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projecte d’ampliació de l’abocador de residus no perillosos des Milà II del TM
de Maó que consisteix en la protecció de 355.950 m2 de territori de l’illa de
Menorca i que el Govern de les Illes Balears ha de proposar com a LIC. El programa es desenvolupa en les següents actuacions:
-La recuperació de 95.927 m2 de l’hàbitat Boscos d’Olea i Ceratonia
(habitat 9320) en el Pla de reforestació de la finca pública Santa Eularieta.
-La conservació i protecció de 17.817,89 m2 de l’hàbitat 9340 – Boscos
de Quercus ilex.
-La conservació i protecció de 238.975,11 m2 dels hàbitats 9320 – Boscos
d’Olea i Ceratonia i 5330 – Matolls termomediterranis i preestèpics. Aquesta es
considera la mesura compensatòria addicional per compensar les pèrdues fins
que es recreï totalment l’hàbitat 9320 a la finca pública i per incrementar el grau
de compensació.
2.Instar a la Direcció General de Biodiversitat per a que iniciï els tràmits
per a la proposta de declaració del LIC abans esmentat.
Informar favorablement el projecte modificat d’ampliació de l’abocador
de residus no perillosos d’Es Milà II del terme municipal de Maó , amb la condició del compliment dels dos acords anteriors (1 i 2).
Palma, 29 de novembre de 2010
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons

—o—
Num. 4324
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Director
de Carreteres de Menorca.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’afecció a la XN2000, es comunica que el Ple de la CMAIB, en sessió de 28 d’octubre de 2010
ATÈS
1.Que els espais protegits Xarxa Natura 2000 que poden quedar afectats
per les actuacions del PDSCM són els següents:
ES0000385 – Barbatx (ZEPA)
ES0000239 – De Binigaus a Cala Mitjana (LIC i ZEPA)
ES0000230 – Ampliació de La Vall (ZEPA)
2.Que les actuacions previstes al PDSCM què poden afectar els espais
protegits Xarxa Natura 2000 són les següents:
Tercer carril Me-1 (trams 3, 4, 7 i 9)
Vial d’emergència entre Ciutadella i Ferreries
3.Que l’addenda de l’ISA presentada esmenta que l’ampliació del tercer
carril es realitzarà per la banda que no és espai protegit Xarxa Natura 2000. Per
això, les repercussions ambientals es concreten en l’ús que es fa de la via de
transport i en les actuacions en la fase d’execució i no en la ocupació de la
superfície. Així, es conclou que l’impacte sobre l’hàbitat natural de les aus protegides és nul o baix.
4.Que en relació al vial d’emergència entre Ciutadella i Ferreries, es planteja sense asfaltar, com a camí de terra compactat i adequant la seva morfologia
al terreny dins la zona de reserva de la carretera existent. Segons les dades existents a la DG de Biodiversitat i la informació de l’ISA no es preveu cap afecció
negativa significativa sobre aus protegides per la Directiva d’Aus.
5.Que pel que fa a les mesures correctores s’han de tenir en compte, a més
del que estableix l’ISA, les següents:
-En la fase de construcció no es podrà dipositar material ni elements sobre
el costat de la carretera que és espai protegit.
-El disseny del pas de fauna s’ha d’ajustar al document editat pel Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Medi Marí Prescripciones Técnicas para el
diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.
ACORDA
informar favorablement l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
Director Sectorial de Carreteres de Menorca.
Palma, 29 de novembre de 2010
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons

—o—
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Num. 4388
Resolució de 5 de març de 2012, del director gerent de SFM, per
la que se emplaça als possibles interessats en el recurs contenciós
-administratiu tramitat per procediment abreujat, sota el núm.
135/2011, davant el Jutjat Contenciós -Administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca.
En compliment amb el requerit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Palma de Mallorca, es fa públic el recurs contenciós administratiu interposat pel Partit Popular de les Illes Balears, davant la Resolució del Conseller de
Medi Ambient i Mobilitat de 19 de gener de 2011 (BOIB núm. 21, de 10 de
febrer de 2011), per la que s’aprova la convocatòria, bases, la relació de places,
els temaris i la composició dels tribunals, de les proves selectives per cobrir un
total de 93 places de diverses categories, amb caràcter de treballador fix, a la
plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca. L’ esmentat recurs es substancia per
procediment abreujat núm. 135/2011.
Por això, s’emplaça als possibles interessats per a que puguin personar-se,
si al seu dret convingui, davant al Jutjat, en el termini de nou dies a contar des
del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, d’acord amb el
que disposa l’article 49 de la LJCA.
Palma de Mallorca, 5 de març de 2012
El director - gerent de SFM
José Ramón Orta Rotger

—o—
Num. 4389
Resolució de 5 de març de 2012, del director-gerent de SFM, per
la qual s’emplaça als possibles interessats en el recurs contenciós - administratiu tramitat per procediment abreujat, sota el
núm. 145/2011, davant el Jutjat Contenciós – Administratiu
núm. 3 de Palma de Mallorca.
En compliment amb el requerit pel Jutjat Contenciós - Administratiu
núm.3 de Palma de Mallorca, es fa públic el recurs contenciós administratiu
interposat per la Central Sindical Independent de Funcionaris CSI-CSIF, davant
la resolució del Conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 19 de gener de 2011
(BOPB núm. 21, de 10 de febrer de 2011), per la qual s’aprova la convocatòria,
bases, la relació de places, els temaris i la composició dels tribunals, de les proves selectives per a cobrir un total de 93 places de diverses categories, amb
caràcter de treballador fix, en la plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca. L’
esmentat recurs es substancia per procediment abreujat núm. 145/2011.
Per això, s’emplaça als possibles interessats per a que puguin personar-se,
si al seu dret convingui, davant el Jutjat, en el termini de nou dies a contar des
del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, d’acord amb el
que disposa l’article 49 de la LJCA.
Palma de Mallorca, 5 de març de 2012
El director-gerent de SFM
José Ramón Orta Rotger

—o—
Num. 4219
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
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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.
0591/11
14/06/11
4791-CKX

Nom titular
Adreça
RAMIREZ MANZANERO JULIA
C/ Mayor Los Ruices, 2
46353-REQUENA

0943/11

20/07/11
B-3420-US

0967/11

Província
Valencia

Sanció
(euros)
4.601,00

Preceptes infringits

IMPORT EXPORT BEDAYA SL
C/ Font, 59, 1-1
07300- INCA

Baleares

1.501,00

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

26/07/11
PM-9290-CJ

TRANSTOR SL
C/ Vecinal De Sant Jordi, 58
07199- PALMA

Baleares

2.001,00

Art. 15.7 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, modificat
pel Regl. CE núm. 2135/98, del Consejo, de
24/IX i pel Regl. (CE) núm. 561/06 del
Parlament Europeu i del Consejo de
15/03/06, arts. 140.24, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i 197.24, RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10.

0970/11

26/07/11
B-4259-NS

TRANSTOR SL
C/ Vecinal De Sant Jordi, 58
07199- PALMA

Baleares

2.001,00

l’Annex 1 del ATP (Resolució 24/10/07
amb les modificacions introduïdes el
30/04/07 BOE 18-02-08), RD 1202/05, 10/10,
(BOE 21-10-05) i l’art. 7 del RD 237/0,
18/02, (BOE 16-3), arts. 140.26.2, Llei 16/87,
30/07 (LOTT) i 197.26.2 , RD 1211/90,
28/09 (ROTT), modificat per RD 1225/06,
27/10.

0972/11

02/07/11
3814-GFN

VIDALBUS SL UNIPERSONAL
Avda. Del Cid ‘son Ferriol’, 60, 1, H
07198- PALMA

Baleares

1.001,00

Articles 1 i ss del RD 1032/07, 20/07,
arts.141.19, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
198.19 del RD 1211/90, 28/09 (ROTT),
modificat per RD 1225/06, 27/10.

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, l’article
140.1.9 de la LOTT i l’art. 197.1.9 ROTT.

Palma, 27 de febrer de 2012
L’instructor dels expedients,
José R. Catany Ventayol.

—o—
Num. 4246
Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de montes.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa 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, pel present anunci, es posa
en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la Direcció General de Biodiversitat d’aquesta Conselleria, ha dictat resolució d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació
del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei General Tributaria, el termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la publicació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de publicació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment.
L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de l’imprès normalitzat (Model o46) que li serà facilitat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Núm. exp. Expedientat
Article i norma infringida
Sanció
MO 46/11 Juan Bonet Prats
Art. 73 Llei 43/2003, 21 novembre, montes 800 €
MO 59/11 Adrian Trujillo Arriero Art. 73 Llei 43/2003, 21 novembre, montes 100 €

Palma, 17 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche
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