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El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

Palma, 12 de març de 2012
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Num. 5319
Informació pública en relació a la reforma i ampliació d’un
habitatge existent per canvi d’ús a agroturisme al polígon 10
parcel·la 118 (actualment 191) a zona de policia de torrents al
terme municipal de Campanet.
Peticionari: Monte Stutz SL
Exp. ref.: 8075-1

Num. 5322
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat a la parcel·la 4 del polígon 15 de la finca de
can Arnau a zona de policia de torrents al terme municipal de
Santa Eulària des Riu
Peticionari: Eliane Julie Von Schlichting
Exp. ref.: 7934-7

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Campanet dins
el termini esmentat.

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu dins el termini esmentat.

El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

Palma, 7 de març de 2012

Palma, 6 de març de 2012

—o—
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Num. 5320
Informació pública en relació a l’ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar a l’Avinguda cala Molí, 65 a la parròquia de
Sant Agustí a zona de policia de torrents al terme municipal de
Sant Josep de Sa Talaia.
Peticionari: Stephan Dessaint
Exp. ref.: 8054-7
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

Num. 5323
Informació Pública en relació a l’autorització de les obres de
reforma d’un habitatge unifamiliar i canvi d’emplaçament a la
parcel·la de can Maria den Planells al polígon 26, de la parròquia de Santa Gertrudis a zona de policia de torrents al terme
municipal de Santa Eulària des Riu
Peticionari: José María Vidarte
Exp. ref.: 7983-7
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu dins el termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

Palma, 5 de març de 2012
Palma, 2 de març de 2012

—o—
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Num. 5321
Informació Pública en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a la finca es Ters des Baladre al polígon 11, parcel·la 342 a zona de policia de torrents al terme municipal de Santa Eulària des Riu
Peticionari: Juan Ramos Arasil
Exp. ref.: 7972-7
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu dins el termini esmentat.

Num. 5324
Informació pública en relació a la construcció d’un habitatge i
piscina a la finca son Burgués al polígon 3 parcel·la 751 a zona
de policia de torrents al terme municipal de Petra.
Peticionari: Antonia Susana Homar Sansaloni
Exp. ref.: 8079-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Petra dins el
termini esmentat.
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El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 8 de març de 2012
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Num. 5032
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 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.
0647/11

Data infr.
Matrícula.
17/06/11

Nom titular
Adreça
SUN INNOVA CALA MILLOR SL
C/ S’estanyol, 12, 2º, B
07560- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

0868/11

25/10/11

CONGELADOS MALLORCA SL
C/ Gremi Tintorers, 31
07009- PALMA

Província
Baleares

Sanció
(euros)
4.601,00

Baleares

2.001,00

Preceptes infringits
Els arts. 33.3 i 33.4, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i 19 del RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10,
els arts. 140.6 LOTT i 197.6 ROTT.
l’Annex 1 del ATP i de l’art. 7 del
R.D.237/2000, de 18/02, l’art. 140.26.2 de la
Llei 16/87, de 30/07l (LOTT) i l’art.
197.26.2 del R.D. 1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat per R.D. 1225/2006, de
27/10.

Palma, 14 de març de 2012
L’instructor dels expedients,
Magdalena Umbert Cifre.

—o—
Num. 5149
Notificació de la Resolució de denegació d’ajuda de l’expedient NBAL 1.3.213 a nom de l’empresa PALBEN 2008, SL amb CIF: B-57592057 de
la línia d’ajuda per a la inversió a bord de vaixells pesquers i selectivitat.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució de denegació per la qual es denega l’ajuda per a la inversió a bord de vaixells pesquers i
selectivitat sol·licitada amb data 26 de març de 2010, pel Sr. Juan Rafael Gil Puigserver amb DNI: 18.885.294-V en nom i representació de l’empresa PALBEN
2008, SL amb CIF: B-57592057 i que va donar lloc a l’expedient núm. NBAL 1.3.213, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’article 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 7 de febrer de 2012 el Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució de denegació:
1. Denegar la sol·licitud d’ajuda per a la inversió a bord de vaixells pesquers i selectivitat presentada el dia 26 de març de 2010 pel Sr. Juan Rafael Gil
Puigserver amb DNI: 18.885.294-V en nom i representació de PALBEN 2008, SL amb CIF: B-57592057 per no complir amb el requisit de l’apartat Primer punt
2 de la Resolució de la presidenta del Fogaiba de 16 de desembre de 2009, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2009, de les ajudes per a la inversió a
bord de vaixells pesquers i selectivitat, que estableix ‘les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat el finançament dels equipaments i la modernització dels vaixells pesquers de cinc o més anys’.
2. Notificar la resolució de denegació a l’empresa PALBEN 2008, SL amb CIF: B-57592057 fent-li avinent que d’acord amb aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini d’ un mes a comptar des de el dia següent de la notificació de la
resolució, d’acord amb el que estableix l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l’Administració Autònoma de les Illes Balears, i en els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.
Palma, 13 de març de 2012
El Vicepresident de Fogaiba
Lorenzo Rigo Rigo

—o—

