto 2012
El Tesorero, Juan Moragues Pujol.

— o —

Ajuntament de Petra
Num. 17396

Anunci de l’Ajuntament de Petra de citació per a notificació per compa-
reixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients san-
cionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial.

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 perso-
na interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sanciona-
dors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants deguda-
ment 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 Manacor, C/ Ronda institut, 18, o a l’Ajuntament de Petra 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 pro-
duïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assen-
yalat.

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 actua-
cions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de com-
parèixer en qualsevol moment del procediment.

Petra, 10 Agost 2012 
El Tresorer, Bartomeu Gual Riutort

Remesa 041 – 16829
Nom Exer. Tip Rebut Import

Caparros Egea Marta 2012B1 MUL 041-12B1-64-11000114 200
Aranda Fernandez Monica 2012B1 MUL 041-12B1-64-11000116 200
Castro Urbano Juan 2012B1 MUL 041-12B1-64-11000104 200
Schienbein Sabine 2012C1 MUL 041-12C1-64-11000069 80
Berja Gutierrez Raquel 2012E1 MUL 041-12E1-64-11000107 80
Rigo Miralles Bartolome Damian 2012E1 MUL 041-12E1-64-12000008 80
Huerta Lopez Josefa 2012E1 MUL 041-12E1-64-12000018 80
Didi Lhoussain 2012E1 MUL 041-12E1-64-12000019 200
Hayovich Svitlana 2012E1 MUL 041-12E1-64-12000023 80

Total núm. Denúncies: 9

————————————

Anuncio del Ayuntamiento de Petra, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no impu-
tables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los intere-
sados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a conti-
nuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Manacor, C/
Ronda institut, 18, o en el Ayuntamiento de Petra, en horario de lunes a jueves
hábiles de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas y los viernes hábiles de
8.15 a 14.30 horas, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a vier-
nes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su represen-
tante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.

Petra, 10 Agosto 2012
El Tesorero, Bartomeu Gual Riutort

(Ver relación en versión catalana)

— o —

Num. 17984
Havent-se presentat una al·legació, durant el termini d’exposició al públi-

ca de l’edicte núm. 13557 del BOIB núm. 99, de data 10-7-2012, pàgina  214,
referit a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal sobre la tramitació de
determinades obres menors del procediment de comunicació previa i resolta pel
Plenari l’esmentada al·legació en sentit estimatori, amb aprovació definitiva de
dita Ordenança, és per la qual cosa, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de
Bases de Règim Local, i a l’objecte de la seva entrada en vigor, es publica ínte-
grament a continuació el seu text:

Petra, a 10 de setembre de 2012.-
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La batlessa, Caterina Mas i Bennasar.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TRAMITACIÓ DE DETERMI-
NADES OBRES MENORS PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ

PRÈVIA.

Es dicta la present ordenança d’acord en el disposat als articles 84 i 84 ter.
de la

LBRL i l’article 71 bis (punts 2, 3 i 4) de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre.

Aquesta Ordenança pretén millorar els serveis que l’Ajuntament presta als
ciutadans, simplificar i agilitar els procediments i facilitar l’establiment o exer-
cici d’activitats de serveis, en els supòsits en que no estigui justificat el règim
de llicència d’acord amb els criteris de la Directiva de serveis 2006/123/CE, del
Parlament europeu i del Consell europeu, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior i els de la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Article 1.- Objecte

La present Ordenança té per finalitat regular el règim d’intervenció admi-
nistrativa de determinades obres menors que es realitzin al terme de Petra, pel
procediment de comunicació prèvia.

Article 2.- Actuacions urbanístiques subjectes a comunicació prèvia.

1.- Estaran subjectes a comunicació prèvia els següents actes de transfor-
mació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’ende-
rrocament d’obres, de pressupost inferior a 18.000 euros:

- Obres a l’interior dels habitatges que no modifiquin distribució, estruc-
tura ni façana i que no s’efectuïn en edificacions protegides individualment en
el Pla especial de protecció del Patrimoni de Petra, i en concret:

a) fer obres de millora de cuines, lavabos o safareigs que no suposin alte-
racions en la distribució interior de l’habitatge o local.

b) Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
c) Enrajolar parets interiors.
d) Canviar el paviment de terra o graonada.
e) Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telè-

fon, calefacció)
f) Col·locar o reparar el cel ras, motllures i ornaments interiors.
g) Reparar o substituir baixant/s d’aigües pluvials (quan no faci falta bas-

tida), excepte en façana principal.
h) Canviar portes, finestres o persianes de la façana sense modificar les

dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color.
i) Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.
j) Col·locació de reixes en obertures existents.
- Obres a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructura ni

façana.
- Obres a l’interior d’elements comuns que no modifiquin distribució,

estructura ni façana.
- Aparells d’aire condicionat d’ús domèstic o en activitats.
- Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin

tala d’arbrat.
- Instal·lació de baixants i xemeneies.
- la col·locació de cartells i elements publicitaris visibles des de la via

pública.

Aquesta llista no es tancada i no exclou altres obres que puguin conside-
rar-se menors

2.- Per tal que la comunicació prèvia es consideri realment efectuada, i per
tant possibiliti l’actuació, s’hi haurà d’adjuntar la documentació prevista en
aquesta ordenança. En altre cas, s’entendrà com a no efectuada.

3.- La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l’e-
xercici de l’actuació objecte de comunicació.

Article 3.- Comunicació prèvia per la realització d’obres per a usos i acti-
vitats Determinades

Si l’edificació, o part d’aquesta, per la qual es sol·licita comunicació prè-
via per a la realització d’obres, han de ser destinades a l’exercici d’activitats
igualment sotmeses a comunicació prèvia, ambdues sol·licituds es poden trami-
tar simultàniament, d’acord amb el que disposi la normativa legal d’aplicació. A
l’expedient s’haurà d’acreditar, a més de la documentació referent a les obres

esmentades en aquesta Ordenança, el compliment de tots els requisits de l’acti-
vitat projectada que exigeixin les ordenances municipals de Petra, i la normati-
va ambiental i sectorial d’aplicació.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, quan a l’emplaçament, local
o lloc on es pretén dur a terme les obres per l’exercici d’una activitat estigui sub-
jecte al règim d’autorització o llicència ambiental, la comunicació prèvia per la
realització de les obres es tramitarà simultàniament amb la d’activitats, d’acord
amb el que disposi la normativa legal d’aplicació.

Article 4.- Tramitació

1.- La comunicació prèvia.
- En imprès normalitzat en el registre General de l’Ajuntament.
- Mitjançant qualsevol altra dels mitjans previstos a la normativa de pro-

cediment administratiu.

2.- Quan per a l’execució de les obres es requereixi l’ocupació de la via
pública amb contenidors, sacs de runa, bastides, caldrà assenyalar en la sol·lici-
tud les dades corresponents per determinar les garanties escaients.

3.- En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi algun dels requisits, man-
qui la documentació complementària o el seu contingut sigui incomplet o defi-
cient, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un termini de 10
dies hàbils a comptar des del següent la notificació, entenent-se com no efec-
tuada la comunicació prèvia quan no aporti o subsani la documentació requeri-
da en el termini indicat.

4.- En cap cas la comunicació prèvia legitima per exercir actuacions en
contra de la legislació i el planejament vigent.

5.- Les obres menors incloses en el règim de comunicació s’hauran d’a-
cabar en un termini de 6 mesos a la data en què podrien iniciar-se, transcorregut
el qual, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, caldrà efectuar una
nova comunicació, podent-se sol·licitar també una pròrroga.

Art. 5 . Documentació

A la comunicació prèvia s’hi haurà d’acompanyar la següent documenta-
ció, per a la deguda comprovació:

A) Model oficial.
B) Documentació que acrediti la personalitat física o jurídica de l’interes-

sat.
C) Memòria explicativa de les obres.
D) Emplaçament de les obres.
E) Pressupost.
F) Autoliquidació de taxes i autoliquidació de l’impost de construccions
instal·lacions i obres en el moment de l’inici de l’obra.
G) Justificant del dipòsit de la fiança de residus, si s’escau.
H) Contracte signat amb el gestor autoritzat d’acceptació dels residus,

d’acord amb l’establert a la normativa sectorial d’aplicació, si s’escau.
I) Nombramiento de la empresa constructora y nº de identificación fiscal

de la misma.

Art. 6. Incompliment del règim de comunicació

1. Manca de documentació:

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia que no reuneixi els
requisits fixats en aquesta Ordenança, l’interessat que l’hagi presentat no estarà
habilitat per executar l’obra objecte de comunicació. En el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament
haurà de requerir a l’interessat per tal que presenti la documentació que manca
presentar, advertint-lo que no està habilitat per executar l’actuació comunicada,
i de la possible comissió d’infracció urbanística en el cas que l’executi.

Passats 10 dies des del requeriment sense la presentació de la documenta-
ció requerida, es procedirà a declarar el desistiment de l’actuació comunicada,
mitjançant resolució motivada que s’haurà de notificar a l’interessat.

2.- Comunicació d’actuacions sotmeses a llicència urbanística:

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per
a la qual s’exigeixi llicència urbanística, l’interessat que l’hagi presentat no esta-
rà habilitat per executar l’obra objecte de comunicació.

En el termini màxim de deu dies a comptar des de la presentació de la
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comunicació, l’Ajuntament dictarà la resolució declarant la manca d’efectes de
la comunicació i requerint l’interessat per tal que presenti la sol·licitud de lli-
cència urbanística, advertint-lo que no està habilitat per executar l’actuació
comunicada, i de la possible comissió d’infracció urbanística en el cas que l’e-
xecuti.

Art. 7. Protecció de la legalitat.

Quan les obres menors contemplades en aquesta Ordenança es realitzin
sense comunicació prèvia o que l’abast de les quals excedeixi al contingut de la
comunicació, l’Ajuntament acordarà les mesures de protecció de la legalitat
urbanística infringida regulades a la Llei Balear de Disciplina Urbanística i altre
normativa en vigor que sigui d’aplicació a les Illes Balears.

Art. 8.-Infraccions i sancions.

Les accions i omissions tipificades com infraccions a la Llei Balear de
Disciplina Urbanística i altre normativa en vigor que sigui d’aplicació a les Illes
Balears, donaran lloc a la tramitació del corresponent expedient sancionador i a
la imposició, si s’escau, de les sancions adients, així com a les mesures d’exe-
cució forçosa que siguin procedents. 

Art. 9.- Autoritzacions sectorials.

El règim d’intervenció previst en aquesta Ordenança no eximeix l’obliga-
torietat de sol·licitar altres autoritzacions que per imperatiu de la legislació sec-
torial s’hagin d’obtenir .

Disposició addicional

Les actuacions en edificis o entorns catalogats o protegits, les obres en sòl
no urbanitzable, els canvis d’ús de les edificacions existents i la resta d’obres
previstes a la legislació urbanística i no esmentades a l’article 2 d’aquesta
Ordenança, requeriran sempre llicència urbanística.

Disposició transitòria.

Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments iniciats abans de
la seva entrada en vigor.

Disposició Final.

La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

— o —

Ajuntament de Sa Pobla
Num. 17076

Anunci de l’Ajuntament de Sa Pobla de citació per a notificació per com-
pareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients
sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat
vial.

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 perso-
na interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sanciona-
dors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants deguda-
ment 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 Sa Pobla, C/ Escola, 10 baixos -B, o a l’Ajuntament de Sa
Pobla 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 notifica-
ció. 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 actua-
cions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de com-
parèixer en qualsevol moment del procediment.

Sa Pobla, 10 Agost 2012
La Tresorera, Pereta Serra Siquier

Remesa 044 – 16833
Nom Exer. Tip Rebut Import
Moll Serra Gabriel 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000360 80
Morales Benitez Carlos Jesus 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000372 80
Netto Car, Sl 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000329 80
Socias Beltran Andres Ramon 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000346 80
Tita Aldana Gisela 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000349 80
Cesar Bermudo Chica 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000093 80
Martin Castillo Victoria 2012B1 MUL 044-12B1-64-11000175 80
Gorosito De Giaquinto 
Andrea Fabiana Y 1 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000195 80
Hernandez Gutierrez Francisco Javier 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000200 200
Macias Vega Lenin Stalin 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000215 80
Pozos Bennasar,S.L. 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000428 200
Payeras Sanchez Francisca 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000430 80
Sesta Pantaleon Alberto 2012C1 MUL 044-12C1-64-11000437 80
Cavas Peñalver Maria 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000385 200
Aba Alquiler Barato De 
Automoviles Sl 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000390 200
Balear De Reparto S.L. 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000493 80
Balear De Reparto S.L. 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000518 80
Carrascosa Lopez Maria Librada 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000471 80
Canals Ferragut Bartolome 2012D1 MUL 044-12D1-64-11000481 80
Isern Caimari Antonio 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000105 80
Simo Capo Rafel 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000106 80
Bertran Palacin Cristina Maria 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000115 80
Gaya Calafat Jose 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000116 80
Ramis Palou Alejandro 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000118 200
Gimenez Barcas Jose 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000166 80
Martinez Arroyo Luis 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000177 200
Mayol Perello Llorenç 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000274 200
Leal Blanco Gonzalo 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000280 200
Genestar Pons Maria Magdalena 2012E1 MUL 044-12E1-64-11000458 80
Isern Garriga Juan 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000030 80
Serra March Maria Aurora 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000031 80
Alarcon Gomez Maria Angeles 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000053 80
Crespi Gost Martin 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000057 80
Castillejo Cava Bienvenida 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000058 80
Barrahou Allal 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000063 80
Cladera Serra Francisco 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000079 80
Mensa Izquierdo Ester 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000084 80
Isern Caimari Antonio 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000096 80
Corpeño Monge Erick Rodolfo 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000097 80
Isern Garriga Juan 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000006 80
Sabater Capo Ines 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000008 80
Nichiforov Constantin 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000012 200
Siquier Siquier Sebastian 2012E1 MUL 044-12E1-64-12000023 80
Franz Peter Lutz 2012E1 MUL 044-12E1-64-11000523 80
Amrouchi Brahim 2012E1 MUL 044-12E1-64-11000411 200
Salinas Ortiz Francisco Jose 2012E1 MUL 044-12E1-64-11000478 80
Solis Pastrana Pedro 2012E1 MUL 044-12E1-64-11000491 80
Total núm. Denúncies: 47

—————————-

Anuncio del Ayuntamiento de Sa Pobla, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no impu-
tables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los intere-
sados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a conti-
nuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Sa Pobla,  C/
Escola, 10 baixos -B, o en el Ayuntamiento de Sa Pobla, en horario de lunes a
jueves hábiles de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas y los viernes hábi-
les de 8.15 a 14.30 horas, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes
a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su represen-
tante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
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