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Num. 36

Num. 4247
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients per
infracció administrativa en matèria de montes.

MO 234-2/09

31

Dollasa Inversora sl Art.67n Llei 43/2003,
de 21 de novembre de monts

Palma, 17 de febrer de 2012
En aplicació de 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, atès que no s’han aconseguit notificar a través del servei de Correus les
propostes de resolució corresponents als expedients sancionadors per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indiquen a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a les persones que s’assenyalen
seguidament, que l’instructor d’aquests procediments ha dictat les propostes de
resolució corresponents.
Els expedients són a disposició de les persones esmentades a la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 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.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, es dictarà la resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp. Expedientat
Article i norma infringida
MO 69-2/11 Andres Indauro
Chavez Silva
Art. 67 Llei 43/2003, de 21 de novembre
MO 75/10 Juan Fuster Bassol Art. 67 Llei 43/2003, 21 novembre, montes

Sanció

La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4298
Notificació de proposta i resolució d’aixecament de suspensió
d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la proposta i resolució d’aixecament de suspensió de l’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 Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic d’aquesta Conselleria, ha dictat proposta
i resolució d’aixecament de suspensió de l’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals.
Núm. exp.

Expedientat

EN 071/10

Daniel Piñeiro Fernández Art. 50.2 Llei 5/05, de 26 de maig

Palma, 17 de febrer de 2012

La directora general
Neus Lliteras Reche

La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—

Num. 4248
Anunci de notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de montes.
En aplicació de 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, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
resolució d’inici corresponent a l’expedient sancionador per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indica a continuació, es
notifica per mitjà d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que
s’ha dictat la Resolució d’inici del procediment sancionador corresponent.
L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 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.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.

MO 84/11

Expedientat
Handelsagentur sl

Article i norma infringida
Art.67n Llei 43/2003,
de 21 de novembre de monts
Jose Torres Planells Art.67n Llei 43/2003,
de 21 de novembre de monts

Sanció
300 €
600 €
3000 €

Sanció

Palma, 27 de febrer de 2012

400 €
300 €

Num. 4299
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients per
infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de
rellevància ambiental

—o—

Núm. exp.
MO 221-2/09

Article i norma infringida

En aplicació de 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, atès que no s’han aconseguit notificar a través del servei de Correus les
propostes de resolució corresponents als expedients sancionadors per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indiquen a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a les persones que s’assenyalen
seguidament, que l’instructor d’aquests procediments ha dictat les propostes de
resolució corresponents.
Els expedients són a disposició de les persones esmentades a la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 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.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, es dictarà la resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp.
EN 078/11
EN 215/11
EN 030/11
EN 043/11
EN 011/11

Expedientat
Sienlai Samuel Maxim
Jorge Martin Pardo
Cardus Corneliu
Borja Haccart Solano
Terraple Excavacions sl

Article i norma infringida
Art. 50.1b Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1b Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1b Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1d Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1a i 50.2 Llei 5/2005,
de 26 de maig (solidari)

Sanció
100 €
100 €
100 €
100 €
1.000 €
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EN 011/11

BOIB
Carrer Morey S.L.U.

Art. 50.1a i 50.2 Llei 5/2005,
de 26 de maig (solidari)

Num. 36
1.000 €

Palma, 27 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4300
Notificació de la proposta i resolució d’expedient per infracció
administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància
ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes i 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.
EN 153/11
EN 144/11
EN 285/11
EN 167/11
EN 155/11

Expedientat
Article i norma infringida
Sanció
Mª de las Heras Fernandez Art. 51.f)-50.4 Llei 5/2005,
de 26 de maig
100€
Rafael Gibert Biayna
Art. 51.f)-50.4 Llei 5/05,
de 26 de maig
100€
Daniel Gonzalez Valles
Art. 50.f) Llei 5/05, de 26 de maig
100€
Daniel Blanco Gonzalez
Art. 50.4 Llei 5/05, de 26 de maig
300€
Sandra Trallero Travejo
Art. 51.f)-50.4 Llei 5/05, de 26 de maig100€

Palma, 27 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4301
Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa
en matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental
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

08-03-2012

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
EN 112/11 Jose Alberto Garcia Peinado

Article i norma infringida
Sanció
Art. 50.2 Llei 5/2005, de 26 de maig 100 €

Palma, 27 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4302
Anunci de notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental
En aplicació de 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, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
resolució d’inici corresponent a l’expedient sancionador per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indica a continuació, es
notifica per mitjà d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que
s’ha dictat la Resolució d’inici del procediment sancionador corresponent.
L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 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.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.
Núm. exp.
EN 220/11
EN 286/11
EN 121/11
EN 012/11

Expedientat
Jose Figueres Mitjans
Cesar Oliva Perez
Jaime Benet Canals
Jorge Amengual
Reynes

Article i norma infringida
Art. 2.2 z) Decret 58/2006, 1 de juliol
Art. 51.f Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 2.2 z) Decret 58/2006, 1 de juliol

Sanció
500 €
100 €
500 €

Art. 51.a Llei 5/2005, de 26 de maig a determinar

Palma, 27 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—

