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Num. 40

Num. 4887
Notificació de Resolució de revocació parcial de l’expedient
AMR051/2010 a nom de BONAFE RAMIS, ANTONIO de la
línia d’ajuda: Ajudes actuacions al medi rural.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es revoca parcialment l’ajuda per a les actuacions al Medi Rural, presentada per BONAFE RAMIS, ANTONIO, amb CIF 43070161Q i que va donar
lloc a l’expedient núm. AMR051/2010, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art.
59.5 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva
notificació, i es fa constar que:
En data 28 de desembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1. Revocar parcialment la resolució del vicepresident del FOGAIBA d’ 11
d’agost de 2011, per un import de mil dos-cents noranta-cinc euros (1.295,00€)
(647,50€ finançat pel Govern de les Illes Balears i 647,50€ pel MARM), de
l’expedient AMR051/10, a nom de Bonafe Ramis, Antonio amb NIF
43070161Q, ja que s’ha tornat a calcular la quantía de l’ajuda, degut a no poder
realitzar la totalitat de les actuacions concedides. L’import de l’ajuda finalment
concedida és de tres mil tres-cents vuitanta-dos euros (3.382,00 €) (1.691,00€
finançat pel Govern de les Illes Balears i 1.691,00€ pel MARM).
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 9 de març de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 4888
Notificació de Resolució de revocació parcial de l’expedient
AMR068/2010 a nom de SERFOAG, SL de la línia d’ajuda:
Ajudes actuacions al medi rural.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es revoca parcialment l’ajuda per a les actuacions al Medi Rural, presentada per SERFOAG, SL, amb CIF B57250771 i que va donar lloc a l’expedient
núm. AMR068/2010, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa
constar que:
En data 28 de desembre de 2011 el Vicepresident del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1. Revocar parcialment la resolució del vicepresident del FOGAIBA de
29 de setembre de 2011, per un import de mil quatre-cents dotze euros (1.412,00
€) (706,00 finançat pel Govern de les Illes Balears i 706,00 € pel MARM), de
l’expedient AMR068/10, a nom de SERFOAG, SL amb NIF b57250771, ja que
s’ha tornat a calcular la quantía de l’ajuda, degut a no poder realitzar la totalitat
de les actuacions concedides. L’import de l’ajuda finalment concedida és de tres
mil quatre-cents vuitanta-quatre euros (3.484,00 €) (1.742,00€ finançat pel
Govern de les Illes Balears i 1.742,00€ pel MARM).
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
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notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 9 de març de 2012
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—
Num. 4966
Notificació de resolucions d’expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions sancionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d’ordenació dels transports terrestres,
recaigudes contra les persones que es detallen a l’annex i en els expedients que
així mateix s’indiquen, es procedeix, previs dos intents de notificació mitjançant
carta certificada amb justificant de rebuda, a la seva notificació d’acord amb el
que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fent constar que:
1r.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les persones per les quanties indicades en l’annex.
2n.- Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs d’alçada davant l’Hble. Sr. conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, d’aquesta Comunitat Autònoma, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificada la resolució en el termini de tres mesos, a comptar del dia següent a la
seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciosa-administrativa. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s’estimi pertinent.
3r.- Acabat el termini previst per a la interposició del recurs, sense que
s’hagi formalitzat, s’haurà de pagar la multa en el període voluntari establert a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria (LGT),
dins dels terminis següents:
A) Les notificacions rebudes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de la notificació, fins dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de
la data de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
L’ingrés de l’import de la multa, s’haurà de realitzar a qualsevol de les oficines bancàries del Banco Bilbao-Vizcaya, Banco de Crédito Balear, Banca
March, Sa Nostra o La Caixa, amb el document d’ingrés que s’adjunta.
4t.- Transcorreguts aquests terminis, sense haver fet efectiu l’import de la
sanció imposada, se procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment
amb els recàrrecs següents:
Recàrrec executiu: serà del 5% i s’aplicarà quan se pagui la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari, abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
Recàrrec de constrenyiment reduït : serà del 10% i s’aplicarà quan se
pagui la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec
abans de l’acabament del termini previst a l’apartat 5 de l’article 62 de la LGT,
per als deutes constrenyits.
Recàrrec de constrenyiment ordinari: serà del 20%, i serà aplicable quan
no concorrin les circumstàncies assenyalades per als recàrrecs anteriors. Aquest
recàrrec serà compatible amb els interessos de demora.
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Núm exp.
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Num. 40

Data infr.
Matrícula.
11/08/10
IB-2757-AN

Nom titular
Adreça
SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- PALMANYOLA(BUNYOLA)

Província
Balears

Sanció
(euros)
4.601,00

0989/10

09/09/10
8822-FRH

KRACHUNOV DIMCHO DIMITROV
C/ Sant Isidre Llaurador,18, 2, 2
07005- PALMA

Balears

1.501,00

art 47 i 90 de la Llei 16/87, de 30/07
(LOTT) i 41 i 109 del Reial decret 1211/90,
de 28/09 (ROTT), modificat per Reial
decret 1225/2006, de 27/10, que els articles
141.31 LOTT i 198.31 ROTT en relació
amb els articles 140.1.9 LOTT i 197.1.9
ROTT.

0036/11

19/03/11

MOYA GARRIDO ANGEL
C/ San Vicente Ferrer, 20, 4, F
07008- PALMA

Balears

200,00

Arts. 1 i següents del RD 1293/99, 23/07, els
art. 142.20.7, Llei 16/87, de 30/07, (LOTT) i
199.20.7 del RD 1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per RD1225/06, de 27/10, Art. 7,
llei 28/05, de 26/12, art. 6 del regl. (BOIB
núm. 24, de 17/02/11)

0056/11

21/02/11
IB-1668-BM

TRANSPORTS I EXCAVACIONS
MURO VERD SL
Avda. San Vicente
07440- MURO

Balears

4.601,00

Els arts. 102.2, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
157 del RD 1211/90, 28/09 (ROTT), que esl
arts.140.1.6 LOTT i 197.1.6 ROTT,
modificat per Reial decret 1225/06, de 27/10.

MOLINA GONZALEZ DAVID
Manacor,, 246
07198- PALMA

Balears

1.501,00

Arts. 47, 90 , 140.1.9, i 141.31 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i 109, 41, 198.31 i
197.1.9 del R.D. 1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per R.D.1225/2006, de 27/10.

0819/10

0088/11
2797-BYL

Preceptes infringits
Arts. 47 i 90 de la Llei 16/87, de 30/07
(LOTT) i 109 i 41 del R.D 1211/90, de
28/09 (ROTT), modificat per R.D
1225/2006, de 27/10, que l’art. 140.1.9
LOTT i l’art. 197.1.9 ROTT.

0124/11

28/02/11
B-6415-OM

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
Cadaques, 2
08120-LA LLAGOSTA

Barcelona

4.601,00

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, arts.
140.1.9 de la LOTT i 197.1.9 ROTT.

0185/11

21/02/11
IB-1668-BM

TRANSPORTS I EXCAVACIONS
MURO VERD SL
Avda San Vicente
07440 MURO

Balears

2.001,00

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

0254/11

18/03/11
B-9845-OL

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C/ Cadaques , 2
08120-LA LLAGOSTA

Barcelona

200,00

De l’Ordre Ministerial 238/2003, de 31/01
(BOE 13/02), que l’article 141.19 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT), i l’art. 198.19 del
R.D.1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat
per R.D. 1225/2006, de 27/10, i en aplicació
dels arts.142.25 LOTT i 199.25 ROTT.

0255/11

18/03/11
B-9845-OL

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C/ Cadaques, 2
08120-LA LLAGOSTA

Barcelona

4.601,00

Arts.47, 90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07 (LOTT) i 109, 197.1.9 i 41 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D. 1225/2006, de 27/10.

0554/11

08/04/11
6447-FDV

REVESTIMIENTOS AISLATEC SL
C/ Son Poca Palla, s/n
07580- CAPDEPERA

Balears

1.501,00

Arts. 47, 90, 141.31 i 140.1.9 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i 109 i 41 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D. 1225/2006, de 27/10, i 198.31 i
197.1.9 ROTT.

0557/11

18/04/11
IB-7182-DP

TRANSPORTES URZUA-SECO, SL.
C/ Jaume Ferra, 12
07004- PALMA

Balears

1.001,00

Arts. 1 i ss de l’Ordre Fom 3399/2002, de
20/12 (BOE 9-1-03), que l’art.141.19 de la
Llei 16/87, de 30/07l (LOTT) i l’art. 198.19
del R.d. 1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per R.D. 1225/2006, de 27/10.

0583/11

24/06/11
3131-CWK

SANCHEZ EXPOSITO LUIS
Alexander Fleming, 16, 4
07004- PALMA

Balears

1.501,00

Articles 47 i 90 de la Llei 16/87, de 30/7
(LOTT) i 41 i 109 del R.D 1211/90, de 28/9
(ROTT), modificat per RD 1225/2006, de
27/10.

0590/11

13/06/11
3825-GFN

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

Balears

3.301,00

Article 15 ap. 1 i 2 del Regl. CEE 3821/85,
20/12, Regl. CE núm. 2135/98, del Consejo,
de 24/IX, Regl.(CE) núm. 561/06 del
Parlament Europeu i del Consejo,15/03/06,
els arts. 140.22, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
197.22, RD 1211/90, 28/09 (ROTT),
modificat per RD 1225/06, 27/10.

Palma, 12 de març de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte
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