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sió no contributiva a causa de l’exercici d’una activitat laboral, trameses amb
justificant de recepció, 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual se suspèn el dret a la pensió
no contributiva que tenen reconeguda, pels motius indicats a la resolució
— Que, a més, a les persones a qui s’indica un import en concepte de
deute, els notific el següent:
Apartat 1 de l’annex: les persones d’aquest apartat estan obligades a reintegrar aquest deute per cobrament indegut, generat durant el període que indica
la resolució (article 45 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny). El reintegrament s’ha
de fer mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, a través de l’entitat Caja Madrid
(compte corrent 2038 9981 98 6000503657, codi 10 ‘cobrament indegut de
prestacions’). Si en el termini de trenta dies no s’ha ingressat l’import del deute,
es trametrà l’expedient a la Tresoreria General de la Seguretat Social per iniciar
el procediment de recaptació.
Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora
de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex
Apartat 1. Relació de persones amb deute per cobrament indegut, amb
reintegrament mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de
la Tresoreria General de la Seguretat Social
Expedient

Interessat/ada

07/0000162-I/09

Representant

Data de
Resolució
Olmos Aguilar Angeles——————— 17/01/2012
44196858N

Import
deute
-1553,08€
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Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora
de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex
Expedient
07/000227-J/11

Interessat/ada
Perez Tamayo Isabel
43191435B

Representant
——————

Data de la resolució
26/01/2012

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 4465
Anunci d’informació pública del projecte i l’estudi d’impacte
ambiental d’un centre autoritzat per a la recollida i descontaminació de vehicles al final de la seva vida útil, en el terme municipal d’Inca
Exp.: CMAIB 308i/2011 AIA
Document: anunci d’informació pública
S’obre un termini d’informació pública del projecte i l’estudi d’impacte
ambiental d’un centre autoritzat per a la recollida i descontaminació de vehicles
al final de la seva vida útil, en el terme municipal d’Inca, i l’estudi d’impacte
ambiental promogut pel senyor Agustín Fernández Diana.
Durant trenta dies, comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d’aquest anunci, les persones interessades poden consultar-ne la documentació a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (C/ del Gremi de
Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma), i formular les al·legacions que considerin oportunes.
Palma , 29 de febrer de 2012

—o—
Num. 4483
Notificació de resolucions de denegació del dret a la pensió no
contributiva de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) de denegació del dret a una pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual es denega el dret a la pensió
no contributiva de jubilació o invalidesa que varen sol·licitar, pels motius indicats en la resolució.

El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 4406
Notificació del requeriment realitzat d’acord amb allò que estableix l’article 144.2 de la Llei 16/87, de 30/07, d’ordenació dels
transports terrestres, en relació a l’expedient sancionador núm.
1157/11 tramitat per infracció a la normativa de transport terrestre.
Atès que s’ha intentat sense efecte la notificació de l’escrit de requeriment, als efectes que TRANSPORTES PILAR FUENTES, SL, domiciliat
c/Cuartel x, s/n, (ctra. Vella de Muro), CP: 07320, Santa Maria del Camí, acrediti l’esmena de la deficiència constitutiva de la infracció a la normativa de
transport terrestre, consistent en ‘Circular en direcció a palma, transportant un
pal de fusta, sense haver realitzat la revisió periòdica obligatòria del tacògraf en
el termini reglamentari (darrera revisió (18/06/08)’ i, una vegada tornada la carta
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certificada amb justificant de recepció, és per això, segons el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26/11, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció que li va donar la Llei 4/1999, de 13/01, se notifica TRANSPORTES PILAR FUENTES, SL que
disposa d’un termini d’un mes comptat a partir del següent al de la publicació d’aquesta notificació, als efectes que acrediti l’esmentada esmena.
Se li comunica, així mateix, que la manca d’esmena d’aquesta deficiència implicarà la incoació d’un nou expedient sancionador, per la comissió de la infracció molt greu tipificada en l’article 140.7 LOTT que pot ser sancionada amb una quantia de fins a 6.000 euros, amb motiu de la desatenció a aquest requeriment,
que es tramitarà independentment del procediment iniciat amb el núm. 1157/11.
Palma, 02 de febrer de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 4407
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
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’administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3/04/2004 i BOE núm. 98 de 24 d’abril de 2004) i 29 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4rt.- El termini màxim normativament establert per dictar la resolució i notificar-la es de 1(any) a comptar des de la data de l’acord d’iniciació del procediment a tenor de l’article 50.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb
els articles 146.2 paràgraf tercer LOTT i 205 paràgraf segon ROTT. El transcurs de l’esmentat termini sense que s’hagi produït la resolució i notificació de la mateixa produirà la caducitat del procediment, i a continuació es dictarà la resolució de caducitat expressa en aplicació de l’incís final de paràgraf segon de l’article 205
del ROTT, sempre que l’esmentat procediment no s’hagués suspès o paralitzat per causa imputable a l’interessat, en tals casos s’interromprà el còmput del termini per resoldre i notificar la resolució, pel temps en que estigui en suspensió o paralitzat el procediment.
Tot això, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 42.4 i 42.5 en relació amb l’article 44.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, segons redacció
donada per la Llei 4/1.999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior.

ANNEX
Primera notificació
Núm. exp.
0506/11

1157/11

Data infr.
Matrícula.
23/05/11
6579-CRM

Nom titular
Adreça
MATOS GONZALEZ MARCELO
C/ Trencadors, 66, 68, 3 A
07600- LLUCMAJOR

Província
Balears

Sanció
(euros)
1.501,00

27/09/11
IB-5680-DC

TRANSPORTES PILAR FUENTES SL
c/ Cuartel X, s/n, (ctra.Vella de Muro)
07320 - SANTA MARIA DEL CAMÍ

Balears

1.501,00

Palma, 21 de febrer de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—

Preceptes infringits
Articles 47 i 90, Llei 16/87, 30/07l (LOTT) i
109 i 41 del RD 1211/90, 28/09 (ROTT),
modificat per RD 1225/06, 27/10, arts.
141.31 LOTT i 198.31 ROTT en relació
amb els arts. 140.1.9 LOTT i 197.1.9
ROTT.
Art. 13 i de l’Ap. VI 3 a) de l’Annex I i
Apts.V.1 i VI 4 de l’Annex IB del
Reglament CEE núm. 3821/85, del Consejo,
20/12/85, modificat pel Reglament CE
2135/98, del Consejo, de 24/IX, art. 141.5,
Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i l’art. 198.5 del
RD 1211/90, 28/09 (ROTT), modificat per
RD 1225/06, 27/10.

