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DECRET D’ALCALDIA
ANNA MAGEM MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant denúncies formulades pels denunciants
que s’indiquen en les relacions adjuntes núm. 18043409 i núm. 18043935, de la realització
de les conductes que així mateix es detallen, les quals poden ser constitutives d’infraccions
administratives als preceptes de la Llei de seguretat viària (LSV), Reglament general de
circulació (RGC) o Ordenança municipal de circulació (OM).
Per a les conductes denunciades, i sense perjudici d’allò que resulti de la instrucció dels
expedients, pot correspondre la sanció de multa, així com les accessòries de suspensió del
permís o llicència per conduir i/o detracció de punts que s’expressen en les esmentades
relacions annexes, d'acord amb les previsions dels articles 65 i 69 de la Llei de seguretat
viària, quant a la qualificació de les infraccions i la graduació de les sancions respectivament.
Per tot això, i en virtut de les competències atribuïdes per l’article 68 de la Llei de seguretat
viària, aquesta Alcaldia ACORDA:
Primer.- Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en les relacions adjuntes
núm. 18043409 de data 9 d’octubre de 2018 i relació núm. 18043935 de data 15 d’octubre
de 2018, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es van cometre les
presumptes infraccions denunciades, observant-se en la seva tramitació les disposicions del
RD 320/1994, de 25 de febrer, Reglament de procediment sancionadors en matèria de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i demés normes d'aplicació.
Segon.- Designar Instructor dels referits expedients a David Soldevila Senmartí, Regidor
d’Habitatge, construccions, instal·lacions i obres d’aquesta corporació.
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats per a que en el termini de 15 dies al·leguin el
que creguin convenient en la seva defensa i proposin les proves que estimin adients, d’acord
amb el que disposa l’article 10 del RD 320/94 de 25 de febrer.
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