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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

—o—
Num. 2881
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:
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‘Imposar al Sr. Heliodoro Díaz Lorenzo, amb DNI 18.234.892D, com a
titular de la parada núm. 22 a la Fira artesanal d’estiu del Passeig Sagrera, la
sanció consistent en revocar l’autorització d’ocupació de l’esmentat lloc de
venda, en relació a l’expedient sancionador núm. 11/13, instruït per la infracció
comesa el dia 15-07-11 a les 23.30h., consistent en cedir l’ús o gaudi de l’explotació de la parada, per qualsevol títol, a terceres persones sense autorització
municipal, havent constatat la Inspecció l’ocupació i ampliació del lloc de venda
per part d’una altra persona, amb el consentiment del titular; fet denunciat per
altres venedors del mercat, concorrent les circumstàncies d’obstaculització a la
tasca inspectora i menyspreu als funcionaris actuants; infracció tipificada com a
falta molt greu a l’article 80.3a) i 80.2a) del Reglament de serveis de consum i
mercats minoristes municipals, i atesos els criteris de graduació continguts a
l’article 81 de l’esmentat Reglament municipal, no apreciant-se col·laboració
amb l’Administració municipal.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb
l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció
de la Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’ha resolt el de reposició.
El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar en el Registre General
d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada, i s’entén desestimat quan no
s’ha resolt ni notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas queda expedita la via contenciosa
administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article abans esmentat i els
45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre aquesta notificació, tot això
sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.’
Palma, 2 de febrer de 2012
La regidora de l’Àrea Delegada de Sanitat i Consum, Rosa Llobera Gili.
__________
Dado que no se ha podido realizar la preceptiva notificación en el domicilio que consta en el expediente sancionador del que es titular el Sr. Heliodoro
Díaz Lorenzo, en cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por el presente edicto se le comunica que la concejal del Area delegada de
Sanidad y Consumo, por delegación de la Junta de Gobierno Local, el
22/12/2011 y con el número 24070, dictó la siguiente resolución:
‘Imponer al Sr. Heliodoro Díaz Lorenzo, con DNI 18.234.892D, como
titular del puesto núm. 22 en la Feria artesanal de verano del paseo Sagrera, la
sanción consistente en revocar la autorización de ocupación del mencionado
puesto, en relación al expediente sancionador núm. 11/13, instruido por la
infracción cometida el dia 15.07-11 a las 23.30 h., consistente en ceder el uso o
disfrute de la explotación del puesto, por cualquier título, a terceras personas sin
autorización municipal, habiendo constatado la Inspección la ocupación y
ampliación del puesto de venta por parte de otra persona, con el consentimiento del titular, hecho denunciado por otros vendedores del mercado, concurriendo las circunstancias de obstaculización a la tarea inspectora y menosprecio a
los funcionarios actuantes; infracción tipificada como falta muy grave en los
artículos 80.3 a) i 80.2 a) del Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados
Minoristas Municipales, y vistos los criterios de graduación contenidos en el
artículo 81 del mencionado Reglamento municipal, no apreciándose colaboración con la Administración Municipal.’
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la
ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la
Ley 4/99, de 13 de enero. El plazo para interponerlo es de un mes a contar desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo, en este caso interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto el de reposición.
El recurso de reposición potestativo deberá presentarlo en el Registro
General de este Ayuntamiento o en las dependencias a que se refiere el artículo
38, 4º, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes citada, y se entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificada la resolución en el término de un
mes, a contar del día siguiente a su interposición, quedando en este caso expedita la vía contencioso-administrativa.
De no utilizar el recurso potestativo de reposición, cabe interponer direc-
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tamente recurso contencioso-administrativo, conforme a los establecido en el
artículo anteriormente citado, y a los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de esta publicación. Ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso o acción que se estime pertinente.’
Palma, 2 de febrero de 2012
La regidora del Área Delegada de Sanidad y Consumo, Rosa Llobera Gili.

—o—

Ajuntament d'Alaró
Num. 2702
Intentada sense efecte la notificació per correu certificat amb justificant de
recepció, i no havent-se pogut efectuar per ignorar-se el domicili o no haver-se
trobat en el mateix a l’interessat que se relaciona, es procedeix, en compliment
del que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Palma de la següent:
‘Resolució de Batlia núm. 1200-11
Assumpte: Iniciació de Procediment Administratiu Sancionador per presumpta infracció de l’ordenança de policia, bon govern i convivència ciutadana.
Expedient: 1512-11
Assabentada aquesta Batlia dels fets denunciats mitjançant denúncia de
data 09.12.11, de l’agent de la Policia Local amb núm.A010010 (registre d’entrada núm.5912, de 12.12.11) d’acord amb les atribucions conferides per l’article 21.1, n) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local, s’ha adoptat la següent,
Resolució
PRIMER.- Decretar la Incoació de Procediment Administratiu
Sancionador contra el Grupo Infinity Club Baleares com a presumptament responsable d’una infracció de la l’ordenança de policia, bon govern i convivència ciutadana (boib núm. 130 de data 28/08/07)
SEGON.- Els fets que presumptament són constitutïus d’infracció i que
donen lloc a la present incoació són els consistents en trobar enganxat a la porta
del comptador d’electricitat de l’Avinguda Constitució un cartell en què el
Grupo Infinity Club anuncia l’espectable Ibiza Winter Festival el 25 de desembre de 2011 a la sala d’espectacles Es Fogueró i l’1 de gener de 2012 en el Foro
de Mallorca.
TERCER.- La qualificació provisional dels fets, sense perjudici del resultat de la instrucció, constitueix infracció de l’article Art. 17.1 de l’ordenança de
policia, bon govern i convivència ciutadana (boib núm. 130 de data 28/08/07)
que literalment diu: ‘Està prohibit enganxar qualsevol tipus de rètol, cartell, full
informatiu,o elements similars, al mobiliari urbà, parets, façanes i propietats
públiques i privades, en general, sense l’autorizació expressa de l’Ajuntament o
el propietari, respectivament.L’ Ajuntament habilitarà les cartelleres necessàries
per a l’exposició del material informatiu i public’.
D’acord amb l’article 25.1 de l’esmentada ordenança la sanció serà de
multa de 140 €. I segons l’apartat 2 ‘En tot cas, seran responsables de les infraccions, les persones, empreses o entitats anunciadores.’
QUART.- Es designa com instructor del present procediment administratiu sancionador a Juan Antonio Lozano León, recusable en els termes prevists
als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de
l’Administració Pública i del Procediment Administratiu Comú.
CINQUÈ.- L’òrgan municipal competent per a la resolució del procediment és el Batle d’aquest Ajuntament, art. 21.1, n) de la Llei estatal 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
SISÈ.- De conformitat amb el que disposa l’art. 8.3 del Decret 14/1994,
de 10 de febrer, l’interessat podrà formular al.legacions i proposar prova, dins el
termini comú de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al rebut de la
present notificació. Així mateix i dins aquest termini l’interessat podrà consultar l’expedient administratiu que consta de denúncia de la Policia Local i l’acord d’incoació del present procediment administratiu sancionador. Si no efectuen al.legacions dins el termini esmentat, la iniciació podrà ser considerada
proposta de resolució (art.8.4 del Decret 14/1994, de 10 de febrer). El present
expedient s’ha de resoldre en el termini d’un any des de la data de incoació i
s’entendrà caducat el procediment , i es procedirà a l’arxiu de les actuacions,
una vegada transcorregut el venciment del termini en què es es degué dictar
la resolució’

