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p. L’aprovació de les bases de les convocatòries de selecció i provisió de
llocs de feina.
q. La contractació i la declaració de l’extinció dels contractes del personal
laboral de la corporació, i l’assignació d’aquest personal als diferents llocs prevists a les corresponents relacions aprovades per la corporació d’acord amb la
legislació laboral, així com l’adopció de les decisions que corresponen en matèria de Seguretat Social.
r. La tramitació i la resolució de les comissions de serveis, l’autorització
de trasllats de personal laboral, el reconeixement del grau personal, de l’antiguitat i dels serveis prestats a altres administracions públiques del personal al
servei de l’Ajuntament, la declaració de situacions administratives i la jubilació
de tot el personal.
s. L’exercici de les facultats disciplinàries respecte de tot el personal, llevat el que usi armes i exceptuant-ne, la separació del servei.
t. L’execució de sentències fermes i d’altres actes judicials que afecten el
personal funcionari o laboral.
u. La programació i la gestió dels plans de formació del personal municipal, així com la contractació vinculada a l’execució dels esmentats plans, sense
perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans en matèria de despesa.
v. L’elaboració de la proposta de vestuari i uniformitat del personal de la
corporació, llevat de la Policia Local i els Bombers.
w. La direcció dels Serveis de Salut Laboral.
5.2. Correspon a la persona titular l’Àrea Delegada de Seguretat
Ciutadana i Àrea Delegada de Mobilitat:
a. Promoure, organitzar i mantenir la formació del personal del Cos de
Policia.
b. Promoure, organitzar i mantenir la formació del personal dels serveis
de Protecció Civil i Bombers.
6. En matèria sancionadora
Amb caràcter general, es delega l’exercici de la potestat sancionadora en
l’àmbit de les competències de cada àrea en aquells casos en què el seu exercici correspongui a la Junta de govern perquè no està atribuïda per Llei a cap altre
òrgan. A títol indicatiu aquestes delegacions es concreten en:
6.1. Correspon a la persona titular de l’Àrea de Coordinació Municipal i
Turisme:
L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de turisme, comerç i
consum, d’acord amb la legislació vigent.
6.2.1. Correspon a la persona titular de l’Àrea de Medi Ambient l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de medi ambient, d’acord amb la legislació vigent.
6.2.2. Correspon a la persona titular de l’Àrea Delegada de Sanitat i
Consum:
a. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria sanitat i consum, d’acord amb la legislació vigent.
b. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de protecció i tinença
dels animals, d’acord amb la legislació vigent.
6.3. Correspon a la persona titular de l’Àrea Delegada de Seguretat
Ciutadana:
a. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de seguretat ciutadana, d’acord amb la legislació vigent.
b. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria d’emergències, d’acord amb la legislació vigent.
c. La competència per a incoar expedients disciplinaris, incloent-hi les
adopcions de les mesures cautelars i la suspensió provisional de funcions i
imposicions de sancions per les faltes disciplinàries en què puguin incórrer el
funcionaris membres dels cossos de la Policia Local i Bombers.
S’exceptua de la delegació la imposició de sancions per faltes molt greus,
la qual correspon a la persona titular de l’Àrea d’Hisenda, Funció Pública i
Innovació, quan la proposta és de suspensió de funcions i pèrdua de remuneració de tres a sis anys.
S’exceptua de la delegació la separació del servei, que correspon a la
Junta de Govern.
6.4. Correspon al titular de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge:
L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de disciplina urbanística
d’acord amb la legislació vigent.
6.5. Correspon a la persona titular de l’Àrea de Funció Pública i Govern i
Interior
L’exercici de la potestat sancionadora en matèria d’infraccions generals,
d’acord amb la legislació vigent.
7. En matèria de patrimoni
Corresponen a la persona titular de l’Àrea de Funció Pública i Govern
Interior:
Les competències en matèria de patrimoni relatives a proposar:
-L’ inventari i registre de béns, rectificació anual i comprovació.
-L’ alteració de la qualificació jurídica dels béns.
-Les prerrogatives respecte dels béns.
-L’ alienació de les parcel·les sobrants.
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-Les adscripcions de béns a organismes municipals.
El que preveu l’apartat anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les
competències que corresponen a altres òrgans respecte del patrimoni històric i
cultural, de l’habitatge públic, del patrimoni municipal del sòl i del patrimoni
urbà.
II. Règim de les delegacions atorgades
Les delegacions conferides en aquest acord inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers i la competència per a
resoldre els recursos de reposició.
El titular de l’àrea podrà no exercir la delegació i formular proposta a la
Junta de Govern en el supòsit d’apreciar una especial rellevància institucional o
governamental.
III. Facultat per a la interpretació d’aquest Acord
La competència per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i l’aplicació d’aquest acord correspon a la Batlia.
IV. Tramitació de procediments
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest acord per
òrgans que no siguin els competents segons aquest se seguiran tramitant i seran
resolts pels òrgans que resultin competents en virtut del nou repartiment de competències.
V. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor l’endemà que s’aprovi, sense perjudici de
la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Queden sense efecte els acords anteriors dictats sobre la matèria, especialment el de la Junta de Govern de 9 de juny de 2010 publicat al BOIB núm.
120 de 17 d’agost.
VI. Comunicació al Ple i publicació a la Intranet
D’aquest Acord se n’ha de donar compte al Ple i s’ha de publicar a la
Intranet municipal.
Palma, 1 de febrer de 2012
El batle, Mateo Isern Estela.
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La regidora titular de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior i el regidor titular de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, d’acord amb les competències atribuïdes pels Decrets de batlia núms. 11.917 i 11.918, de 13.6.2011,
han dictat els acords d’iniciació dels expedients sancionadors que figuren a
l’annex d’aquest edicte. Se n’ha intentat la seva notificació, però no s’ha pogut
dur a terme. En conseqüència es publica aquest avís, d’acord amb els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 2711-1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 141-1999).
Els expedients es tramitaran conformement al Reglament municipal de
règim jurídic de procediment general sancionador (BOIB núm. 21, de 15-02-03)
i supletòriament al Reglament de la Comunitat Autònoma (Decret 14/94, de 10
de febrer, BOCAIB núm. 21, de 17-02-94).
Els interessats teniu dret de promoure recusació en qualsevol moment de
la tramitació pels motius assenyalats a l’art. 28 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre (BOE núm. 285 de 27-11-92) i dret de formular dins el termini de
QUINZE DIES HÀBILS, comptats de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, les al·legacions que estimeu convenients al vostre dret, aportant les proves concretes de què us intenteu valer, sense perjudici dels drets reconeguts a
l’article 35 de la dita Llei 30/92. L’expedient estarà a la vostra disposició en el
Negociat a dalt esmentat. D’acord amb allò que disposen els articles 13.2, en
relació amb els 18 i 19 del RD 1398/1993 (BOE 189, de 9/8/93), si no efectuau
al·legacions dins el termini indicat, aquesta iniciació d’expedient es podrà considerar com a proposta de resolució. En aquest cas es proposa la sanció que s’indica a l’annex. En el cas que reconegueu la vostra responsabilitat, l’expedient es
podrà resoldre amb la imposició de la sanció que escaigui. El pagament en qualsevol moment anterior a la resolució podrà implicar igualment la terminació del
procediment, sense perjudici d’interposar els recursos pertinents. D’acord amb
l’article 25 del dit Reglament municipal, el termini màxim per resoldre i notificar el procediment és de sis mesos des de la seva incoació, un any en el supòsit
de matèria de competència normativa de la CAIB. En els casos en què el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables a l’interessat o per la suspensió
de procediment a què es refereixen els art. 7 i 17 de l’esmentat Reglament s’interromp el còmput del termini per resoldre i notificar la resolució. LLOC DE
PAGAMENT: RECAPTACIÓ MUNICIPAL, PL. DE SANTA EULÀLIA
NÚM. 9, DE 9 A 13.30 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES,
INFORMACIÓ:NEGOCIAT D’INFRACCIONS GENERALS, Pl. Sta. Eulàlia,
9, 4t, 07001 PALMA. Tel. 971 22 59 00 EXTS. 1378-1379, Fax 971 22 59 30
infgral@sg.a-palma.es
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Palma, 07.02.2012
El cap del Departament d’Interior, p.d. Decret de batlia núm. 22.906, de 1
de desembre de 2011
Publicat al BOIB núm. 187, de 15.12.2011, Juan Carlos Sastre Sastre.
IG 201103534 Denunciat: CESPEDOSA GORRETA ISMAEL CIF: 43107068 Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103536 Denunciat: CANO LOPEZ DEL PRADO FRANC ISCO CIF: 34066101
Preceptes infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la
Seguretat Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros
Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103537 Denunciat: CORTES MONTAÑES ENRIQUE CIF: 43183905 Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103512 Denunciat: MARTINEZ LARA JONATHAN CIF: 45940956 Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103517 Denunciat: FERNANDEZ MOLINA DAVID CIF: 43119237X Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103518 Denunciat: SANTAMARIA DELGADO DANIEL CIF: 43203925N
Preceptes infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la
Seguretat Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros
Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103519 Denunciat: GABARRI VILLENA JUAN MANUEL CIF: 43197373S
Preceptes infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la
Seguretat Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros
Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103520 Denunciat: BOULKHRIF TAIB CIF: Y0101231E Preceptes infringits:
25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana
(BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103538 Denunciat: CARRASCO MARKUS KRISTIAN CIF: X1620233K
Preceptes infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la
Seguretat Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros
Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103522 Denunciat: PEREZ SILVA CRISTOBAL CIF: 43182811 Preceptes infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana
(BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103524 Denunciat: VERA MATHEU JAIME CIF: 43183049C Preceptes infringits:
25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana
(BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103541 Denunciat: CAPARROS COLL ANTONIO CIF: 43163989 Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103542 Denunciat: ARMENGOL PASAMON MATEO CIF: 43045913 Preceptes
infringits: 25.1, 28.1.a, 28.2 i 29.2Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana (BOE. Núm.46 de 22-02-92) Sanció maxima possible: 601,01 Euros Sanció
que es proposa: 300,54 Euros
IG 201103525 Denunciat: VARGAS SILVA JOSE CIF: 05343499R Preceptes infringits:
9.1 Ordenances Municipals de 1915 (BOP de 25-11-1915, Núm.7514) Sanció maxima possible: 90,15 Euros Sanció que es proposa: 90,15 Euros
IG 201103550 Denunciat: SEGURADO WALTERS IVAN CIF: 43155100Q Preceptes
infringits: 9.1 Ordenances Municipals de 1915 (BOP de 25-11-1915, Núm.7514) Sanció
maxima possible: 90,15 Euros Sanció que es proposa: 90,15 Euros
IG 201103551 Denunciat: CONLO GOLD SL CIF: B57715633 Preceptes infringits: 14.1H
I 24.B DE LA LLEI5/97, DE 8 DE JULIOL (BOCAIB NúM. 88 DE 15-07-97); 3, 7, 8,
22.K, 3, 4, 35, 38.Q, 40.B, 42, 44 I 47 Ordenança municipal de publicitat dinàmica (BOIB
núm.148 de 25.10.03) Sanció maxima possible: 6.010,12 Euros Sanció que es proposa:
150,26 Euros POT IMPLICAR LA INHABILITACIÓ DE FINS A TRES ANYS PER A
L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA INDIVIDUATLIZADA O PER BENIFICIAR-SE D’UNA
DE CARÀCTER SECTORIAL.
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IG 201103561 Denunciat: CORPORACION PIKEL SL CIF: B07799638 Preceptes infringits: BASES 4A I 8A D’ORDENACIó DE LES ACTIVITATS EN LES VIES I ESPAIS
LLIURES PúBLICS I ARTICLE 191 DE L ES ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA DE 1915 (BOP DE 25.11 NúM. 7514), BAN NúM. 7362 DE 6.7.94 (BOCAIB NúM.
89, DE 23.7.94)Bases d’ordenació de les Activitats en les Vies i Espais Lliures Públics
(BOP Núm.17781 de 30-09-80) Sanció maxima possible: 90,15 Euros Sanció que es proposa: 90,15 Euros
IG 201103563 Denunciat: GOMEZ GOMEZ PEDRO CIF: 24333695V Preceptes infringits: BASES 4A I 8A D’ORDENACIó DE LES ACTIVITATS EN LES VIES I ESPAIS
LLIURES PúBLICS I ARTICLE 191 DE L ES ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA DE 1915 (BOP DE 25.11 NúM. 7514), BAN NúM. 7362 DE 6.7.94 (BOCAIB NúM.
89, DE 23.7.94)Bases d’ordenació de les Activitats en les Vies i Espais Lliures Públics
(BOP Núm.17781 de 30-09-80) Sanció maxima possible: 90,15 Euros Sanció que es proposa: 90,15 Euros

__________
La regidora titular del Área de Función Pública y Gobierno Interior y
el regidor titular del Área Delegada de Seguridad Ciudadana , de acuerdo con
las competencias atribuidas mediante los Decretos de Alcaldía núm. 11.917 y
11.918, de 13.06.2011, han dictado los acuerdos de iniciación de los expedients
sancionadores que figuran en el anexo de este edicto. Intentada su notificación,
no se ha podido realizar .En consecuencia se pública este aviso, de acuerdo con
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE nº 285, de 27-11-1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero (BOE nº 12, de 14-01-1999).
Los expedientes se tramitarán de acuerdo con el Reglamento Municipal de
Régimen Jurídico del Procedimiento General Sancionador (BOIB núm. 21 de
15.02.03) y supletoriamente con el Reglamento de la Comunidad Autónoma
(Decreto 14/94, de 10 de Febrero (BOCAIB nº 21 de 17.02.94).
Los interesados tienen derecho de promover recusación en cualquier
momento de la tramitación por los motivos indicados en el art. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre (BOE núm. 285 de 27-11-92) y a formular, en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto, las alegaciones que estimen convenientes a sus derechos, aportando las pruebas concretas de que intenten valerse, sin perjuicio de
los derechos reconocidos en el artículo 35 de la mencionada Ley 30/1992. El
expediente estará a su disposición en el Negociado arriba indicado. De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 13.2, en relación con los artículos 18 y 19 del
RD 1398/1993 (BOE 189, de 9/8/93), si no efectúan alegaciones en el plazo
indicado, este acuerdo de iniciación de expediente podrá considerarse propuesta de resolución. En este caso se propone la sanción que figura en el anexo. En
caso de reconocer su responsabilidad el expediente podrá resolverse con la
imposición de la sanción correspondiente. El pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución podrá suponer igualmente la finalización del
procedimiento, sin perjuicio de interponer los recursos pertinentes. De acuerdo
con el artículo 25 del mencionado Reglamento municipal, el plazo máximo para
resolver y notificar el procedimiento es de 6 meses desde su iniciación, un año
en caso de materia de competencia normativa de la CAIB. En los casos en que
el procedimiento se haya paralizado por causas imputables al interesado o por
la suspensión del procedimiento a que se refieren los art. 7 y 17 del mencionado Reglamento, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la
resolución. LUGAR DE PAGO: RECAUDACIÓN MUNICIPAL, PZA. DE
SANTA EULÀLIA NÚM. 9, DE 9 A 13.30 HORAS, DE LUNES A VIERNES,
INFORMACIÓN : NEGOCIADO DE INFRACCIONES GENERALES, Pza.
Santa Eulàlia, 9, 4º, CP 07001 PALMA, Tel. 971 22 59 00 exts. 1378-1379,
FAX 971 22 59 30 infgral@sg.a-palma.es
(Ver versión en catalán)
Palma, 07.02.2012
El jefe del Departamento de Interior, p.d. Decreto de Alcaldía nº 22.906,
de 1 de diciembre de 2011
publicado en el BOIB nº 187, de 15.12.2011, Juan Carlos Sastre Sastre
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Atès que no s’ha pogut realitzar la preceptiva notificació al domicili que
consta a l’expedient núm. 11/13, del qual n’és titular el Sr. Heliodoro Díaz
Lorenzo, en compliment de l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, mitjançant aquest
edicte es comunica que la regidora de l’Àrea delegada de Sanitat i Consum, per
delegació de la Junta de Govern Local, el 22/12/2011i amb el número 24070, va
dictar la següent resolució:

