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Palma, 20 de febrer de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 3353
Notificació de propostes de resolució d’expedients administratius sancionadors per presumpta infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible notificar la proposta de resolució dels expedients sancionadors i l’obertura del termini d’al·legacions per una infracció presumpta
a les disposicions reguladores del Transport Terrestre, tipificades en la Llei 16/87, de 30/07, d’Ordenació dels Transports Terrestres (BOE 31/07/87) (en endavant,
LOTT), reformada per Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per carretera (BOE núm.
242 de 9 d’octubre de 2003), procedim a notificar-ho, d’acord amb allò que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les persones que es detallen a l’annex adjunt, tot fent constar :
1r.- Les persones denunciades disposen d’un termini de 15 (quinze) dies hàbils , a partir del següent al d’aquesta publicació, per a formular les seves al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que s’estimin pertinents.
2n.- Així mateix se’ls informa que, en el mateix termini, els serà posat de manifest l’expedient per tal que puguin consultar-lo amb l’assistència, si es el cas,
de les persones assessores que calguin.
ANNEX
Núm exp.

Data infr.
Matrícula.
22/06/11
IB-7541-AM

Nom titular
Adreça
SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Província
Baleares

Sanció
(euros)
4.601,00

0581/11

07/06/11
2301-CNM

PALOMO ZURDO DOMINGO
C/ Ronda Sta Eulalia, 17, 3, 2
08780- PALLEJA

Barcelona

1.501,00

Els articles 47 i 90, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i 109 i 41 del RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10,
els arts. 141.31 LOTT i 198.31 ROTT en
relació amb els arts. 140.1.9 LOTT i
197.1.9 ROTT

0613/11

15/06/11
PM-2757-AN

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Baleares

4.601,00

Arts.. 47, 90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07 (LOTT) i 109, 41 i 197.1.9 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D. 1225/2006, de 27/10.

0636/11

22/06/11
IB-7541-AM

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Baleares

2.001,00

Art.. 15.7 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, l’art.
140.24 de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT) i
l’art. 197.24 del R.D. 1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat per R.D. 1225/2006, de
27/10.

0639/11

19/06/11
7412-DZV

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Baleares

4.601,00

Arts. 47,90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07l (LOTT) i 109, 41 i 197.1.9 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D.1225/2006, de 27/10.

0576/11

Preceptes infringits
Arts.. 47, 90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07 (LOTT) i 109, 41 i 197.1.9 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D. 1225/2006, de 27/10.

Palma, 17 de febrer de 2012
L’instructor dels expedients,
José R. Catany Ventayol.

—o—
Num. 3427
Notificació de proposta de resolució d’expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de domini públic hidràulic.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació de la proposta de resolució de l’expedient per infracció administrativa en matèria de domini públic hidràulic i atès que no hi ha constància de la seva recepció per l’entitat interessada, d’acord amb el que disposen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel present anunci es posa en coneixement de l’entitat que s’indica a continuació, que la Direcció General de Recursos Hídrics, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha dictat la proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de domini públic hidràulic, comunicant-li que, de conformitat amb el Decret
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, disposa de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per formular al·legacions i proposar les proves que consideri convenients.
L’expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al carrer
Gremi Corredors 10, 2n pis de Palma, de 9 a 14 hores. En cas de no efectuar al·legacions dins el termini legalment establert es continuarà amb la tramitació del
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procediment.
Nº Exp.: SJ 12/2011/5
Expedientada: PERFORACIONES SIQUIER, S.L.
DNI: B-07699572
Precepte infringit: Art. 116.3 h del R. d. leg. 1/2001 TRLA
Sanció: 3.500 euros
Palma, 17 de febrer de 2012
L’instructor
Andrés Torres Rosselló

25-02-2012

nent, de manera que es posa fi al procediment sancionador, sens perjudici de la
potestat d’interposar els recursos procedents, d’acord amb el que preveu l’article 10 del Decret 14/1994.
Si no reconeix la responsabilitat ni presenta al·legacions sobre el contingut de l’acord d’iniciació en el termini establert, la iniciació pot ser considerada proposta de resolució, d’acord amb l’article 8 del Decret esmentat.
Mentre es tramiti l’expedient sancionador, podrà consultar-lo i, així
mateix, tendrà el dret de conèixer la identitat de la persona que l’instrueix, que
s’esmenta en l’acord d’iniciació, a l’efecte de poder promoure’n la recusació,
d’acord amb l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—o—
Num. 3444
Notificació de proposta de resolució d’expedient sancionador per
infracció administrativa en matèria de domini públic hidràulic.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació de la
proposta de resolució de l’expedient per infracció administrativa en matèria de
domini públic hidràulic i atès que no hi ha constància de la seva recepció per la
persona interessada, d’acord amb el que disposen els articles 59 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, pel present anunci es posa en coneixement de la persona que s’indica a continuació, que la Direcció General de
Recursos Hídrics, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, ha dictat la proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de domini públic hidràulic, comunicant-li
que, de conformitat amb el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, disposa de quinze dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per
formular al·legacions i proposar les proves que consideri convenients.
L’expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
situada al carrer Gremi Corredors 10, 2n pis de Palma, de 9 a 14 hores. En cas
de no efectuar al·legacions dins el termini legalment establert es continuarà amb
la tramitació del procediment.
Nº Exp.: SJ 11/2011/5
Expedientada: PURIFICACIÓN VALVERDE MUÑOZ
DNI: 34015548-C
Precepte infringit: Art. 116.3 h del R. d. leg. 1/2001 TRLA
Sanció: 800 euros
Palma, 17 de febrer de 2012
L’instructor
Andrés Torres Rosselló

—o—
Num. 3445
Notificació d’acord d’iniciació d’expedient sancionador en
matèria de Ramaderia núm. AG 0027/11
D’acord amb 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, quan les persones interessades en un procediment són desconegudes,
s’ignora el lloc de notificació o el mitjà, o no s’ha pogut efectuar la notificació,
s’ha de fer per mitjà de la publicació en el butlletí oficial corresponent.
Per això, es notifica a la persona que s’indica al final d’aquest edicte, com
a responsable de la infracció, que disposa d’un termini de quinze dies hàbils,
comptadors des de l’endemà que es publica aquesta notificació, per formular
al·legacions davant la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural,
per aportar-hi els documents i les informacions que consideri pertinents, i també
per proposar la prova i concretar els mitjans que vulguin fer servir, d’acord amb
el que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.
Podrà reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiva la sanció correspo-

L’expedient es troba a la Direcció General de Medi Rural i Marí de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,c/ d’Eusebi Estada, 145,
07009 Palma.
Número d’expedient AG 0027/11
Persona responsable LAPAWA HEIDRUN REGINA
Normativa infringida
Article 83.14 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril,
de sanitat animal
Sanció de 600 € a 3.000 €
Palma, 20 de febrer de 2012
La directora general de Medi Rural i Marí
Margarita Mercadal Camps

—o—
Num. 3476
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius
sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Ref. Iniciacions DG 06
Sancions.FM/.tm
Atès que no ha estat possible notificar l’acord d’iniciació dels expedients
sancionadors i l’obertura dels terminis d’al·legacions i proves per presumpta
infracció a les disposicions que ordenen el transport terrestre, tipificades en la
Llei 16/87, de 30/07, d’Ordenació dels Transports Terrestres (BOE 31/07/87)
(en endavant, LOTT), reformada per Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per
carretera (BOE núm. 242 de 9 d’octubre de 2003), procedim a notificar-ho, d’acord amb allò que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a les persones que es detallen a l’annex adjunt, tot fent constar:
1r.- Els denunciats disposen d’un termini de 15 (QUINZE) DIES
HÀBILS, comptadors a partir del dia següent de la publicació d’aquest, per fer
efectiva la sanció voluntàriament, en aquest cas la quantia pecuniària es reduirà
un 25%. Així mateix, el pagament de la sanció pecuniària anteriorment a què es
dicti la resolució sancionadora implica la conformitat amb els fets denunciats, la
renúncia a formular al·legacions i l’acabament del procediment. A continuació,
es dictarà la resolució sancionadora, que pot impugnar-se mitjançant recursos
idèntics als que correspondria en el supòsit que el procediment s’hagués tramitat de forma ordinària i hagués acabat mitjançant resolució expressa. No obstant
això, la terminació del procediment es produirà, excepte en aquells supòsits en
els quals vagi acompanyada d’una sanció accessòria; tot això segons l’establert
en els paràgrafs segon i tercer de l’article 146.3 LOTT i els articles 210 paràgraf
quart i 213.1 del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres,
aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, reformat per Reial
Decret 1225/2006, de 27 d’octubre (BOE núm. 273, de 15 de novembre de
2006, en endavant, ROTT).
2n.- Les persones denunciades disposen d’un termini de 15 (quinze) dies
hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta notificació,
perquè facin les seves al·legacions i aportin o proposin les proves que les justifiquin, davant d’aquesta Direcció General.
3r.- Mentre duri la tramitació dels expedients sancionadors, les persones
interessades podran examinar-los i conèixer la identitat de la persona que els ha
instruït, anomenada en l’acord d’iniciació, a l’efecte de la recusació prevista en
els articles 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’adminis-

