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Num. 5665
Notificació de proposta 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 monts
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 monts, 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 95/10

Inversiones Hoteleras SL

Llei 43/2003,

1001 €

de 21 novembre, Monts

Palma, 19 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 5666
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. Data infr.
Matrícula.
1100/11
07/08/11
0026-FKK

Nom titular
Adreça
PARRA AGUIRRE MARCELO
EDUARDO
C/ Juan Gris, 41, 4
07011- PALMA

Província
Balears

Sanció
(euros)
1.501,00

Preceptes infringits
Art.. 16 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, ,l’art.
141.5 de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT), i
l’art. 198.5 del R.D. 1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat pe R.D. 1225/2006, de
27/10.
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1112/11

29/12/11

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Balears

4.601,00

Arts. 33.3, 33.4,144.2 i 140.6 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT), T i l’art. 197.6 del
RD 1211/90, de 28/09 ROTT, modificat per
R.D.1225/2006, de 27/10.

1135/11

31/08/11
8211-FWV

TRANSMILATRIZ SL
Carril Santa Maria, 8
16730- HONRUBIA

Cuenca

3.301,00

Art. 15 ap. 1 i 2 del Reglament CEE
3821/85, de 20/09,, l’art. 140.22 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i l’art. 197.22 del
R.D. 1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat
per R.D.1225/2006, de 27/10.

1153/11

13/09/11
6407-FWD

FRIDAMA SCL
C/ Licorers Solar, 169, Nau 31
07141- MARRATXI

Balears

1.501,00

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

1204/11

28/09/11
0818-BTZ

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C/ Cadaqués,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 41, 109 i 197.1.9 del
R.D.1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat
per R.D. 1225/2006, de 27/10.

1222/11

23/09/11
0513-FVK

AUTOCARES VIDALBUS SLU
C/ De L’Ordi, 97, A
07198- PALMA

Balears

4.601,00

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

0001/12

11/01/12

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- BUNYOLA

Balears

4.601,00

Arts. 33.3, 33.4, 144.2 i 140.6 de la Llei
16/87, de 30 de juliol (LOTT), i l’art. 197.6
del RD 1211/90, de 28/09 ROTT, modificat
per R.D. 1225/2006, de 27 /10.

Palma, 15 de març de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 5667
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. 1100/11 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 PARRA AGUIRRE, MARCELO EDUARDO, domiciliat en C/
Juan Gris,41, 4º CP 07011 de Palma,, acrediti l’esmena de la deficiència constitutiva de la infracció a la normativa de transport terrestre, consistent en ‘Circular
amb el tacògraf del vehicle avariat durant més de 7 dies. En el moment de la denúncia l’Agent constata que, a partir del 25 de juliol de 2011, no funcionen els estilets de distància ni d’activitat del tacògraf. ‘ i, una vegada tornada la carta 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 a PARRA AGUIRRE, MARCELO EDUARDO, 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, que es tramitarà independentment del procediment iniciat amb el núm. 1100/11.
Palma, 15 de març de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 5676
Notificació de Resolució de denegació d’ajuda de l’expedient RV010/11 a nom de EXPLOTACIÓ RURAL HUERTO SAN MARTI, CDB de la
línia d’ajuda: Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes
Balears, per l’any 2011.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la qual es concedeix ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per l’any 2011, a nom de EXPLOTACIÓ RURAL HUERTO SAN MARTI, CDB, amb
NIF E07197007 i que va donar lloc a l’expedient núm. RV010/11, 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 6 de febrer de 2012 el Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:
1.Donar per denegada la sol·licitud d’ajuda per la qual s’estableix un règim d’ajudes per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en el llibres
genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per l’any 2011, de l’entitat EXPLOTACIÓ RURAL HUERTO SAN MARTI, CDB, amb NIF E07197007 degut
a que no ha presentat la documentació requerida per tenir dret a l’ajuda establerta a la Resolució de 19 de maig de 2011.
2.Declarar la conclusió del procediment iniciat per la sol·licitud de dia 8 de juny de 2011, que donà lloc a l’expedient núm. RV010/11 de la línia d’ajudes per
al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per l’any 2011.

