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Num. 32

Una vez transcurrido el plazo anterior sin haber hecho efectivo el importe de la sanción, se procederá a su exacción por el procedimiento administrativo de apremio.El abono de las sanciones deberá efectuarse a través del impreso
normalizado (DUI) que les será facilitado en la Dirección General de Medio
Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, situada en la Calle del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta, Son Rossinyol, Palma, de 9 a 14 horas.
Núm. Exp. Persona expedientada
IN084/10 Josefa Giménez Álvarez
IN123/10 María Elena Frisuelos Maza
IC0027/11 Alfred Heinrich Röhr
IC0037/11 Adán Quesada Munar
IC0047/11 Mariano Espinosa Bravo
IC0054/11 Ion Danila
IC0057/11 Maria Enseñat Fortuny
IC0058/11 Roger García Caldero
IC0063/11 Juan Diego Meléndez Caballero
IC0071/11 Alejandro Montoliu Català
IC0078/11 Gaspar Roca Gelabert
IC0082/11 Hilari Ferrer Ferrer
IC0103/11 Manuel Farrando Stiepovich
IC0104/11 Marc Ametller de las Heras
IC0109/11 Maria Roger Aubanell
IC0115/11 Saveria Chierici

Artículo y norma infringida
Art. 7.1.b) Decreto 125/2007
Art. 7.1.b) Decreto 125/2007
Art. 6.1 Decreto 125/2007
Art. 6.1 Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.b) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.1.a) Decreto 125/2007
Art. 7.2.f) Decreto 125/2007

Sanción
900 euros
750 euros
200 euros
150 euros
100 euros
300 euros
150 euros
150 euros
150 euros
200 euros
200 euros
100 euros
150 euros
150 euros
150 euros
300 euros

Palma, 15 de febrero de 2012
La directora general de Medio Natural,
Educación Ambiental y Cambio Climático
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 3861
Notificación de resolución de actuaciones complementarias de
expediente por infracción administrativa en materia de incendios
forestales
Habiéndose intentado, por los medios legalmente establecidos, la notificación personal de la resolución de actuaciones complementarias del expediente por infracción administrativa en materia de incendios forestales número
IC0020/11, y al no haber constancia en el mismo de su recepción por la persona interesada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se
pone en conocimiento del Sr. Mario Ortíz Ruíz que la Dirección General de
Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio ha dictado resolución de actuaciones complementarias del expediente sancionador número IC0020/11 por infracción cometida en
materia de incendios forestales, comunicándole que, conforme al Reglamento
del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma en
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 14/1994, de 10
de febrero (BOCAIB núm. 21 de 17/02/94), dispone de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, para formular alegaciones y proponer las pruebas que consideren oportunas.
Así mismo, se le informa que, de acuerdo con lo dispuesto por el
Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad
autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto
14/1994, de 10 de febrero, el presente expediente sancionador queda suspendido hasta la finalización de la de la práctica de actuaciones complementarias.
Palma, a 15 de febrero de 2012
La directora general de Medio Natural,
Educación Ambiental y Cambio Climático
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 3862
Notificación de resoluciones de inicio de expedientes por infracción administrativa en materia de protección de especies
Habiéndose intentado, por los medios legalmente establecidos, la notificación personal de las resoluciones de inicio de expedientes por infracción
administrativa en materia de protección de especies y al no haber constancia en
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los mismos de su recepción por las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se pone en conocimiento de las personas que se
indican a continuación que la Dirección General de Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio ha dictado Resolución de Inicio de expediente sancionador por presunta infracción cometida en materia de protección de especies,
comunicándoles que, conforme al Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la comunidad autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 14/1994, de 10 de febrero (BOCAIB núm. 21
de 17/02/94), disponen de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para formular alegaciones y proponer
las pruebas que consideren oportunas.
Los expedientes se encuentran a su disposición en la Dirección General de
Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, situada en la Calle del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta, Polígono Industrial de Son Rossinyol, Palma, en horario de 9 a 14 horas. Asimismo, podrán reconocer su responsabilidad y hacer
efectiva la sanción correspondiente a través del impreso normalizado (DUI) que
le será facilitado en dicha consejería, poniendo así fin al procedimiento administrativo sancionador. En caso de no efectuar alegaciones ni reconocer su responsabilidad dentro del plazo legalmente establecido, la resolución de inicio
podrá ser considerado Propuesta de Resolución del expediente.
Núm. Exp. Persona expedientada
Artículo y norma infringida
Sanción
PO0018/11 Harol Steven Muñoz Pérez Art. 76.1.r) (54.1) Ley 42/2007
1.200 euros
PO0023/11 Jonathan Giménez Arjona Art. 74.2, 75.1 Ley 6/2006
751 euros
Inhabilitación 2 años
PO0025/11 Pedro Navarro Moreno
Art. 74.2, 75.1 Ley 6/2006
751 euros
Inhabilitación 2 años

Palma, a 15 de febrero de 2012
La directora general de Medio Natural,
Educación Ambiental y Cambio Climático
Neus Lliteras Reche

—o—

Secció II - Consells Insulars
Menorca
Num. 3810
Anunci de citació per a notificació per compareixença de providències de constrenyiment del Consell Insular de Menorca
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, per a les notificacions de caràcter tributari i article
59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre, en relació amb les de
caràcter no Tributari, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables al Consell Insular de
Menorca, per mitjà d’aquest anunci, es cita els interessats o els seus representants degudament 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 del Consell Insular de Menorca,
situada a la Plaça Biosfera, 5 de Maó, per notificar-los les providències de constrenyiment expedides pel servei de recaptació en el procediment executiu que se
segueix contra els esmentats subjectes passius. Transcorregut aquest termini
sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tos els efectes legals el
dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o els seu
representat en aquest termini, se’l tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Relació procediments executius
Nom deutor
David Marqués Pérez
Ramón Zárate Cerdón
Héctor Carlos Vargas Asencio
Que caña que tapa, S.L.

Concepte
Sanció Pesca
Sanció Turisme
Sanció Pesca
Sanció Turisme

Núm. exp.
25/2010
17/2010
23/2010
20/2010

Import
903
400
301
3.000

BOIB
Chunda Chunda, S.L.
Son Horrio, S.L.
Dap Ciutadella, S.L.

Sanció Turisme
Sanció Pesca
Sanció Turisme
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Num. 32
18/2010
28/2010
14/2010

100
602
1.500

Maó, 23 de febrer de 2012
Llorenç Pons Pons

—o—

Eivissa
Num. 3709
Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a la
celebració del Dia de les Illes Balears 2012, mitjançant un procediment anticipat de despesa corresponent a l’exercici de 2012.
De conformitat amb allò previst a l’art. 8 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, de 26 de
novembre, a continuació es fa públic el següent Conveni núm. 06/12:
Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2012, mitjançant
un procediment anticipat de despesa corresponent a l’exercici de 2012.
Parts
Antonio Gómez Pérez, conseller de Presidència, que actua en virtut de la
delegació de signatura que estableix el Decret 25/2003, de 24 de novembre, del
president de les Illes Balears, pel qual es delega en els titulars de les conselleries la signatura dels convenis de col·laboració i acords de cooperació, i de conformitat amb les atribucions que fixa el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Vicent Serra Ferrer, president del Consell Insular d’Eivissa, que actua de
conformitat amb l’article 9 lletra q, de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa.
Antecedents
1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
estableix, en l’article 6, que el Dia de les Illes Balears és l’1 de març, data que
coincideix amb l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia, la qual cosa suposa
per a tots els illencs una fita històrica de celebració obligada.
2. Aquesta festivitat, que en pocs anys ha aconseguit un alt grau d’arrelament en la societat de les Illes Balears, constitueix un marc incomparable i fonamental per promoure, novament, un seguit d’activitats que, integrant un programa de celebració, permetin enaltir i estimular la societat illenca per assolir els
sentiments d’identificació i pertinença a la comunitat autònoma i per motivar la
participació ciutadana. Tot això ha de contribuir a millorar la convivència amb
un nou augment del capital social, fonamentat en un major grau de cohesió i d’identificació amb els trets que configuren l’essència i la cultura de la comunitat
autònoma entorn de les quatre illes, per tal d’estendre la idea de les Illes Balears
com un fet comú que identifica tots els ciutadans.
3. L’afavoriment de l’exaltació del fet autonòmic i la creació de l’esperit
i dels sentiments populars i institucionals vers l’essència balear del conjunt de
les poblacions i de les institucions de cadascun dels àmbits insulars en què es
configura el concepte de comunitat autònoma de les Illes Balears ha de ser un
motiu per fer palès, novament, l’esperit comú i conjunt, dins el respecte a la
identitat insular i, així, seguir treballant per facilitar que els illencs gaudeixin de
la seva festa i la data s’arreli en el conjunt social de cadascuna de les illes per
tal que, finalment, sigui la marca a través de la qual es reafirma el sentiment
balear i tengui un clar reconeixement i contingut per a tothom.
4. Per tot el que s’ha manifestat anteriorment, cal que aquesta celebració
tengui el màxim interès social, popular, institucional i públic, sobretot en l’àmbit de la participació popular, sense la qual la festa no gaudirà del millor sentit
per a la commemoració dels valors de la diada i l’enaltiment dels sentiments que
es pretén. L’objectiu, en conseqüència, és dissenyar un programa d’actes que
mostrin la realitat social de les Illes Balears i del teixit associatiu, artesanal i
productiu que forma la societat balear, configurada entorn de les quatre illes
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representatives, cadascuna amb les seves peculiaritats, i, al mateix temps, que
permeti el coneixement i la defensa dels trets d’identitat pròpia, de manera que
esdevingui una mostra del que és la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
la seva història i dels lligams entre les regions insulars.
5. L’aprovació de l’Estatut va suposar l’establiment d’un sistema d’autogovern i la consolidació del principi de cooperació entre els pobles que formen
la comunitat insular i, en aquest sentit, com a competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears figuren en la nostra norma institucional bàsica la cultura, les activitats artístiques i culturals, així com els espectacles
i les activitats recreatives i també la protecció i el foment de la cultura autòctona i del llegat històric de les Illes Balears.
6. Els consells insulars són les institucions de govern de cadascuna de les
illes i exerceixen el govern, l’administració i la representació de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i gaudeixen d’autonomia en la gestió
dels seus interessos d’acord amb la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta
de lleis del Parlament.
7. Els consells insulars són també institucions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i disposen de competències pròpies en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, i en matèria de cultura, activitats artístiques i culturals en l’àmbit del seu territori.
8. D’acord amb el principi de cooperació que ha de regir l’actuació de les
administracions públiques, les dues administracions tenen interès a participar en
l’organització dels actes commemoratius d’aquesta efemèride. La Conselleria
de Presidència, responsable de l’organització, vol comptar amb la participació
dels consells insulars, no sols perquè el fet insular és el tret definidor de la nostra autonomia i els consells insulars són una peça fonamental del sistema institucional autonòmic, sinó també perquè la seva major presència i proximitat al
territori pot contribuir a dissenyar un programa d’actes al més atractiu possible
per als ciutadans de cada illa, i també a garantir una bona organització de l’esdeveniment, assumint tasques de coordinació i supervisió dels preparatius i de
seguiment de l’execució.
9. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, preveu, en l’article 46, la possibilitat que els consells insulars subscriguin convenis o acords de
col·laboració amb la resta d’administracions públiques per a l’assoliment de
finalitats comunes d’interès públic.
10. L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 6 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableixen la possibilitat que
l’Administració subscrigui convenis de col·laboració i el contingut que aquests
acords han de tenir.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la Conselleria
de Presidència i el Consell Insular d’Eivissa per a l’organització conjunta dels
actes que s’han de dur a terme en aquesta illa amb motiu de la celebració del Dia
de les Illes Balears 2012, amb la finalitat d’elaborar un programa d’actes que
permeti gaudir d’aquesta celebració i enalteixi el sentiment de nacionalitat històrica que formen les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com a
expressió de la voluntat col·lectiva i la consolidació dels sentiments populars i
institucionals de cadascun dels àmbits insulars en què es configura el concepte
de comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Compromisos de les parts
2.1 Ambdues institucions han d’establir, de comú acord, les prioritats i els
àmbits preferents d’actuació i els criteris per a l’elaboració del programa d’activitats des del punt de vista temàtic, de tipus d’activitats, dies i distribució territorial.
D’acord amb aquests criteris i prioritats establerts de mutu acord, ambdues institucions han d’aportar idees i propostes per confeccionar el programa
d’activitats.
2.2 El Consell Insular d’Eivissa es compromet, a més a més, a:

