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(09.02.03.21)
Dado que no se ha podido notificar el informe técnico del Ayuntamiento
de Palma de fecha 14 de octubre de 2011, a BRANPAU, SL, con, CIF.
B5725880, y para poder seguir adelante la tramitación del expediente DPV
2011/246 del Negociado de Protección de la Edificación y en relación al inmueble ubicado en la C / SON NAVIDAD, núm. 39, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de le Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y 194, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de le corporaciones locales,
a través del presente edicto se le notifica lo siguiente:
Elvira Salvà Armengod, jefe de departamento, por delegación (Decreto de
Alcaldía n º 15748 de 25/09/2008, BOIB núm. 147 de 18/10/2008) les comunico que:
Siguiendo con la tramitación del expediente de Protección de la edificación DPV 2011-246, del inmueble situado en la calle SON NAVIDAD, 39, les
comunicamos el informe técnico de fecha 13 de octubre de 2011, que transcrito
dice:
‘Realizada visita de inspección ocular al solar situado en la C / Son Nadal
n º 39, se hace constar que el solar se encuentra cerrado con valla metálica que
no impide la intrusión de terceras personas dentro.
Conclusión

Les persones interessades en el present procediment disposaran d’un termini de quinze dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del present
edicte per exercir el seu dret a formular les al·legacions que estimin convenient
i a l’audiència en el procediment, així com a proposar la pràctica de proves que
estimin convenients, especificant els mitjans de que es pretenguin valer, les
quals s’hauran de dur a terme dintre d’aquest mateix termini de quinze dies.
En el supòsit de no efectuar-se al·legacions sobre el contingut de l’acord
d’iniciació en el termini abans esmentat, la iniciació del procediment podrà ser
considerada proposta de resolució sempre que contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
La persona presumptament responsable dels fets imputats podrà reconèixer la seva responsabilitat i, si escau, efectuar el pagament de la sanció pecuniària corresponent, la qual cosa suposarà la terminació del procediment incoat,
sense perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos que estimi procedents.
ANNEX:
- Exp.: 218CC2011 Denunciat: AMADOU MBACKE NDIAYE NIE:
X2398369K Article infringit: 47.1 Sanció que es proposa: 1.000 euros.
- Exp.: 221CC2011 Denunciat: RAMA NDIAYE NIE: X9586993H
Article infringit: 51.1 Sanció que es proposa: 300 euros.
Alcúdia, 22 de febrer de 2012.
El Regidor Delegat d’Hisenda, Juan Luis González Gomila.

La valla del solar no cumple con lo establecido en el PGOU del 98 referente a vallado de solares en suelo urbano. Es del parecer del técnico que suscribe de notificar a la propiedad el cumplimiento del artículo 438.
Artículo 438
‘Tanto los solares como parcelas de Suelo Urbano sin edificar deberan
mantenerse limpios y en estado decoroso. Deberan cercarse mediante valla de
materiales de albañilería con cierre de pesar en el portal de Acceso. La altura de
la valla en todo el contorno del solar o parcela no será inferior a uno coma
ochenta (1,80) metros. ‘
Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos oportunos.
Para servicio de registro de documentos, caja, así como información general y fiscal, se pueden dirigir a las siguientes oficinas: OAC Avenidas-Edificio
Avenidas. Av. Gabriel Alomar, 18; OAC Corte-Pl. Santa Eulalia, 9; OAC Coll
d’en Rabassa-C. Cardenal Rossell, 96; OAC Pere Garau-C. Pere Llobera, 9;
OAC San Fernando-Av. San Fernando, 42; OAC San Agustín-C. Margaluz, 30;
OAC Arenal-Av. América, 11; OAC s’Escorxador-C. Emperatriz Eugenia, 6;
OAC Son Ferriol-Av. Cid, 8; OAC SON PACS-Camí dels Reis, 400, acceso
para peatones por ctra. Sóller, 15. Horario de atención al público: Todo el año:
de 08.30 a 14.00 h de lunes a viernes (todas las oficinas). Horario ampliado de
octubre a mayo: de 08.30 a 17.00 h de lunes a jueves (OAC Avenidas). Sábados
abierto de 09.30 a 13.30 ha la OAC Corte (sólo registro).
Palma, 21 de febrero de 2012
El Teniente de Alcalde del Área, De Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls
Flores.
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Ajuntament d'Alcúdia
Num. 4206
Notificació de la Resolució d’inici del procediment sancionador en matèria de Ordenança Municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana en l’espai públic d’Alcúdia (publicada al BOIB núm. 161 de data
15/11/2008).
El regidor d’Hisenda d’acord amb les facultats que te delegades per
Resolució de batlia núm. 1026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data
07/07/2011), ha dictat acord d’iniciació dels expedients sancionadors que figuren a l’annex.
Conformement amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
30 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu comú, i vist que s’ha intentat dues vegades la notificació,
a la persona interessada o al seu representant, i que no estat possible realitzar-la
per causes no imputables a la Administració, per la present es procedeix a la
notificació de l’esmentat acord d’inici mitjançant informació pública.

—o—
Num. 4207
Conformement amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
30 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu comú, i l’article 112, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, vist que s’ha intentat dues vegades la notificació, a la
persona interessada o al seu representant, i que no estat possible realitzar-la per
causes no imputables a la Administració, se cita en virtut d’aquest anunci a les
persones responsables de què es fa relació a l’annex, per tal que en el termini de
QUINZE DIES naturals, a partir del següent a la publicació d’aquest anunci,
compareguin ells mateixos o els seus representants degudament acreditats, a les
oficines municipals de la Policia Local, carrer Bastió de Sant Ferrant, s/núm.
d’Alcúdia, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, per ser notificats de les liquidacions del procediment sancionador per infraccions que es detallen a l’annex.
Així mateix s’adverteix a les persones interessades que, en cas de no comparèixer dins l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.
ANNEX:
- Exp.: 192/2010 Titular: GOOD FELLAS C.B. CIF: E07822034
Liquidació: 1269000003 Import: 300 euros.
- Exp.: 018RES2011 Titular: JULIO ANGEL GINART PAJON DNI: 43462366W
Liquidació: 1268000001 Import: 601,02 euros.
- Exp.: 070CC2011 Titular: FALY GUEYE DIOP
Liquidació: 1276000005 Import: 300 euros.
- Exp.: 114REN2011 Titular: WHITE HORSE PROPERTY S.L. CIF: B07990450
Liquidació: 1269000001 Import: 600 euros.
- Exp.: 117CC2011 Titular: JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ DNI: 76053296R
Liquidació: 1276000009 Import: 601,02 euros.
- Exp.: 118CC2011 Titular: ANGELA SILVA JIMENEZ DNI: 06998142R
Liquidació: 1276000010 Import: 900 euros.
- Exp.: 120CC2011 Titular: CONCEPCION MOLINA JIMENEZ DNI: 50205998B
Liquidació: 127600011 Import: 900 euros.
- Exp.: 124RES2011 Titular: STEFAN GEORGIEF GENOV NIE: X5422086C
Liquidació: 1268000003 Import: 601,02 euros.
- Exp.: 134CC2011 Titular: REBECA BAUTISTA SILVA DNI: 76050635P
Liquidació: 1276000012 Import: 600 euros.
- Exp.: 138CC2011 Titular: REBECA SILVA BAUTISTA DNI: 76050635P
Liquidació: 1276000013 Import: 600 euros.
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Alcúdia, 22 de febrer de 2012.
El Regidor d’Hisenda, Juan Luis González Gomila.

—o—

Ajuntament d'Andratx
Num. 4375
S’ha intentat notificar per dues vegades la senyora Cristina Macias
González, i la notificació no s’ha pogut dur a terme.
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, es procedeix a publicar la següent resolució:
‘ACORD D’INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR DE L’EXPEDIENT 52/2011 DEL CINQUÈ TINENT DE BATLE, DELEGAT DE LES
ÀREES DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT, PATRIMONI I ARXIU
MUNICIPAL
DECRETO N. 2754/2011
Aquesta Regidoria, un cop que s’han examinat les actuacions que es detallen a l’expedient de referència, i d’acord amb: 1) el Decret de Batlia
n.1253/2011, de 14 de juny, de delegació de competències per iniciar i resoldre
expedients sancionadors en matèria de medi ambient i sostenibilitat; 2) els articles 6 i següents del Decret balear 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament regulador del procediment a seguir a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria sancionadora; i 3) l’article 13 i següents del Reial decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament regulador del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i normativa concordant; ha
adoptat la RESOLUCIÓ següent:
‘ANTECEDENTS DE FET:
Mitjançant acta d’inspecció, emesa per l’inspector de Medi Ambient, de
18 d’agost de 2011, es denunciava l’abocament de grans caixes de cartró a la via
pública, concretament vora l’àrea d’aportació que es troba al C/ San Carlos del
Port d’Andratx. Es pot apreciar que les esmentades caixes van dirigides a la Sra.
Cristina Macias amb domicili en el Camí San Carlos, núm. 55, per aquesta raó
es pressuposa que les esmentades caixes han estat dipositades per la Sra.
Cristina Macias.
FONAMENTS DE DRET:
‘Només s’utilitzaran els contenidors per els residus autoritzats en cada
cas. Els ciutadans es troben obligats a dipositar els residus seleccionats en el seu
interior. Si com a conseqüència d’una deficient presentació dels residus, es produeixen abocaments l’usuari causant serà el responsable de la brutor ocasionada’ està tipificada com a conducta reprotxable per l’article 9.1) de l’Ordenança
municipal de residus, publicada en el BOIB en data 10 de juny de 2008.
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5è.Aixi mateix se l’informa que de procedir voluntàriament a reconèixer
la seva responsabilitat en els fets denunciats, es resoldrà el procediment mitjançant la imposició de la sanció que procedeixi, la qual cosa determinarà la finalització del procediment, sense perjudici que pugui interposar els recursos pertinents.
Amb aquesta finalitat, podeu comparèixer a l’àrea de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, on se us informarà de les formes de pagament.
6è. Notificar a les persones interessades aquesta resolució.
Andratx, a 23 de desembre de 2011.’
El que us comunico per als efectes oportuns. Aquesta Resolució és un acte
de tràmit no susceptible de ser recorregut sobre la base de l’article 107.1 de la
Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Andratx, 22 de febrer de 2012.
El Cinquè Tinent de Batle, delegat de les àrees
de Medi Ambient, Sostenibilitat, Patrimoni
i Arxiu Municipal, José Ramón Baeza Corrales
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Ajuntament de Calvià
Num. 4201
Per resolució de la Alcaldia-Presidència de data 23.02.2012 s’’ha disposat
l’aprovació del text de les Bases per a la confecció de 3 borses de treball, pel
sistema de concurs, per al seu posterior nomenament com a funcionaris interins,
de les categories de Tècnic/a de Protecció Civil, Operador/a de ràdio i
Treballador/a social i que a continuació es transcriuen.
La tinent de batle delegada de Serveis Generals, Dª. Cristina Tugores
Carbonell, per suplència D. Miguel Bonet Rigo, tinent de batle
Calvià, a 28 de febrero de 2012
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE TÈCNIC/A DE
PROTECCIÓ CIVIL
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació de la plaça: Tècnic/a de Protecció Civil.
- Nivell de titulació acadèmica: Diplomatura Universitària, 180 crèdits de
qualsevol titulació de Grau que corresponguin a tres cursos complets d’una llicenciatura universitària o equivalent.
- Grup de classificació de la plaça: A2
- Nomenament com a funcionari/a interí/na.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L’ esmentada infracció te la consideració de lleu, segons estableix l’article
24Fde l’esmentada Ordenança, sent per tant sancionable amb una multa de
caràcter pecuniari que pot oscil·lar entre la quantia de 60 a 300 euros, segons
l’article 27.1 de la mateixa Ordenança.

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar
una borsa de treball de Tècnic/a de Protecció Civil, a fi de cobrir places vacants,
substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de
plaça, o bé a fi de cobrir de manera eventual necessitats de l’Administració.

Per tot això,
El procés de selecció es durà a terme mitjançant concurs.
RESOLC:
1r. Iniciar el procediment sancionador en matèria de residus que haurà de
sotmetre’s als tràmits i garanties prevists per als procediments de caràcter sancionador, d’acord amb el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer, i el Reial decret
1398/1993, de 4 d’agost, citats anteriorment. Per la qual cosa s’estableix com a
quantia inicial per a la sanció corresponent, la de 150 €, atenent la quantitat abocada.
2n. El procediment administratiu a seguir, tal com ja s’ha fonamentat anteriorment, serà el que regula el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer, per el que
s’aprova el Reglament regulador del procediment a seguir en l’exercici de la
potestat sancionadora a les Illes Balears.
3r. Es designar com a instructor d’aquest procediment administratiu al Sr.
Pau Vidal Nadal, Si escau, es podrà recusar aquest nomenament, amb els efectes previstos a l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4t. Atorgar un termini de QUINZE DIES a l’interessada, la senyora
Cristina Macias González,, perquè, si escau, pugui presentar al·legacions i/o
proposar les proves que consideri oportunes. Si no es presenten al·legacions en
aquest període, la iniciació del procediment es podrà considerar com a PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

2.- DRETS D’EXAMEN: 18,00 €
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d’acord
a l’article 57 de la llei de l’Estatut de l’Empleat Públic, llei 7/2007, de 12 d’abril (BOE nº 89 de 13.4.07), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
En aquest últim cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la
nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la
llengua castellana, s’ha d’acreditar el coneixement de la mateixa mitjançant l’aportació del diploma d’espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD
1137/2002, de 31 d’octubre, o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, xpedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació d’estar
en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial
competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d’expressió
oral i escrita en aquesta llengua.

